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RESUMO 

O presente trabalho sintetiza a percepção dos futuros profissionais do setor mineral discentes 

dos Institutos Federais do Amapá – IFAP e do Pará – IFPA frente aos problemas da 

degradação de áreas e impactos ambientais gerados pela mineração, visto que o Brasil possui 

um grande potencial mineral e segue uma legislação rigorosa para o setor. Um questionário 

com dez (10) perguntas, com as opções de resposta SIM, NÃO e POUCO, cuidadosamente 

selecionadas segundo o tema, foi aplicado online entre 15 e 20 de junho de 2019 para 

quarenta e oito (48) estudantes, sendo quarenta (40) do Campus Amapá/IFAP e oito (08) do 

Campus Belém/IFPA, com idade entre 17 e 35 anos, sendo vinte e oito (28) mulheres e o 

restante vinte (20) homens. Os resultados mostram que dentre os estudantes das duas 

instituições, todos (100%) consentiram que a mineração é de extrema importância mundial, 

mas causa muito impacto ambiental (75%) e atentaram para a deficiência na abordagem de 

questões ambientais durante o curso técnico em mineração (93%). Desta forma, são 

necessárias medidas que auxiliem na educação ambiental dos futuros discentes do curso, 

como o estabelecimento de parceria e intercâmbio com instituições, governamentais ou não, 

especializadas na área, para que os problemas apresentados sejam reduzidos e, 

consequentemente, solucionados.  

Palavras-Chave: Degradação-de-áreas; educação-ambiental; mineração. 

 

INTRODUÇÃO 

A mineração é importante mundialmente, ao passo que não se poderia conceber o atual nível 

de desenvolvimento, conforto e bem-estar da sociedade moderna, sem reconhecer a 

participação da extração de recursos minerais neste processo (FERREIRA, 2008). Portanto, o 

entendimento das relações entre homem e meio ambiente tende a contribuir para o emprego 

de ações que estreitem a percepção dos valores de afetividade do indivíduo para com o 

ambiente (BEZERRA et al., 2010). Logo, a mineração necessita encontrar caminhos que 

garantam a integração de práticas de redução de impactos ambientais.  

Segundo o Decreto nº 97.632, de 10 de Abril de 1989, para sua operação, os 

empreendimentos de mineração devem, sobretudo, apresentar o Estudo de Impacto Ambiental 

– EIA, o Relatório de Impacto Ambiental – RIMA, além de submeterem o Plano de 

Recuperação de Área Degradada – PRAD à aprovação do órgão ambiental que realiza o 

licenciamento para a atividade mineral no Estado de locação da empresa.  
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O emprego dessas diretrizes dentro de uma companhia mineradora deve ser da 

responsabilidade de profissionais qualificados formando uma equipe multidisciplinar 

composta por Geólogos, Engenheiros Ambientais, Químicos Ambientais, Biólogos, Técnicos 

em Mineração, dentre outros. Entretanto, muitos empreendimentos instalados no Brasil 

encerram a atividade mineradora sem executar as ações reparadoras orientadas por tais 

normas e, muitas vezes, sem receber multas, demonstrando também uma deficiência na 

fiscalização pelos órgãos competentes. 

Nesse contexto, a fim de contribuir com dados que mostrem a importância de ações integradas 

de educação ambiental para reduzir impactos ao meio ambiente pela atividade mineral no 

país, o presente estudo avalia a percepção relativa às questões ambientais durante o período da 

formação de profissionais Técnicos em Mineração na região norte do Brasil, do Campus 

Macapá, do Instituto Federal do Amapá – IFAP, localizado na Rodovia BR 210 km 3 s/n – 

Bairro Brasil Novo (Portal da REDE FEDERAL, 2016), e do Campus Belém, do Instituto 

Federal do Pará – IFPA, situado na Avenida Almirante Barroso, nº 1155 – Bairro Marco 

(Portal da REDE FEDERAL, 2016). Tais instituições ofertam o curso em duas modalidades 

de ensino, a forma integrada ao ensino médio, na qual os alunos cursam o ensino médio junto 

à formação técnica, no período de três (03) anos, e na forma subsequente ou posterior ao 

ensino médio, em que os discentes têm apenas disciplinas da formação técnica, no período de 

dois (02) anos.  

 

METODOLOGIA 

Seguindo-se o método de Marconi & Lakartos (1999), que define o questionário como um 

instrumento eficaz de levantamento de dados, composto de um conjunto de perguntas 

ordenadas que podem ser respondidas sem a presença do entrevistador devendo estar de 

acordo com o tema, foi realizada à distância em plataforma online, entre os dias 15 a 20 de 

junho de 2019, a aplicação de um questionário com dez (10) perguntas objetivas 

preestabelecidas, definindo-se três opções de resposta SIM, NÃO e POUCO, aos alunos do 

curso técnico em mineração do campus Macapá/IFAP e do campus Belém/IFPA.   

Participaram da investigação quarenta e oito (48) discentes, dos quais quarenta (40) foram do 

IFAP campus Macapá, sendo vinte (20) do terceiro ano da forma integrada ao ensino médio e 

vinte (20) do segundo ano da forma subsequente ao ensino médio. Os oito (08) alunos 

restantes cursavam o segundo ano da forma subsequente ao ensino médio do IFPA campus 

Belém. Trata-se de estudantes com idade entre 17 (IFAP) e 35 anos (IFPA), dentre os quais 

vinte e oito (28) mulheres e vinte (20) homens.  

Posteriormente, foi utilizado o mecanismo de tabulação, análise quantitativa e representação 

gráfica de dados em frequência relativa (Marconi & Lakartos, 1999), empregando-se 

ferramentas de estatísticas simples na plataforma Excel (Microsoft Office V. 2010). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados mostram que, todos (100%) os alunos de ambos os institutos concordaram que a 

mineração é de extrema importância no contexto econômico mundial e brasileiro, do IFAP a 

maioria (80%) dos discentes declarou que a mineração envolve muita degradação no local da 

atividade enquanto a metade (50%) dos discentes do IFPA afirmou que não degrada ou que é 

pouca (38%) a degradação (Figura 01).  Em relação ao enfoque do curso técnico em 

mineração para questões ambientais no setor mineral, afirmaram que sim 75% dos 

participantes do IFAP e 62,5% do IFPA; a maioria dos discentes do IFAP 67,5% afirmou que 
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o PRAD é abordado no curso e 75% dos participantes do IFPA também responderam 

positivamente, como é mostrado na Figura 01. 

 

Figura 01 – Frequência relativa das respostas quanto à percepção de discentes do Curso Técnico em 

Mineração do IFAP e do IFPA sobre a importância da mineração e a abordagem do PRAD 

no curso, 15 a 20 de junho de 2019, via internet. 

Embora seja abordado, quanto às orientações para a elaboração e execução do PRAD, os 

alunos do IFAP afirmaram que estas não são dadas (20%) ou que a abordagem é pouca (35%), 

enquanto que no IFPA 63% dos alunos afirmaram tê-las recebido (Figura 02); 75% dos alunos 

do IFPA responderam que há uma deficiência na execução do PRAD no Brasil e 60% do 

IFAP informaram o mesmo; e a respeito da recuperação efetiva da área em caso de execução 

do PRAD, dentre os discentes do IFAP, 57,5% disseram que não ocorre e 50% do IFPA 

responderam o mesmo, embora 25% tenham afirmado que a recuperação ocorre, mas não 

completamente, como consta na Figura 02.  

 

Figura 02 – Frequência relativa de respostas quanto à percepção dos discentes do Curso Técnico em 

Mineração do IFAP e do IFPA sobre a elaboração e execução do PRAD na mineração, 15 

a 20 de junho de 2019, via internet. 

Todos (100%) os discentes de ambos os institutos afirmaram que quando atuarem na área se 

preocuparão com a redução de impactos (Figura 03); e embora 80% discentes do IFAP 

tenham reconhecido o papel importante do técnico em mineração na recuperação da área 

degradada, 50% dos concluintes do curso no IFPA disseram que terão pouca importância. Por 
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fim, todos (100%) os formandos do IFAP e 62,5% dos discentes do IFPA confirmaram a 

necessidade de que sejam tomadas medidas de educação ambiental mais eficientes durante o 

curso, como mostra a Figura 03. 

 

Figura 03 – Frequência relativa de respostas quanto à percepção dos discentes do Curso Técnico em 

Mineração do IFAP e do IFPA sobre o seu papel na redução de impactos na mineração e a 

necessidade de medidas de Educação ambiental durante o curso, 15 a 20 de junho de 

2019, via internet. 

 

CONCLUSÕES 

Os discentes tanto do IFAP como do IFPA já possuem uma perspectiva baseada nos preceitos 

da sustentabilidade ambiental e tudo indica que com uma assistência efetiva na elaboração e 

execução dos mecanismos de redução de impactos, essa perspectiva tende a se elevar. 

Portanto, recomenda-se que seja realizada pelo núcleo docente estruturante do curso de 

técnico em mineração do IFAP e do IFPA, nas duas modalidades, uma integração do tema à 

matriz curricular, como medida de educação ambiental. Sendo assim, propõe-se o 

investimento em seminários, palestras e minicursos em parceria com estudantes de cursos de 

Geologia do norte do país, Ufopa, Ufpa, Unifespa, sob a orientação de docentes e técnicos 

especializados na área, tendo em vista ressaltar o importante papel que estes futuros 

profissionais possuirão, instigando-os a exercê-lo com empenho em sua carreira, para que os 

problemas apresentados sejam reduzidos e, posteriormente, extinguidos. 
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Trabalho originado no âmbito do Programa Institucional de Bolsas de Extensão (PIBEX) da Pró-

Reitoria de Extensão da UFPA (PROEX). 
 

RESUMO 

O trabalho traz o debate da necessidade de implementar e intensificar a educação não formal 

nas escolas brasileiras, principalmente nas públicas, pois estas apresentam grandes déficits de 

investimentos por parte do poder estatal. Nessa dinâmica o projeto intitulado O solo no meio 

ambiente: conscientização no contexto socioambiental aplicado em escolas públicas no bairro 

do Guamá – Belém-PA”, do Programa Institucional de Bolsas de Extensão – PIBEX da Pró-

Reitoria de Extensão da UFPA (PROEX), promove extensas pesquisas e resultados satisfatórios 

dessa abordagem de ensino e aprendizagem no bairro do Guamá na Escola Estadual Paulo 

Maranhão. Nessa perspectiva o trabalho assinala a necessidade do ensino formal atual em criar 

mecanismos na educação que estejam inseridos no contexto social do aluno. A abordagem 

adotada na pesquisa priorizou dois momentos, o emprego de questionário inicial com 52 alunos 

entrevistados na escola a título de conhecer a turma e os parâmetros escolares formais 

empregados e diante do resultado implementar o tema dos solos com os discentes através de 

palestras dentro da escola. Posteriormente os discentes adentraram no âmbito acadêmico, 

auxiliados pelo Instituto de Geociências da UFPA- IG e do Museu de Geociências da 

Amazônia-MUGEO transladamos os discentes na orla da universidade afetada por processos 

erosivos, seguimos até o MUGEO para apreciação de rochas e minerais e ao fim, um novo 

questionário foi aplicado para análise dos resultados alcançados. Eles buscaram o entendimento 

dos discentes acerca da definição de solo e sua formação, as abordagens realizadas no ambiente 

escolar, práticas de conservação do solo e a sua importância para a vida. Resultados iniciais 

revelaram que em média 88% dos discentes desconheciam as proposições apresentadas para a 

temática proposta, porém com o trabalho concluído, o entendimento dos alunos nesse tema de 

ciências da terra adquiriu média de 94%. Perante a necessidade real de renovação, o ensino não 

formal sistemático é a chave para o dinamismo educacional, pois contribui para a aproximação 

da universidade com o ensino básico e a difusão no ambiente escolar de temas do ensino de 

geociências, promovendo o conhecimento cientifico nas áreas e garante a comunidade 

participativa nas questões que permeiam o assunto, sobretudo em conscientização ambiental e 

proteção dos solos. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação não formal, solos, Ciências da Terra, Paulo Maranhão 

INTRODUÇÃO 

O ensino brasileiro está inserido em sua ampla maioria no contexto puramente formal, 

espaço burocratizado e institucionalizado criado perante os anseios da demanda trabalhista 
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diante da industrialização do século passado (Inep 2001). Nessa perspectiva, o ensino-

aprendizagem de ciências da terra na educação básica quando repassado aos alunos ainda 

adquire um formato arcaico onde a quantidade massiva de conteúdos ocasiona incessante 

cansaço e desinteresse que dificilmente alcança a real função, educar e formar cidadãos que 

possam ao menos debater assuntos alçados na perspectiva das ciências da Terra. Isso é tão 

presente que a diferenciação de rocha e solo, por exemplo, são desapercebidas nessa dinâmica 

de ensino.  

Aliado ao conteudismo ainda temos no Brasil instituições de ensino precarizadas, 

remuneração deficitária para os profissionais da educação, falta de projetos inovadores e grande 

distanciamento do ensino superior como promulgador de projetos de extensão nesses 

ambientes. 

A difusão do ensino não formal é amplamente defendida nos parâmetros curriculares 

nacionais e demonstram o protagonismo que essa modalidade vem adquirindo como assinala 

Brasil (1998) ao destacar p. ex. a proximidade das ciências naturais com a percepção e 

construção humana onde o aluno ao discutir leis da natureza se reporta ao seu meio social, 

distante do discurso de verdade natural promulgado na velha escola.  

Com a complexificação das relações sociais, ambientais e culturais é cada vez mais 

notório a necessidade de ressignificar o ambiente de ensino brasileiro, buscando a promoção de 

qualidade de vida para as futuras gerações e promover mecanismos de educação que estejam 

em consonância com a realidade atual.  

O respectivo trabalho nasceu do PIBEX, proposta que visa alcançar a sociedade com 

projetos de extensão no âmbito da universidade. Através desse programa a temática “o solo no 

meio ambiente: conscientização no contexto socioambiental aplicado em escolas públicas no 

bairro do Guamá-Belém, PA” pode se realizar, nos provocando sobre as grandes necessidades 

de apreensão dos conteúdos de ciências da terra nas escolas públicas brasileiras. 

MÉTODOS OU METODOLOGIA 

O presente trabalho é fruto de iniciativa de alunos e professores da UFPA visando 

promover, dentre outras premissas, a aproximação das instituições de ensino superior e as 

geociências com o ensino básico das escolas brasileiras.  

A dinâmica abordada no projeto dividiu-se em dois momentos. Inicialmente a aplicação 

de um questionário quantitativo/qualitativo com intuito de conhecer a turma e visualizar os 

parâmetros escolares formais utilizados e diante do resultado levar a discussão da dinâmica dos 

solos aos discentes através de palestras dentro da escola utilizando slides produzidos e instigar 

os alunos a respeito de temas como origem, composição, morfologia, ações de degradação e 

formas de conservação do solo.  

Diante dessas atividades iniciais, posteriormente os discentes puderam adentrar no 

âmbito acadêmico, onde auxiliados pelo IG-UFPA e do MUGEO transladamos os discentes da 

escola até o espaço da universidade onde os mesmos conheceram a orla da universidade afetada 

por processos erosivos, o MUGEO e por fim um novo questionário quantitativo/qualitativo foi 

proposto para análise dos resultados alcançados. Tanto o questionário inicial quanto o final 

visaram as seguintes ponderações. Q1: Segundo seus conhecimentos o que é o solo? Q2: Você 

já estudou o solo? Em qual disciplina? Q3: Você considera o solo um elemento importante para 
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a vida? Porque? Q4: Entre os impactos ambientais a seguir quais estão relacionados com o solo? 

( ) assoreamento do leito de rios ( ) deslizamentos e desmoronamentos de terra ( ) contaminação 

do lençol freático ( ) redução das áreas de cultivo agrícola ( ) redução da fauna e flora ( ) 

enchentes no meio urbano ( ) poluição de rios, lago e oceanos ( ) nenhuma das opções ( ) não 

possuo conhecimento a respeito. Q5: Você conhece alguma prática de conservação do solo? 

Qual? 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Segundo Gohn (2014) a educação não formal insere o indivíduo em intencionalidades 

propostas, podendo ser realizadas de maneira coletiva ou individual que difere da educação 

informal ao não propor um tipo de ação sistematizada.  

Na perspectiva do ensino de Geociências como demonstra (Brasil 1998) é necessária a 

inserção do ensino básico no ambiente externo a sala de aula com intuito da promoção da 

prática, ou seja, a localidade onde o evento acontece. Dessa forma a prática em ciências da terra 

promove a mitigação do ensino não-formal.  

O questionário quantitativo/qualitativo aplicado conteve 10 (dez) perguntas pertinentes 

a temática, dentre as quais 4 (quatro) são fundantes ao tema do projeto. Os discentes foram 

questionados do entendimento por solo e sua formação, o momento da abordagem no ambiente 

escolar, práticas de conservação do solo e a sua importância para a vida. Abaixo seguem os 

resultados obtidos com 52 (cinquenta e dois) alunos da Escola Paulo Maranhão.   

Na perspectiva do conceito de solo e da sua formação (tabela 1), os resultados foram 

alarmantes, onde nenhum aluno do 9° ano soube de forma concreta o questionamento proposto. 

No tópico resposta errada e não sabem/em branco quando somados, 43 (quarenta e três) 

discentes, cerca de 83% desconhecem o tema.  

Para Lima et al. (1997) a importância do solo para o meio ambiente assinala a sua 

interação com os seres vivos, nutrientes necessários a sobrevivência das plantas e consumidos 

posteriormente pelos seres vivos, além de abrigar uma riqueza incomensurável de organismos 

e promover reaproveitamento de nutrientes. Diante do exposto e do comparativo daquilo 

ensinado em escolas da rede de ensino que mais da maioria dos estudantes não fazem ideia 

sobre uma temática atual. Porém com a dinâmica do ensino não formal proposta, resultados 

satisfatórios foram alcançados, onde 43 (quarenta e três) caracterizaram corretamente a origem 

e a definição de solo (tabela 1). 

Outro tema desenvolvido no primeiro questionário entre os discentes foi o de 

conhecimentos repassados da temática dos solos ao menos uma vez na trajetória estudantil da 

educação básica. De acordo com as respostas, 44 (quarenta e quatro) alunos, em torno de 83% 

tiveram contato com o tema, mas ao analisar o item anterior, onde os discentes não explanaram 

a definição de solos, ficou explicito o motivo do domínio precário do conceito, possivelmente 
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Tabela 1 – Em torno de 83% dos discentes 

desconhecem a definição de solo e sua 

gênese, havendo respostas parciais 

inacabadas na tentativa da conceituação da 

temática, porém a partir das ferramentas de 

ensino-aprendizagem não formal foram 

possíveis aquisições de resultados 

satisfatórios, em que quase 94% dos alunos 

conseguiram conceituar os solos e sua 

formação. 
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atreladas as condições problemáticas no repasse do ensino-aprendizagem das escolas, indicando 

falta de dinamicidade nos conteúdos ministrados de geociências. 

Na comparação das respostas dos questionários, o tópico de práticas de conservação do 

solo e sua importância para a vida, 47 (quarenta e sete) dos discentes, em torno de 90% não 

elencaram medidas de conservação do solo e 51 (cinquenta e um), por volta de 98% tiveram 

dificuldades em demonstrar seus benefícios para a vida dos seres vivos, confirmando os 

problemas abordados no âmbito do ensino de Geociências. Porém quase 100% dos discentes, 

depois das práticas realizadas no âmbito do ensino não formal, indicaram medidas variadas de 

concientização dos compostos minerais e orgânicos, ações que conscientizem sobre 

desmatamento, despejo de poluentes e extração das coberturas vegetais visando a proteção dos 

solos, além de mostrar a importância para os organismos vivos do planeta (tabelas 2 e 3). 

Tabela 2 – Na educação não formal, os resultados foram satisfatórios, onde quase 100% dos estudantes 

souberam assinalar práticas de conservação ambiental. Tabela 3 – 90% dos entrevistados mostraram 

entender a importância dos solos para a vida na Terra para todas as espécies no questionário final. 

CONCLUSÕES 

O trabalho apresenta conclusões parciais, onde as experiências adquiridas com o 

trabalho foram enriquecedoras e realizaram o estreitamento do ambiente de ensino superior com 

a educação básica. A extensão universitária proposta no tripé universitário subsidiou a criação 

desse trabalho e elucidou aos estudantes de Geologia envolvidos a necessidade de interagir com 

a comunidade em torno da universidade e propor medidas que façam a educação básica inovar 

para que o produto final, a educação, possa ser plena na vida dos envolvidos. Acreditamos que 

iniciativas desse porte seguem os parâmetros norteadores da política de extensão ditadas pelo 

Fórum de Pró-reitores de Extensão – FORPROEX que elenca a extensão universitária sendo 

“um processo educativo, cultural e científico que articula o ensino e a pesquisa, de forma 

indissociável e viabiliza a relação transformadora entre a universidade e a sociedade”. 
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RESUMO 

O curso superior modalidade bacharelado em geologia da Universidade Federal do Pará 

(UFPA) surgiu em 1964 com o propósito de formar profissionais aptos para atender às 

necessidades do segmento mineral-metalúrgico do estado. Em 2017 a UFPA criou um programa 

para melhorar a qualidade dos laboratórios utilizados no ensino da graduação, chamado 

PGRAD-LABINFRA. O Laboratório de Ensino de Graduação em Sedimentologia e 

Estratigrafia foi contemplado neste programa para reestruturação do espaço físico e organização 

das amostras que estavam no seu acervo. O presente trabalho aborda principalmente as 

atividades realizadas pelos bolsistas de monitoria do programa que tiveram como objetivo 

separar, organizar, etiquetar e montar um catálogo de todas as 130 amostras do Laboratório com 

descrição, origem da amostra, siglas novas e antigas, tipo de rocha e classificação. Com base 

em análises visuais simples e descrições macroscópicas, as amostras foram selecionadas para 

melhor satisfazer as demandas didáticas do corpo discente das disciplinas que utilizam as 

amostras do Laboratório. O trabalho resultou em um laboratório melhor estruturado e funcional 

com amostras numeradas e organizadas em um padrão de estruturas mais visíveis aos 

estudantes, subsidiando aulas mais dinâmicas e práticas mais objetivas. 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino e educação em geociências; Laboratório de sedimentologia e 

estratigrafia;  

 

INTRODUÇÃO 

O curso de Geologia da Universidade Federal do Pará conta com modernos laboratórios 

que auxiliam os discentes de graduação e pós-graduação no desenvolvimento de suas pesquisas. 

Em 2016 a Faculdade de Geologia criou 12 (doze) laboratórios que seriam utilizados apenas 

para o ensino de graduação. Em 2017 a Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PROEG) lançou 

um programa para melhorar os laboratórios dedicados exclusivamente o ensino de graduação 

na UFPA, chamado de PGRAD-LABINFRA. O programa previa subsídios para reestruturar e 

reformar laboratórios, além de oferecer bolsas de monitoria para estudantes de graduação. O 

Laboratório de Ensino de Graduação em Sedimentologia e Estratigrafia foi contemplado neste 

programa para reestruturação do espaço físico e organização das amostras que estavam no seu 

acervo. 

 Uma das atividades desenvolvidas pelos bolsistas de monitoria foi o de separar, 

organizar, etiquetar e montar um catálogo de todas as 130 amostras do Laboratório com 

descrição, origem da amostra, siglas novas e antigas, tipo de rocha e classificação. A 

identificação e descrição dos diferentes tipos de rochas é a base para o desenvolvimento de 

qualquer atividade acadêmica do curso de Geologia. Na área da geologia sedimentar esta 

metodologia serve de subsídio para as disciplinas Sedimentologia, Estratigrafia, Petrografia 
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Sedimentar e Mapeamento Geológico I, além das disciplinas de Geologia Introdutória 

(inclusive de outros cursos), Sistemas Deposicionais e Geologia de Hidrocarbonetos.  

O primeiro contato dos discentes com rochas sedimentares se dá por meio de amostras 

nas aulas práticas. Durante está atividade se faz necessária à demonstração e o uso de técnicas 

de descrição de rochas sedimentares de forma mais detalhada (Teixeira et al. 2000; Press, 

2013). Comumente isso ocorre através do uso de atlas, aulas expositiva-práticas e o manuseio 

de amostras. Contudo, existem poucos atlas de amostras macroscópicas de rochas sedimentares 

que auxiliem os discentes na descrição das suas principais estruturas e texturas. Além da 

catalogação de amostras, a reestruturação do laboratório contou com colocação de estantes e 

prateleiras padronizadas de vários tamanhos bem como a compra de lupas profissionais de mesa 

(figura 01) que os alunos e professores utilizam para fazer descrições com mais detalhes das 

amostras de mão. É importante enfatizar que o uso do laboratório pode ser feito pelos alunos 

mesmo em horários fora das aulas com o acompanhamento dos professores ou monitores, sendo 

um recurso de estudos a qualquer momento. 

 

MÉTODOS OU METODOLOGIA 

A metodologia usada foi primeiramente selecionar as amostras em melhor estado de 

conservação e que exibissem estruturas e texturas diversas. Em seguida, estas amostras foram 

separadas em grupos conforme sua composição mineralógica principal: rochas siliciclásticas, 

carbonáticas, evaporitos, silicosas e outros tipos (Tucker, 2001).  Estas amostras foram 

descritas, fotografadas e receberam uma nova sigla padronizada (SEDGEO). Para cada amostra 

foi confeccionada uma ficha catalográfica com as seguintes informações: sigla, tipo de rocha, 

procedência e descrição básica. Todas as amostras foram devidamente numeradas e 

acondicionadas em uma estante. A identificação de estruturas e feições, assim como seu 

significado foi baseada em literatura específica constante nas referências bibliográficas no final 

do resumo (Collison & Thompson, 1989; Nichols, 2009; Reading, 1996; Sgarbi, 2012; Scholle, 

2003). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

No acervo de rochas sedimentares da Faculdade de Geologia existem algumas centenas 

de amostras, porém a grande maioria estava sem identificação ou suas informações foram 

perdidas, o que não desvalida o uso prático destas. Portanto, o catálogo elaborado a partir das 

amostras do acervo mostra os principais tipos de rochas sedimentares que compõem o acervo 

da Faculdade de Geologia com suas principais texturas e estruturas, disponibilizando esse 

material para que os alunos que estão iniciando a matéria de sedimentologia ou geologia geral, 

incluindo discentes de outros cursos, entrem em contato direto com o objeto de estudo.  

O catálogo finalizado digital e físico conta com uma introdução sobre rochas 

sedimentares, classificação de rochas sedimentares e os critérios que deverão ser utilizados para 

se descrever macroscopicamente, como um passo a passo, por fim, apresenta as descrições 

organizadas em siglas que são divididas em tabelas que contam com todas as informações 

possíveis sobre determinada amostra: sigla de identificação, sigla antiga, tipo de rocha, 

procedência, descrição macroscópica e classificação, bem como a imagem de cada amostra para 

identificação da mesma (Figura 02). Desse modo estão organizadas todas as 130 amostras 

presentes atualmente no laboratório, que conta principalmente com amostras de rochas 

siliciclásticas (70) e rochas carbonáticas (25), além de amostras de evaporitos, vulcanoclásticas, 

formações ferríferas, concreções silicosas, lateritas e fósseis. O catálogo disponível para os 

discentes conta atualmente com 50 amostras que serão utilizadas durante as aulas e exercícios 
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práticos, inclusive em formato digital. As outras amostras catalogadas são de uso dos monitores 

e professores para correção das descrições feitas pelos discentes. 

  

COLEÇÃO LABORATÓRIO DE ENSINO GRADUAÇÃO EM SEDIMENTOLOGIA E 

ESTRATIGRAFIA 

Sigla da amostra: SEDGEO-124 

Sigla antiga: Não tem 

Tipo de rocha: Carbonática 

Imagens da amostra: 

 

Procedência: Mina Calcário Tangará, 

Tangará da Serra/MT, Formação Guia 

Descrição Macroscópica: Rocha 

exibindo intervalos com leques de 

cristais fibrosos de calcita, 

pseudomorfos de aragonita de cor lilás 

intercalados com matriz micrítica de 

cor rosa clara. Notar laminações 

côncavas entre os leques de cristais. 

Exibe fraturas preenchidas por calcita. 

Classificação: Calcário com leques de 

cristais de calcita. 

Figura 02: Modelo de ficha catalográfica de uma das amostras que se encontra no catálogo elaborado. 

Figura 01: Alunos utilizando as lupas de mesa do laboratório e descrevendo as amostras 

macroscópicas catalogadas e organizadas nas prateleiras com suas devidas siglas padronizadas. 
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CONCLUSÕES 

O acervo conta atualmente com 130 amostras que estarão disponíveis para os discentes 

durante as aulas e exercícios práticos, sendo que somente 50 estão no catálogo em formato 

digital para consulta pelos discentes, as outras amostras catalogadas serão de utilizadas para 

correção dos exercícios práticos pelos professores e monitores. A nova organização do acervo 

facilitará a visualização e o acesso das amostras nas estantes de modo fácil e prático. Portanto, 

os resultados obtidos permitirão aos graduandos, antes de participar das atividades de campo, 

descrever amostras de rochas sedimentares durante as aulas ou em qualquer momento em que 

houver necessidade e ainda interpretar as condições de deposição dos sedimentos. 
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RESUMO 

O presente trabalho aborda análises de sedimentos arenosos que atualmente estão sendo 

comercializados no mercado de construção civil na cidade de Manaus, Amazonas. Este mercado 

vem crescendo gradativamente devido à expansão urbana da cidade, e não está sendo 

devidamente acompanhado pelos órgãos competentes. O objetivo deste estudo é analisar a 

qualidade tecnológica da areia vendida nos principais pontos da cidade através de análises 

laboratoriais. Para a realização deste estudo, utilizou-se da norma da ABNT (Associação 

Brasileira de Normas Técnicas) NBR 7211, que estabelece os requisitos mínimos para o uso de 

areia na produção de concreto. Utilizou-se também das normas referentes aos ensaios 

necessários. Ao longo do estudo foram coletadas amostras de areia em duas zonas de expansão 

da cidade. As amostras passaram por análises de umidade, análise granulométrica e 

morfométrica, determinação de material pulverulento e análises de Espectrometria 

Fluorescência de Raio-X (FRX) e Espectrometria de Difração de Raio-X (DRX) e análise 

química. As areias vendidas em Manaus são popularmente classificadas como “areia lavada” e 

“areia de barranco”, e as diferenças entre esses tipos de areias são caracterizadas neste trabalho. 

Ambos os tipos de areia apresentam quase que em sua totalidade grãos de quartzo. As areias 

lavadas possuem grau de seleção e arredondamento maiores que as areais de barranco. O teor 

de material pulverulento das areias de barranco é maior que o de areia lavada. Resultados de 

análises de espectrometria por Fluorescência de Raios X mostram que a quantidade de sílica 

varia entre 95,59% a 97,44% entre as amostras. As análises de Difratometria de Raio X foram 

realizadas com material fino (75µm), e os resultados acusaram a presença de quartzo 

constituindo a porção de material pulverulento. A morfometria dos grãos sub-arredondados e 

bem selecionados, bem como outras características como baixa concentração de material 

pulverulento, sugerem que as “areias lavadas” são sedimentos aluviais, coletados de depósitos 

no leito de rios, enquanto que as “areias de barranco”, com maior concentração de material 

pulverulento, grãos mais angulosos e com menor grau de seleção e a presença de grande 

quantidade de matéria orgânica sugere uma origem intempérica do depósito do qual a amostra 

é proveniente. Todos os ensaios realizados apontam para amostras dentro dos requisitos 

mínimos estabelecidos pela NBR 7211. 

PALAVRAS-CHAVE: Areia, Manaus, Construção Civil. 

 

INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas o comércio de areia na cidade de Manaus vem crescendo 

gradualmente para atender a demanda, especialmente, do setor da construção civil, exercendo, 

consequentemente, pressão relevante sobre as áreas de extração de areia implicando em maior 

volume de extração e até de novas áreas. 

O crescimento da venda de areia em Manaus e região metropolitana faz com que a 

preocupação não recaia somente sobre o volume comercializado ou sobre as áreas de extração, 

mas também sobre a qualidade da mesma pois uma melhor análise do agregado pode reduzir o 



número de ocorrências de patologias e acidentes causadas pela presença de substâncias 

deletérias como impurezas orgânicas, sais solúveis dentre outras. 

Mas, a preocupação deve estar sobretudo sobre a origem geológica das areias uma vez 

que o seu conhecimento permite deduzir as características tecnológicas, ou seja, a qualidade 

como material de construção.   

A escassez de trabalhos de pesquisa que identificam a origem geológica e a qualidade 

tecnológica das areias comercializadas em Manaus ensejou a elaboração da presente pesquisa. 

 

MÉTODOS OU METODOLOGIA 

A presente pesquisa foi realizada em quatro etapas: Coleta de amostras, ensaios com 

base nas normas vigentes, análise morfométrica das amostras e ensaios de Espectrometria 

Fluorescência de Raio-X (FRX) e Espectrometria de Difração de Raio-X (DRX). Na primeira 

etapa, foram coletadas quatro amostras de areias em quatro pontos de venda diferentes na cidade 

de Manaus, sendo três amostras de areia lavada e uma amostra de areia de barranco. Com as 

amostras coletadas, foi realizado o ensaio granulométrico seguindo a NBR 7217, com o auxílio 

de balança, estufa, peneiras, agitador de peneiras, e pincel. Foi realizado também o ensaio de 

teor de material pulverulento seguindo a NBR NM46, onde as amostras foram secadas em 

estufa a 105°C, pesadas com uma balança, lavadas com água, secadas em estufa novamente a 

105°C e pesadas novamente. As análises morfométricas foram feitas com o auxílio de lupa em 

um ambiente bem iluminado, baseando-se na classificação de McLane (1995) que descreve 

grau de arredondamento e esfericidade de grãos. A metodologia do ensaio de FRX foi a 

Espectrometria de Fluorescência de Raios-X por energia dispersiva, e o equipamento utilizado 

foi o Espectrômetro PANalytical, modelo EPSILON 3 XL,  com tensão máxima de 50 kV, 

corrente máxima de 3 mA, e o equipamento do ensaio de DRX foi o Difratômetro de Raios - X 

da Marca Shimadzu, Modelo XRD 6000 (Tubo de Raio X com radiação Cu Kα). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados de análise granulométrica, feita a partir da NBR 7217, mostram no quadro 

1 que em duas amostras a areia fina predomina, constituindo entre 76% e 78% do total 

amostrado, caracterizando uma areia bem selecionada, enquanto que as outras duas amostras 

restantes apresentam cerca de 50% de areia fina. A amostra ZN-CG é a única amostra de areia 

de barranco, sendo as demais amostras de areia lavada. O diferencial aqui é a maior variação 

de silte e areia grossa, mostrando que essa amostra apresenta menor grau de seleção dentre as 

amostras analisadas, possuindo mais de 5% de areia grossa e pouco menos de 1% de silte. 

 
Quadro 1: análise granulométrica das amostras coletadas 

Amostras Areia Grossa Areia Média Areia Fina Silte 

ZL-CO 1,45% 22,39% 76,11% 0,05% 

ZL-SM 1,10% 20,52% 78,33% 0,05% 

ZN-CG 5,26% 43,42% 50,48% 0,83% 

ZN-PC 1,86% 48,06% 50,07% 0,02% 
 

Morfometricamente as amostras foram classificadas segundo McLane (1995). As 

amostras de areia lavada apresentam grãos sub-arredondados e alta esfericidade, enquanto a 

amostra de areia de barrando apresenta grãos angulosos e esfericidade alta. 

Os ensaios de teor de material pulverulento, feito a partir da NBR NM46, mostrou que 

a amostra de areia de barranco apresentou 2,01% de material pulverulento, enquanto que a 



amostra de areia lavada apresentou 0,17% de material pulverulento (figura 1). Além disso a 

amostra de areia de barranco apresentou grande quantidade de matéria orgânica em formato de 

pequenas raízes de planas e até fragmentos de folhas. A matéria orgânica foi separada e não fez 

parte dos cálculos. 

 

Figura 1: Lavagem das amostras. A) Areia de barranco com alta concentração de material pulverulento 

disperso na água. B) Amostra de areia lavada com pouquíssimo material pulverulento disperso na água. 

As análises de FRX mostraram grande quantidade de sílica em todas as amostras, e uma 

pequena quantidade de potássio e cálcio, indicando que feldspatos são raros ou inexistentes nas 

amostras, e a quantidade de sílica é quase que em sua totalidade quartzo. A presença de alumínio 

próximo a 1% remete à presença de muscovita, que pode ser identificada com auxílio de lupa. 

A ausência de carbonato, sulfato e cloreto nas amostras deve ser ressaltada pois a NBR 7211 

indica que estes materiais não devem estar presentes em grandes quantidades na areia, impondo 

um limite máximo para estes elementos.  

Quadro 2: Concentração em porcentagem dos óxidos obtidos em análise de FRX. 

Amostras Al2O3 SiO2 P2O5 K2O CaO TiO2 V2O5 Fe2O3 Rb2O SrO ZrO2 Ag2O SnO2 

ZL-CO 1,746 95,595 1,054 0,741 0,371 0,123 0,007 0,173 0,002 0,002 0,025 0,15 0,009 

ZN-SM 1,116 96,674 1,063 0,544 0,29 0,043 0,01 0,095 -- -- 0,01 0,154 -- 

ZN-CG 0,824 97,137 1,006 0,312 0,312 0,46 0,001 0,044 -- -- 0,084 0,123 -- 

ZN-PC 0,877 97,455 0,967 0,135 0,262 0,043 0,008 0,11 0,001 0,001 0,01 0,126 0,005 

 

A análise de DRX foi feita com amostras passadas na peneira de 75µm, ou seja, foram 

feitas com o material pulverulento das amostras e esperava-se identificar argilominerais. 

Contudo, não foi possível identificar nenhum argilomineral em nenhuma das amostras 

analisadas, entretanto, foi identificado rutilo e loveringita em amostras de areia lavada e 

berlinita na amostra de areia de barranco. O quartzo esteve presente em todas as analises, 

mesmo estas tendo sido feitas a partir de material com menos de 75µm de diâmetro. 

CONCLUSÕES 

Após obtenção e análise dos resultados, observa-se que existem diferenças notáveis 

entre os dois tipos de areias estudadas nesta pesquisa. Aspectos como grau de seleção, 

arredondamento, esfericidade e teor de material pulverulento indicam que as areias 

denominadas popularmente como “areia lavada” provavelmente são areias provenientes de 

depósitos aluviais, que são extraídas de leitos de rios. A presença de minerais pesados como 

rutilo e loveringita em grãos diminutos reforça a ideia de depósitos aluviais, pois por serem 

mais densos, esses grãos extremamente pequenos acabam precisando da mesma energia de 

transporte que grãos maiores de quartzo, logo, podem ser depositados juntos quando a energia 

da drenagem diminui. 



A amostra de “areia de barranco” apresenta grau de seleção menor do que as demais 

amostras, além de apresentar grãos angulosos, alto teor de material pulverulento e grande 

quantidade de matéria orgânica, sugerindo que o depósito tenha sido originado a partir do 

intemperismo de um arenito. Este tipo de depósito é formado a partir de processos de lixiviação 

do material exposto, degradando minerais menos resistentes e transportando os íons para 

regiões mais profundas do perfil, onde pode-se formar depósitos de argilominerais. Próximo à 

superfície se mantém os minerais mais resistentes ao intemperismo, como o quartzo, formando 

os depósitos popularmente chamados de “areia de barranco”. 

A NBR 7211 estipula que a areia tenha no máximo 3% de material pulverulento para 

concreto submetido a desgaste superficial e 5% para concreto protegido de desgaste superficial. 

Determina também o máximo de 0,2% de cloretos, 0,1% de sulfatos e 1% de material carbonoso 

permitidos na areia para o uso na produção de concreto. Com base nas análises, pode-se dizer 

que todas as amostras estão dentro dos padrões exigidos pela ABNT. 
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RESUMO 

A água pode apresentar qualidades variáveis dependendo do local e das condições de sua 

origem, entretanto, os corpos de água estão sendo contaminadas sistematicamente por 

diversas fontes, como efluentes industriais e domésticos que são lançados sem o devido 

tratamento. Nesse sentido, esse trabalho desenvolveu uma iniciativa de monitoramento da 

bacia hidrográfica do Paracuri, localizada na região metropolitana de Belém, Pará. Foram 

realizadas duas campanhas de amostragem nos períodos chuvoso e menos chuvoso da região, 

com nove pontos de coleta distribuídos pela bacia, próximo a locais de constante atividade 

antrópica. Foram determinados os parâmetros temperatura, pH, condutividade elétrica, sólidos 

totais dissolvidos, turbidez, surfactantes aniônicos e concentrações de metais pesados (As, Pb, 

Cu), e analisados comparativamente com os limites estabelecidos pela Resolução do 

CONAMA nº 357 de março de 2005. Destes parâmetros, apenas os surfactantes aniônicos se 

encontraram em concentrações acima do permitido pela legislação federal, que podem indicar 

uma possível contaminação por efluentes domésticos e/ou industrial. 

PALAVRAS-CHAVE: Análise físico-química, bacia do Paracuri, metais pesados. 

 

INTRODUÇÃO 

A bacia hidrográfica do Paracuri, localizada na zona de expansão do município de 

Belém, passou por um processo de ocupação do espaço urbano de forma espontânea com 

infraestrutura urbana precária. Além disso, nessa região situa-se um pólo industrial entre as 

rodovias Augusto Montenegro e Arthur Bernardes. O crescimento desse segmento e o 

adensamento populacional adjacente a ele tornaram comuns as ocupações irregulares as 

margens dos igarapés Paracuri e Livramento. Com isso, em áreas onde não há estações de 

tratamento de esgoto, é frequente o despejo de efluentes domésticos e industriais diretamente 

nos igarapés como uma alternativa à ausência de saneamento, ocasionando a contaminação 

dos corpos d’água e a degradação da qualidade das águas.  

A preocupação com problemas ambientais que levam à escassez de água e afetam a 

qualidade da mesma torna a avaliação das características das águas uma temática importante. 

No Brasil, a Resolução nº 357 de março de 2005 do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA) dispõe sobre a classificação dos corpos d’agua e dá diretrizes ambientais para 

seu enquadramento, estabelecendo condições e padrões para lançamento de efluentes. Diante 

disso, o presente trabalho realizou uma iniciativa de monitoramento e avaliação da qualidade 

das águas superficiais da bacia do Paracuri por meio da análise de parâmetros físico-químicos, 

sendo de suma relevância para a compreensão da influência antrópica, suas consequências e 

possível delineamento de ações voltadas para a preservação desse corpo hídrico. 
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METODOLOGIA 

Inicialmente foram definidos nove pontos de amostragem (Figura 1), 

preferencialmente na zona de maior influência de atividades antrópicas, como residências, 

comércios e indústrias. As coletas foram realizadas em duas campanhas, considerando a 

sazonalidade: em novembro de 2018, período menos chuvoso da região, e em abril de 2019, 

no período chuvoso. As coletas de água foram realizadas em recipientes de polietileno com 

capacidade de 1000 mL, previamente lavados, ambientados com a água do próprio local. As 

amostras foram acondicionadas em caixas térmicas para o transporte até o laboratório. Em 

cada amostra foram realizadas análises dos parâmetros físico-químicos de temperatura, pH, 

condutividade elétrica (CE), sólidos totais dissolvidos (STD), turbidez, amônia, surfactantes 

aniônicos (SA) e metais pesados. As medidas de pH e temperatura foram realizadas com 

equipamento Seven2Go™ - Mettler Toledo e as medidas de CE e STD em condutivímetro 

modelo CD-4303 – Lutron. As análises de turbidez das amostras foram realizadas em 

turbidímetro modelo 2100P - Hach. Em seguida, as amostras foram filtradas em papel filtro 

faixa azul, com auxílio de bomba de vácuo elétrica, e estocadas em refrigerador à 

aproximadamente 4 °C. As amostras filtradas foram destinadas à determinação de amônia, SA 

e metais pesados. As concentrações de amônia foram determinadas pelo método 

espectrofotométrico baseado na reação de Nessler, com leitura em λ=425nm. Para isto, foi 

utilizado um espectrofotômetro portátil Hach modelo DR/2010 e kits de preparação para 

amônia (Mineral Stabilizer, Álcool polivinílico e reagente de Nessler). As determinações de 

SA foram realizadas pelo método espectrofotométrico do azul de metileno (espectrofotômetro 

de absorção molecular UV-Vis Varian Cary 50Probe, λ= 652nm) empregando microextração 

líquido-líquido em tubo. Os metais pesados foram determinados por espectrometria de 

emissão atômica empregando um equipamento ICP-MS (iCAP Q). 

 
Figura 1 - Localização da bacia do Paracuri e pontos de amostragem definidos. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados foram analisados com base na resolução 357/2005 do CONAMA, para 

águas doces de classe 2. Os valores obtidos para os parâmetros físico-químicos e 

concentrações de metais pesados são apresentados na Tabela 1. 

Tabela 1 – Resultados dos parâmetros físico-químicos estimados para as amostras coletadas nas duas 

campanhas e os valores limites estabelecidos pela resolução CONAMA 357/2005. 

PERÍODO MENOS CHUVOSO (NOV/2018) 

 Parâmetros       

Pontos 
T 

(°C) 
pH 

Turbidez 

(UNT) 

CE (µS 

cm -1) 

STD (mg 

L-1) 

SA (mg L-

1) 
As (ppm) Pb (ppm) Cu (ppm) 

P1 29,2 6,73 71,8 423,1 283,5 4,14 <LD <LD <LD 

P2 29,9 6,78 57,4 425,1 284,8 0,5 0,0006 <LD <LD 

P3 29,6 6,82 59,3 422,2 282,9 2,54 0,0002 <LD <LD 

P4 29,8 6,91 59,6 434,3 291,0 2,21 0,0001 <LD 0,0014 

P5 29,8 6,87 59,5 434,3 291,0 4,73 <LD <LD <LD 

P6 29,4 6,88 60,0 427,3 286,3 1,46 <LD <LD <LD 

P7 29,0 6,79 76,6 447,1 299,6 5,59 0,0004 <LD <LD 

P8 28,9 6,83 77,6 435,4 291,7 3,11 0,0001 <LD <LD 

P9 29,4 6,83 74,2 443,2 296,9 3,83 <LD <LD <LD 

PERÍODO CHUVOSO (ABRIL/2019) 

Pontos 
T 

(°C) 
pH 

Turbidez 

(UNT) 

CE (µS 

cm -1) 

STD (mg 

L-1) 

SA (mg L-

1) 
As (ppm) Pb (ppm) Cu (ppm) 

P1 25,7 7,02 76,9 121,2 81,2 18,18 0,0003 0,0024 0,0068 

P2 26,0 6,86 76,6 122,2 81,9 18,48 0,0003 0,0044 0,0063 

P3 25,6 6,9 77,0 124,6 83,4 18,49 0,0002 0,0003 0,0090 

P4 25,7 6,74 78,3 128,0 85,7 14,29 0,0003 0,0013 0,0021 

P5 25,9 6,89 77,9 126,9 85,0 14,82 0,0002 0,0001 0,0046 

P6 25,7 6,72 78,6 129,0 86,4 13,21 0,0003 0,0006 0,0052 

P7 26,0 6,96 37,2 30,2 20,2 5,73 <LD 0,0003 0,0054 

P8 25,9 7,01 84,8 131,6 88,1 14,02 0,0003 0,0001 0,0041 

P9 26,0 6,86 88,0 130,9 87,7 8,9 0,0003 0,0003 0,0044 

Valores 

limites 
< 40 6,0 - 9,0 <100 - <500 <0,5 0,01 0,01 0,009 

T: temperatura; CE: condutividade elétrica; STD: sólidos totais dissolvidos; SA: surfactantes aniônicos. 

A temperatura das águas varia de acordo com a sazonalidade, a profundidade do corpo 

hídrico e decorrer do dia. Para o período menos chuvoso, as temperaturas registradas 

mostraram variação de 1,0 °C, com mínima de 28,9 °C e máxima de 29,9 °C. No período 

chuvoso, a variação da temperatura foi de 0,4 °C, com mínima de 25,6 °C e máxima de 26°C. 

De forma geral, as temperaturas registradas estão concordantes com aquela estabelecida pela 

legislação. Em relação ao pH não houve variação significativa nos resultados obtidos, em 

todos os pontos de amostragem e em ambas as estações, sendo que este parâmetro apresentou 

valores aceitáveis. A turbidez da água está associada à diminuição da transparência devido à 

presença de partículas em suspensão, como silte e argila, matéria orgânica e outros 

microrganismos (CETESB 2011). Os valores mais altos de unidade nefelométrica tendem a 

ocorrer na estação chuvosa, evidenciando a maior tendência ao transporte de materiais sólidos 
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em épocas de chuvas. Em novembro, com o decréscimo da ocorrência de precipitações, os 

dados obtidos para turbidez foram mais baixos que o limite máximo conforme esperado. Os 

valores estimados para CE e para STD foram maiores no período menos chuvoso. A resolução 

do CONAMA preconiza concentrações de STD até 500 mg L-1, no entanto, não faz referência 

à limites para a condutividade elétrica. Por outro lado, o Guia Nacional de Coleta e 

preservação de amostras de águas, elaborado pela CETESB (2011), recomenda que a 

condutividade em águas naturais não ultrapasse 100 µS cm-1. Nesse sentido, não é possível 

utilizar a condutividade elétrica como parâmetro isolado para estimativa de contaminação de 

águas, então, infere-se que sua variação ocorre em função da sazonalidade, ou até mesmo por 

influência da maré. Os surfactantes aniônicos (SA) são os principais constituintes das 

formulações de detergentes e o descarte indiscriminado desses produtos pode causar o 

acúmulo de SA nas águas receptoras (Pereira & Rocha 2013). As concentrações de SA em 

todos os pontos estudados, nas estações seca e chuvosa, foram superiores ao limite 

estabelecido pela legislação. O valor mais alto (18,49 mg L-1) foi registado em abril de 2019, 

com uma concentração aproximadamente 36 vezes maior que o permitido. Concentrações de 

SA acima do valor permitido podem estar associadas à descarga indiscriminada de efluentes 

domésticos e industriais, o que pode gerar impactos ambientais, como a redução na 

permeabilidade da luz pela formação de espuma e circulação do oxigênio na água, inibindo a 

respiração de microrganismos e comprometendo a biota aquática. Além disso, espumas que 

potencialmente se formam transportam partículas ou microrganismos a longas distâncias, 

podendo provocar alergias e irritações na pele e nos olhos. Os metais pesados analisados (As, 

Pb, Cu) apresentaram concentrações menores que os valores limites estabelecidos pela 

resolução CONAMA. Sendo assim, os teores desses elementos nas águas da bacia do Paracuri 

não configuram risco atribuído à presença de metais pesados para a população abastecida por 

este curso d’água.  

 

CONCLUSÕES 

Com base na legislação brasileira, notou-se que a maioria dos parâmetros físico-

químicos estimados, assim como a concentração de metais pesados, estão de acordo com 

limites estabelecidos para as águas doces de classe 2. Assim sendo, as variações observadas 

podem ser atribuídas a fatores naturais, dentre eles a sazonalidade. Dos parâmetros analisados, 

apenas as concentrações de surfactantes aniônicos foram superiores aquela preconizada pela 

legislação, com concentrações significativamente maiores na estação chuvosa. Apesar da 

quantidade considerável, não foi observado formação de espumas no corpo hídrico. Contudo, 

esse parâmetro indica uma possível contaminação da bacia por efluentes domésticos e/ou 

industriais.  
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RESUMO 

A cidade de Manaus (AM), vem sendo impactada por ações da natureza, envolvendo 

enchentes e inundações relacionadas às variações hidrológicas do sistema em que está 

inserida. Dos rios que cortam a cidade, o Igarapé do 40 possui um destaque especial, pois 

grande parte Pólo Industrial de Manaus (PIM) e construções civis se encontram na sua área de 

drenagem, compreendendo boa parte dos bairros da zona leste e sul de Manaus. Através de 

dados de cotas, visitas de campo e imagens de satélite, buscou-se uma análise preliminar do 

entendimento do regime hidrológico e sua relação como modificações na planície aluvial ao 

longo dos anos. Devido as características morfológicas, foram delimitadas as três principais 

zonas geomorfológicas da bacia – a zona de produção, transferência e deposição. O curso 

d’água possui um regime hidrológico onde as cheias ocorrem no primeiro semestre do ano e o 

período de vazante fica restrito aos meses de junho a outubro. O canal possui uma dinâmica 

muito reativa às variações sazonais, com processos migratórios das barras laterais bastante 

ativo. A evolução temporal mostra, que o regime vem sendo alterado gradualmente, com 

limites de cheias e vazantes cada vez menos claros. As áreas mais susceptíveis às bruscas 

modificações, seja por fluxo normal ou em alguma enchente inspiram maior cuidado no seu 

gerenciamento e ocupação de margens. A alta carga de fundo arenosa, faz com que haja a 

desestabilização dos taludes artificiais e nas áreas de deposição, notou-se grande quantidade 

de sedimentos e resíduos sólidos presentes por toda a extensão do igarapé. Isso o torna 

extremamente vulnerável por conta das modificações físicas contínuas no canal. O correto 

gerenciamento dessas áreas por parte do poder público é essencial para que haja a 

minimização dos problemas já recorrentes, que de outra forma tendem a se intensificar. 

PALAVRAS-CHAVE: Geomorfologia Urbana, Hidromorfologia, Rios Urbanos. 

 

INTRODUÇÃO 

A cidade de Manaus (AM), por possuir um crescimento atual irregular, vem sendo impactada 

por ações da natureza, envolvendo enchentes e inundações relacionadas às variações 

hidrológicas do sistema em que está inserido (MACENA E COSTA, 2012). Como os rios são 

de pequeno porte, possuem uma resposta quase que imediata aos eventos e alterações, naturais 

e artificiais a ele acometidas (FILIZOLA & OLIVEIRA 2012). Dos igarapés que cortam a 

cidade, o Igarapé do 40 possui um destaque especial, pois grande parte Pólo Industrial de 

Manaus (PIM) e construções civis se encontra na área de drenagem da bacia hidrográfica, 

compreendendo boa parte dos bairros da zona leste e sul de Manaus (SIMAS, 2008). Deste 

modo, a justificativa para este trabalho está na importância desse estudo nas modificações 

hidro-geomorfológicas do igarapé para a identificação de áreas vulneráveis, mostrando assim 
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os locais que apresentam maior mobilidade e maiores risco à população. Tem como objetivo 

entender o regime hidrológico e sua relação como modificações na planície aluvial ao longo 

dos anos, identificando as áreas mais sensíveis do igarapé. 

 

METODOLOGIA 

Os procedimentos executados consistiram no estudo hidro-geomorfológico do corpo hídrico 

através de dados das cotas diárias, imagens de satélite e visitas de campo. Para as análises 

hidrológicas foram manipulados em planilhas os dados das cotas, obtidos junto ao Serviço 

Geológico do Brasil (CPRM) em Manaus. Com os dados da CPRM foi possível construir 

gráficos de nível da água x data correspondente de maneira geral, estudando essas variações 

ao longo de 10 anos (STEINBERG, 1998). Análise das imagens de satélite foi realizada a 

partir do banco de dados do sistema Google Earth, para realização de um simples 

procedimento de caracterização da bacia (HOWARD, 1976). Adicionalmente para determinar 

que tipo de alteração ocorreu no canal fluvial, utilizou-se de softwares de Sistemas de 

Informações Geográficas (SIG), Google Earth e ArcGIS 10.1 para avaliação da mobilidade do 

canal fluvial no período de análise. Após o geoprocessamento, realizou-se uma visita de 

campo para identificar unidades geomorfológicas mais destacáveis. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O mapa hidrográfico mostra uma bacia orientada no sentido NE-SW, com a maioria dos seus 

afluentes (12) localizados na margem direita. Na seção nordeste, a maioria dos canais 

apresenta–se em um padrão dendrítico, indicando tendência de um substrato homogêneo, a 

formação Novo Remanso (SOARES et al, 2016), ocorrendo em toda a bacia. Além disso, 

devido as características morfológicas de padrão e distribuição de canais, foi possível 

delimitar as três principais zonas da bacia – a zona de produção (1), transferência (2) e 

deposição (3) conforme indicado na Figura 1. 

 

 

 

 

 

Figura 1 e 2 - Bacia hidrográfica do Educandos, mostrando o igarapé do 40 como canal principal e as 

áreas de comportamento geomorfológico identificadas por imagens de satélite e trabalho de campo. 

O canal principal, possui sua nascente no norte da bacia, e permanece com um padrão 

retilíneo por boa parte de sua extensão, passando para um caráter meandrante na sua porção 

final. Na porção intermediária (zona 2) apresenta forte caráter retilíneo compatível com 

controle estrutural marcante. Os hidrogramas construídos permitiram inferir um regime onde 

no primeiro semestre do ano ocorre o período de cheia. O ápice das cotas diárias do igarapé 

encontram – se entre os meses de março e abril com máximas de 220cm de lâmina d’agua 

para o período analisado seguindo o referencial arbitrário da CPRM. Ocorrem neste período 

enchentes mais elevadas, onde o nível d’agua pode duplicar o nível de base. O período de 
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vazante fica restrito aos meses de junho a outubro, com máximas de 140cm de profundidade 

(Figura 3). 

 

 

 

 

Figura 3 - Gráficos de cotas diárias do nível d'agua dos anos correspondentes - A: 2002; B: 2013. 

Fonte: CPRM. 

Da análise temporal das imagens de satélite se percebeu uma evolução na morfologia do 

corpo d’água, sobretudo na zona de deposição. O canal fluvial aparentou possuir uma 

dinâmica muito reativa as variações sazonais. Como consequência modificações na 

morfologia de seu leito tendem a ocorrer nos períodos de transição entre a cheia e a vazante. 

Migração lateral do canal aparentou ocorrer em distintos pontos, sobretudo na zona de 

deposição e provavelmente como consequência das modificações executadas por projetos de 

intervenção humana (Projeto PROSAMIM) no curso fluvial, onde verificou-se ao longo de 10 

anos, mudanças significativas na evolução dos meandros avançando lateralmente notados em 

4 pontos (Figura 4A). Na zona de transporte, essas modificações se dão pelo processo 

migratório de barras laterais (Figura 4B), indicando uma alta taxa de variação morfológica. 

 

Figura 4 - Modificações do igarapé ao longo dos anos (2004 a 2018, sempre no período de vazante) - 

A: Canal fluvial na zona de deposição; B: Migração de Barras arenosas na zona de transporte. 

Em campo, na zona de produção, notou-se a existência de taludes de aproximadamente 10 

metros de altura diminuindo gradativamente à jusante para até 3m. Esta condição garante uma 

melhor qualidade das margens do canal nesta porção. A velocidade de fluxo não foi 

quantificada, porém visualmente aparenta ser relativamente alta quando comparada com os 

demais trechos. O material carregado de zonas a montante é depositado em forma de barras 

laterais e longitudinais, em processo de migração. Sedimentos carreados são, visualmente, 

mais grosseiros, como areia média a grossa e cascalho. Na zona de transporte identificou-se 

uma maior preservação do entorno do curso principal, com uma vegetação mais densa e 

uniforme, notadamente nas proximidades da Área de Proteção Ambiental (APA) da UFAM, 

possibilitando que a morfologia fluvial seja desenvolvida com terraços e a formação de canais 

mais pronunciados. Após a APA da UFAM, o canal apresenta-se modificado pela ação 

antrópica (PROSAMIM). A velocidade alta nessa zona, devido à canalização, possibilitou a 

identificação barras laterais com contribuição de entulhos, consequência direta da ocupação 

A B 
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humana na planície fluvial. Assim o curso d’água vem adaptando a sua carga sedimentar a 

uma nova realidade: resíduos sólidos lançados continuamente no seu leito. A zona de 

deposição, por sua vez, se comporta de maneira distintas em épocas de cheia e vazante, hora 

como um lago (ria lake face ao barramento hidráulico causado pelo rio Negro) onde é 

possível até mesmo a navegação, hora como um rio meandrante com migração de meandros, 

formação barras laterais, em pontal e longitudinais. Foram identificados vários terraços, ainda 

não classificados, com níveis argilosos a argilo–arenosos, devido à dinâmica fluvial nesta área 

ser de intensa mobilidade. 

CONCLUSÕES 

Neste estudo preliminar se pode avaliar a evolução temporal bastante rápida do canal fluvial, 

mostrar primeiramente, pelos hidrogramas, um regime que vem sendo alterado, com limites 

de períodos entre cheias e vazantes cada vez menos claros. A mutabilidade do canal e a sua 

carga de fundo, aliada a velocidades de fluxo por conta da canalização artificial necessitam 

ser melhor mensuradas. Esta mutabilidade pode aumentar ainda mais os problemas 

relacionados a ocupação indevida da planície fluvial pela população, agravando casos de 

enchentes ao ponto de mais habitações serem levadas pela força do rio, como já ocorreu em 

2012 (QUEIROZ, 2012). É importante salientar áreas de maior mobilidade, registrada por 

imagens de satélite, onde se tende a identifica-las como as mais susceptíveis a bruscas 

modificações para as quais se assinala a necessidade de maior cuidado no seu gerenciamento 

e ocupação. Etapas do Projeto PROSAMIM na zona de transferência necessitam ser avaliadas 

quanto a trazerem possíveis complicações quanto ao funcionamento do sistema fluvial e 

consequências para os moradores das margens imediatamente a elas relacionadas com o 

acúmulo de barras de detritos. Por fim, nas áreas de deposição, a grande quantidade de 

sedimentos e resíduos sólidos carregados por toda a extensão do igarapé torna extremamente 

vulnerável o uso das porções marginais do canal fluvial uma vez que tendem a ser 

continuamente alteradas. O correto gerenciamento dessas áreas por parte do poder público é 

essencial para que haja a minimização de problemas recorrentes. 
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RESUMO 

O estudo localiza-se na praia Grande no município de Salvaterra, Ilha de Marajó no Estado do 

Pará. Tem como objetivo estudar a dinâmica que ocorre na linha de costa da praia Grande, 

através do sensoriamento remoto utilizando imagens LANDSAT 5 e 8, em um período de 20 

anos (1998-2018), na qual está exposto por sucessivas mudanças, tanto de carácter natural 

quanto pela ação do homem. A metodologia está dividida em três etapas: pesquisa 

bibliográfica, trabalho de campo e trabalho de laboratório. Os resultados obtidos apontam que 

a área de estudo possui uma dinâmica predominantemente controlada por processos naturais 

que resultam em erosão. O recuo da linha de costa apresenta uma média de 41,74 m, com taxa 

anual de 2,08 m e constatou uma área retrogradacional de 245 m² por ano, mostrando que a 

praia Grande está constantemente exposta a processos morfodinâmicos e antrópicos, em que o 

solapamento causado pela ação ondas e o desmoronamento pelas chuvas, causam a erosão das 

falésias, ocasionando danos patrimoniais. 

PALAVRAS-CHAVE: Erosão, linha de costa, morfodinâmica. 

 

INTRODUÇÃO 

O estudo fundamenta-se na análise multitemporal da linha de costa da praia Grande, 

com a utilização de imagens LANDSAT de 1998 e 2018. A partir desse estudo, foi possível 

observar a dinâmica que ocorre neste ambiente praial, devido à atuação dos agentes físicos 

como as ondas, ventos, marés e chuva, além da ação antrópica, que colaboram na ocorrência 

de processos erosivos. A consequência deste processo é a destruição progressiva da linha de 

costa, causando grandes impactos ambientais e sociais para o local. Este trabalho objetiva em 

caracterizar e mostrar a mobilidade da linha de costa ao longo de 20 anos. Desta forma este 

trabalho busca entender a dinâmica dos processos erosivos tendo como base nos estudos a 

linha de costa e geomorfologia desta região. A praia Grande está localizada na porção leste do 

município de Salvaterra, Ilha do Marajó, no Estado do Pará (Figura 1). A costa de Salvaterra é 

formada por um alinhamento de falésias, de grande extensão, formado por sedimentos do 

Grupo Barreiras/Pós-Barreiras, que representa a extremidade oriental do Planalto Costeiro 

(França 2006). 
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Figura 01 – Mapa de localização da praia Grande, porção leste da costa do município de Salvaterra, 

Ilha do Marajó/PA. 
 

METODOLOGIA 

Os procedimentos metodológicos consistiram em pesquisas bibliográficas, trabalho de 

campo e trabalho de laboratório. Os levantamentos bibliográficos foram adquiridos a partir de 

literaturas, artigos, teses, livros, que nos permite obter informações secundárias a respeito da 

área de estudo. O referencial teórico do trabalho está fundamentado nos conceitos de alguns 

autores: França (2006); Ranieri e El-Robrini (2015); Santos (2000); Filho (2000a, 2000b); 

Forbes e Liverman (1996).  O trabalho de campo foi executado no mês de junho de 2019, para 

o reconhecimento da área de estudo e identificação das formas de relevo, dentre elas, a 

falésia. No trabalho de laboratório, foram utilizadas imagens de satélite LANDSAT-5 TM 

(1998) e LANDSAT-8 OLI (2018), adquirida pelo site da USGS (United States Geological 

Survey), ambas georreferenciadas. As imagens foram manuseadas no software QGIS 3.4, em 

que foram efetuadas a interpretação e vetorização da linha de costa aplicando a técnica de 

processamento digital de imagem (PDI) por composição de imagem RGB. Na imagem 

LANDSAT-5 foram utilizadas bandas 5, 4 e 3 e na imagem LANDSAT-8 foram utilizadas as 

bandas 6, 5 e 4. Baseado nos erros de georreferenciamento das imagens calculou-se o erro 

geométrico linear e areolar, para obter os erros acumulativos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

As regiões costeiras possuem complexas interações entre os processos oceânicos, 

meteorológicos e continentais. A interação desses processos naturais contribuem para 

mudanças morfológicas costeiras, que ocorrem em várias escalas temporais e espaciais, 

podendo ser observadas no desenvolvimento de cordões e barras arenosas, recuos de falésias, 

migração de desembocaduras de canais de maré, etc. Os agentes físicos como as marés, 

correntes de marés, ondas e ventos, influenciam diretamente nas mudanças costeiras causando 

erosão, transporte e sedimentação, de acordo com a exposição e orientação da costa, com os 

tipos de materiais que formam a estrutura costeira, tipo de vegetação e com a presença de 

desembocaduras, mostrando uma resposta integrada do comportamento da costa aos processos 

e agentes dinâmicos (Santos 2000 e Filho 2000a, 2000b). 

A Zona Costeira (ZC) faz parte de uma área de grande estresse ambiental, devido às 

múltiplas atividades humanas exercidas como lazer, transporte, habitação, indústria, produção 

de energia. A ZC é um espaço geográfico de interação entre o oceano e o continente, e a linha 
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de costa (LC) é a linha que delimita o contato oceano-continente, onde há o alcance máximo 

das ondas e marés (Ranieri e El-Robrini 2015). 

Segundo Forbes e Liverman (1996), as mudanças morfológicas costeiras são 

classificadas como mudanças de longo, de médio e de curto período.  O de longo e médio 

período está caracterizado como mudanças progressivas de dezenas a milhares de anos, 

relacionadas às fases retrogradacionais ou progradacionais associadas à mobilidade 

sedimentar ao longo da costa, às flutuações relativas do nível do mar e a movimentos crustais 

de soerguimento ou subsidência tectônica. O de curto período ocorre em uma escala de tempo 

de dias a um ano de acordo com a sazonalidade, em que há mudanças relativas aos padrões 

cíclicos de frequência e intensidade de tempestades, de variação nos períodos úmidos e secos, 

de direção e intensidade dos ventos, de regime de ondas, de ocorrência de marés de sizígia, de 

transporte sedimentar e de balanço local de sedimentos (Nordstrom 1980). 

A praia Grande está constantemente exposta aos processos morfodinâmicos e 

antrópicos. Conforme França (2016), o principal agente erosivo é a ação das ondas que 

causam o solapamento, desmoronamento e consequentemente, o recuo das falésias. Neste 

trabalho, foi utilizada a margem superior das falésias e a linha de contato entre a vegetação e a 

praia para a vetorização da linha de costa.  

Em decorrência da análise multitemporal da variação da LC entre os anos 1998 e 

2018, observou-se nesses 20 anos um recuo linear médio de 41,74 m (retrogradação), com 

taxa anual de 2,08 m/ano, esses valores correspondem à média de todas as medidas lineares 

traçadas ao longo da área de estudo entre os dois vetores (Figura 2). Com a vetorização da 

linha de costa, os vetores foram sobrepostos para análise comparativa (Figura 2), a partir da 

sobreposição dos vetores 1998 e 2018 foi possível quantificar as medidas areolares de recuo 

através do polígono que foi criado, que resultou em uma área de 245 m² por ano no período de 

20 anos. 

Diante da comparação dos vetores de 1998 e 2018, foi possível comprovar a 

predominância dos processos erosivos e consequentemente, da retrogradação da linha de 

costa. Reitera-se que essas mudanças, provavelmente, ocorreram devido à ação das ondas que 

retiram sedimentos da base das falésias, fazendo com que elas desabem, destruindo ruas e 

propriedades causando danos a patrimônios (Figura 3) (França 2006). 

 

 
Figura 02 – Variação temporal e áreas retrogradacionais da linha de costa, relativas aos anos de 1998 e 

2018, vetorizadas e sobrepostas à imagem de 2018. Praia Grande, Ilha do Marajó/PA. 
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Figura 03 – Erosão das falésias, ruas e propriedades atingidas pela erosão. Praia Grande, Ilha do 

Marajó/PA. Fonte: Autor. 

 

CONCLUSÕES 

A partir das análises dos dados da variação da linha de costa da praia Grande, foi 

possível identificar que no período de 1998 a 2018, em escala temporal de 20 anos, houve um 

significativo recuo da linha de costa, que está diretamente relacionado com a atuação dos 

agentes físicos. Nesta análise, observa-se uma área de recuo da linha de costa de 1,06 km², 

que está trazendo riscos e preocupação à população local, com a perda de imóveis, pousadas, 

hotéis e ruas.  

Esse estudo é de suma importância para ressaltar à dinâmica que está acontecendo na 

porção leste do município de Salvaterra, com a finalidade de contribuir em futuras pesquisas 

voltadas para esse tipo de estudo e na criação de políticas públicas contra erosão costeira. 
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RESUMO 

O sensoriamento remoto aliado às técnicas de processamento digital de imagens e de 

geoprocessamento é uma grande ferramenta para identificar e compreender feições de 

degradação, desmatamento, uso e ocupação do solo, e pode auxiliar no planejamento 

municipal. A cidade de Barcarena, atualmente abriga o bairro de Vila dos Cabanos, cidade-

empresa originalmente planejada para dar suporte ao complexo ALBRAS/ALUNORTE, além 

da praia do Caripi, conhecida praia fluvial que serve como ponto turístico e de lazer. A 

morfologia de Vila dos Cabanos mudou paulatinamente após a privatização da CVRD, 

quando a administração da cidade foi repassada à Prefeitura de Barcarena. Realizou-se a 

análise temporal do processo de ocupação urbana entre o bairro de Vila dos Cabanos e a praia 

de Caripi num intervalo de 8 anos, através de imagens do satélite Landsat dos anos de 2009 e 

2017, tratadas no software PCI Geomatics, recortadas e classificadas em três classes 

principais: água, área urbana e vegetação. No ano de 2009 as áreas urbanizadas 

correspondiam aos núcleos urbanos de Barcarena e à própria Vila dos Cabanos, com uma 

vasta área ainda vegetada. Já no ano de 2017 o espaço urbanizado cresceu consideravelmente, 

principalmente na forma de invasões desordenadas mostrando tendências de aumento em 

direção ao interior da região da Fazendinha e às margens dos rios e das praias de rios. O 

crescimento desenfreado representa um desafio e tanto para a administração pública, e as 

implicações deste descompasso, tanto para Vila dos Cabanos, quanto para Barcarena, 

apontam para a repetição de problemas compartilhados por cidades que não conseguem 

manter um nível aceitável de controle e fiscalização da aplicação de suas leis urbanísticas. 

Medidas paliativas foram tomadas pela prefeitura, porém, muitos outros serviços precisam 

adequar-se a nova realidade. 

PALAVRAS-CHAVE: Análise temporal, ocupação urbana, Vila dos Cabanos. 

 

INTRODUÇÃO 

De acordo com a Constituição do Brasil de 1988, o planejamento municipal deve 

objetivar o ordenamento das cidades com metas de desenvolvimento social, econômico e 

ambiental. O Estatuto da Cidade (Brasil 2001) reforça a autonomia dos municípios como 

menores entes federativos responsáveis pela gestão democrática do espaço urbano com a 

sobreposição do bem coletivo em relação ao bem individual, dessa forma, o poder municipal 

deve ter posse de um plano diretor que sirva para a consolidação de uma ocupação e uso 

racional e sustentável do solo que conte com uma avaliação temporal a fim de visualizar a 

situação presente e as futuras tendências de ocupação (Silivi Jr et al. 2016). 

O presente trabalho visa fazer uma análise temporal do processo de ocupação urbana 

que atingiu a região entre o Bairro de Vila dos Cabanos e a Praia do Caripi, no município de 

Barcarena-PA, num intervalo temporal de 8 anos (2009-2017), sob a ótica do uso do solo e 

alteração da paisagem. Além de fazer uso na prática das ferramentas disponíveis no 
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sensoriamento remoto, e observar como o monitoramento dessas áreas, a partir desses 

métodos, pode auxiliar no planejamento urbano das cidades. 

 

O MUNICÍPIO DE BARCARENA 

Barcarena está a 15 km sul-oeste de Belém e pertence a sua Mesorregião 

Metropolitana, NE do estado do Pará. Com extensão de 1.310,3 km
2
, o município contou com 

99.859 habitantes e densidade demográfica de 76,2 habitantes por km
2
 no último censo, e 

atualmente tem população estimada em 122.294 pessoas. Na primeira metade do século XIX 

as terras do atual município de Barcarena estavam divididas em quatro dos 24 distritos que 

faziam parte do município de Belém. A data de emancipação do município é celebrada no dia 

30 de dezembro de 1943, assinada pelo Decreto Lei n°4.505, pelo então Interventor Federal, o 

coronel Magalhães Barata (Prefeitura de Barcarena, c2019). Historicamente, antes de ser 

município, Barcarena já foi aldeia indígena, missão religiosa, freguesia, e distrito.  

A Vila dos Cabanos é um bairro do município de Barcarena que foi criado 

originalmente para abrigar os funcionários e familiares das empresas ALBRAS (Alumínio 

Brasileiro) e ALUNORTE (Alumina do Norte do Brasil), empreendimento industrial da 

Companhia Vale do Rio Doce à época, sendo uma comunidade aberta dotada da infraestrutura 

básica, localizado a cinco quilômetros da praia do Caripi, praia fluvial sobre o Rio Pará, com 

pequenas ondas, sendo uma conhecida área turística e de lazer do estado. 

 

METODOLOGIA 

Para identificar o quanto o processo de ocupação atuou na área foram feitas pesquisas 

sobre a área vegetada entre Vila dos Cabanos e a praia do Caripi, onde Áreas de Preservação 

Permanente não foram identificadas. Em seguida foram obtidas imagens do satélite Landsat 

através do site “https://earthexplorer.usgs.gov/” com resolução espacial de 30 metros nas 

bandas multiespectrais e 15 metros na banda pancromática, num intervalo temporal de 8 anos, 

sendo utilizadas imagens de 2009 e 2017. As imagens foram tratadas no software PCI 

Geomatics, onde foram recortadas e classificadas.  

A análise temporal da ocupação urbana foi realizada a partir da interpretação visual 

das imagens e processamento em três classes temáticas: água, área urbana e vegetação, sendo 

as mais simples e que mais bem se adaptaram a classificação, outra classe criada foi a de 

linhas de costa/nuvens/outros. Os critérios usados para a classificação foram: área com 

superfície d’água exposta para a classe água; área construída, incluindo áreas de construções 

residenciais e urbanas em geral, além de áreas com solo exposto, para a classe área urbana; e, 

feições características de vegetação natural ou plantada para a classe vegetação.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Dois mapas temáticos foram confeccionados para a análise da ocupação urbana, na 

área que corresponde à localidade denominada de Fazendinha, que fica localizada entre a Vila 

dos Cabanos e a praia do Caripi, principalmente às margens da estrada do Caripi. 

O Mapa 1 é do ano de 2009, ano no qual já haviam começado os primeiros indícios de 

invasões às margens da Vila dos Cabanos, desde o repasse da cidade à Prefeitura de 

Barcarena após a privatização da CVRD em 1997. Nota-se que as únicas áreas urbanizadas 

são as de bairros já consolidados, como a Vila de Itupanema e a própria Vila dos Cabanos. A 

localidade de Fazendinha era praticamente inabitada, a floresta era a tônica da região (Figura 
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1). Na época, a área da Fazendinha era utilizada por moradores de Barcarena e região para a 

prática de pesca recreativa, passeios ecológicos, e outras atividades de lazer ligadas à 

natureza. A principal forma de acesso para a Fazendinha era pela estrada do Caripi, até o 

ramal da Fazendinha, estrada estreita de terra, na qual não permitia a entrada de carros ou 

ônibus, logo o transporte era feito por bicicletas e motocicletas. 

 

 
Figura 1 – Mapa da região entre Vila dos Cabanos e a Praia de Caripi no ano de 2009. 

A presença do empreendimento mineiro na região, além da própria configuração 

geográfica da área tornaram-na um polo de atração de pessoas e as ocupações estão em pleno 

desenvolvimento até os dias de hoje, como se pode observar no Mapa 2, correspondente ao 

ano de 2017. As áreas da Fazendinha, principalmente às margens da estrada do Caripi já estão 

praticamente todas urbanizadas, na forma de invasões desorganizadas. Observa-se também 

que as invasões estão em crescente aumento, criando ramificações em direção ao interior da 

região da Fazendinha e às margens dos rios e das praias de rios (Figura 2). 

 

 
Figura 2 - Mapa da região entre Vila dos Cabanos e a Praia de Caripi no ano de 2017. 
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CONCLUSÕES 

Nota-se que em apenas 8 anos a paisagem urbanística e a porcentagem de ocupação do 

solo no município de Barcarena, principalmente nos arredores da Vila dos Cabanos, sofreu 

uma drástica mudança. A situação mais expressiva e crítica são as invasões de áreas que em 

2009 eram de florestas intactas. 

Para a administração pública, o crescimento desenfreado é um desafio e tanto, mesmo 

sendo previsível, pelo fato da cidade abrigar diversas indústrias. As medidas da prefeitura 

foram regularizar, em partes, as novas residências e criar estradas pavimentadas de 

interligação entre os novos bairros e as principais vias de locomoção da cidade. Porém, 

muitos outros serviços precisam adequar-se a nova realidade. 
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RESUMO 

Esse trabalho retrata a disposição atual do regime hidrogeológico do Aquífero Pirabas, bem 

como a representatividade de sua reserva permanente para a Região Metropolitana de Belém 

(RMB), utilizando como base parâmetros quantitativos de poços profundos (>100m) 

referentes a títulos de outorga para captação de recursos hídricos fornecidos pela plataforma 

SEIRH-SEMAS/PA para essa localidade. Nesse sentido, a partir dos pontos de captação 

regularizados e seus atributos de finalidade e vazão outorgados, foi possível representar a 

quantidade média de consumo em volume total, além de classificar as principais aplicações 

onde esses recursos hídricos são empregados na sociedade.  

PALAVRAS-CHAVE: Água subterrânea, Pirabas, Outorgas.  

 

INTRODUÇÃO 

A Microrregião Metropolitana de Belém – RMB, formada pelos municípios de Belém, 

Ananindeua, Marituba, Benevides, Barcarena e Santa Bárbara, abrange uma área de 

aproximadamente 2.510 km
2
 e corresponde a 0,1% do território do estado do Pará. Esta região 

encontra-se abastecida por recursos hídricos superficiais e subterrâneos, onde a utilização 

destes sofreu um crescimento acelerado no decorrer dos anos em função do aumento 

populacional desordenado. A ocupação desenfreada associada ao uso desmedido de água 

representa um grande desafio para a gestão de recursos hídricos do estado, especialmente a 

captação de água em poços não regularizados. Para isso, são necessários estudos 

hidrogeológicos que facilitem a caracterização e estimem o consumo de água destes 

reservatórios, a fim de avaliar a vulnerabilidade dos aquíferos e o consequente 

comprometimento do abastecimento da água subterrânea na região.  

Segundo Oliveira (2002), a RMB é constituída por aquicludes, aquitardos e sistemas aquíferos 

formados por sequências sedimentares da Bacia do Amazonas. O domínio mais profundo 

corresponde a Formação Pirabas, sendo caracterizada, em geral, por sequências carbonáticas 

de idade Miocênica. Este sistema é recoberto por sedimentos clásticos do Grupo Barreiras de 

idade Terciária, e sequencialmente por coberturas detrítico lateríticas do Grupo Pós-Barreiras 

e aluvionares quaternárias (Góes et al., 1990).  

Estes reservatórios compreendem relativa complexidade lenticular, especialmente em 

profundidades superiores à 35 metros, sugerindo a existência de aquíferos confinados com 

baixa comunicação hidráulica e alternância de camadas saturadas e impermeáveis (Oliveira, 

2002). O Aquífero Pirabas, objeto de estudo desse trabalho, encontra-se subdividido nas 

unidades Superior e Inferior, com espessuras médias de 80 e 120 metros na RMB. A unidade 
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Superior é formada por calcários, arenitos calcíferos, margas, folhelhos cinza esverdeados e 

grande conteúdo fossilífero, com profundidades entre 100 e 180 metros, vazão em torno de 

100 m
3
/h e relativo teor de ferro. Já a unidade Inferior, de maior importância para a captação, 

é composta arenitos com pelitos associados e apresenta profundidades superiores a 180 

metros e vazão acima de 200 m
3
/h (Oliveira, 2002).  

O presente trabalho aborda uma estimativa de utilização de água subterrânea do aquífero 

Pirabas na RMB a partir dos dados obtidos das Outorgas de Direito de Uso de Recursos 

Hídricos, licenciadas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade 

(SEMAS) e disponibilizadas no Sistema Estadual de Informações sobre Recursos Hídricos do 

Pará (SEIRH).  

MÉTODOS OU METODOLOGIA 

As atividades consistiram na sumarização bibliográfica dos dados referentes à quantificação 

de títulos de outorga para captação de recursos hídricos na RMB e características hidráulicas 

concernentes a estes. Para tal, foram selecionados os dados publicados através da plataforma 

SEIRH da SEMAS-PA, seguindo os parâmetros tipologia, corpo hídrico, disponibilidade 

hídrica, modalidade de outorga, profundidade dos poços e vazão outorgada. Foram utilizados 

somente as perfurações executadas acima de 100 m de profundidade, que correspondem ao 

intervalo de captação de água dos corpos hídricos da Formação Pirabas na RMB e, as 

modalidades Outorga de Direito e Declaração de Dispensa de Outorga, que correspondem aos 

pontos de captação efetivos. Além disso, foi realizado o tratamentos de dados em arquivo 

shapefile (.shp) no software ArcGIS v10.2, afim de exibir a distribuição espacial dos pontos 

de captação. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Classificaram-se, portanto, um total de 86 pontos de captação regularizados, representados 

por poços profundos (>100m) enquadrados na modalidade de Outorga de Direito de Uso 

(Figura 1). A ausência de títulos na modalidade de Declaração de Dispensa de outorga é 

justificada pela impraticidade de vazões inferiores a 5m³/dia para estes poços. O volume total 

obtido, para as outorgas vigentes até julho/2019, somam 111.243,06 m³/dia ou 40.047.480 

m³/ano. Considera-se que a RMB é privilegiada em termos de disponibilidade hídrica, uma 

vez que o volume de Reservas Totais (ou Reservas Naturais) soma aproximadamente 34 

bilhões de metros cúbicos anuais, sendo deste total, aproximadamente 10 bilhões de m³/ano 

explotáveis (Oliveira, 2002). Ademais, admitiu-se que a reserva permanente do aquífero 

Pirabas na RMB, isto é, o volume hídrico acumulado em função da porosidade, é de 24 

bilhões de m
3
/ano e corresponde a 71,42% das reservas totais, de forma que os recursos 

explotáveis correspondem a 7 bilhões de m
3
/ano (não levando em consideração as reservas 

renováveis deste aquífero). 

A Agência Nacional de Águas (ANA) distingue os usos da água em 5 (cinco) grandes 

categorias: irrigação, abastecimento, indústria, hidroeletricidade e “outros usos”. Neste 

trabalho foram calculadas as vazões para as categorias de abastecimento humano privado e 

público, indústria de produção, lavagem industrial e recreação, conforme apresentado na 

Tabela 1 e Figura 2. 
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Figura 01 – Distribuição espacial dos pontos de captação de água subterrânea na Região Metropolitana 

de Belém para poços outorgados por profundidades superiores à 100 metros. 

Tabela 01 – Intervalo percentual de finalidades de uso de água pelos empreendimentos outorgados de 

acordo com as vazões determinadas. 

FINALIDADE VAZÃO OUTORGADA (m
3
/dia) % 

Abastecimento Humano 15622,97 14,044% 

Abastecimento Público 34944,86 31,413% 

Industrial (produção) 60135,80 54,058% 

Lavagem industrial 63,30 0,057% 

Recreação 476,12 0,428% 

TOTAL 111243,0598 100,000% 

 

  
Figura 02 – Percentual de finalidades de uso de água pelos empreendimentos associados às vazões 

outorgadas, destacando a grande demanda para o setor industrial.  
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Observa-se que a grande demanda de recursos hídricos provém do setor industrial, que soma 

30 dos 86 títulos de Outorga, com consumo estimado em 60.135 m³/dia, apesar de colocar-se 

atrás do Abastecimento Público em número de outorgas (35), com consumo estimado em 

aproximadamente 35.000 m³/dia. Vale salientar que os dados disponíveis são de pontos de 

captação regularizados em processos protocolados, em sua grande maioria, até o primeiro 

semestre de 2018, significando que a utilização efetiva de recursos hídricos na RMB, 

acrescentando os processos em análise e captações subterrâneas irregulares, vai além dos 

dados obtidos por censos e fiscalizações dos órgãos responsáveis.  

CONCLUSÕES 

Dentre os poços regularizados na RMB com profundidade superior a 100 m, observou-se que 

o volume total outorgado até julho/2019 soma 111.243,06 m³/dia ou 40.047.480 m³/ano. Esse 

montante está distribuído em quatro finalidades: industrial (54,058%), abastecimento público 

(31,413%), abastecimento humano (14,044%), recreação (0,428%) e lavagem industrial 

(0,057%). De acordo com Oliveira (2002), a Formação Pirabas possui um volume de 

Reservas Permanentes de aproximadamente 24 bilhões de m³/ano, sendo aproximadamente 7 

bilhões de m³/ano explotáveis, dessa forma, de acordo com os dados obtidos, está sendo 

utilizado anualmente 0,57% da capacidade hidrológica total da região. Vale ressaltar que esta 

atividade não considerou parâmetros de influência particulares capazes de alterar 

pontualmente a reserva permanente deste aquífero e eventuais zonas de recarga que auxiliem 

a modificação destes valores.  

Esta formação representa um importante potencial hidrogeológico para a RMB, uma vez sua 

relativa profundidade e associação à camadas confinantes contribuem para a redução da 

influência de contaminantes dos corpos hídricos superficiais e a associação carbonática torna 

o pH mais próximo do ideal. É importante salientar que, embora tenham sejam encontrados 

86 pontos cadastrados com estas profundidades, admite-se que a quantidade de poços 

utilizados na captação de água subterrânea seja muito superior a este valor, tendo em vista o 

grande número de poços não fiscalizados na região. Este fato salienta a necessidade de 

controle das perfurações e da utilização deste recurso, além do monitoramento a partir de 

análises físico-químicas e bacteriológicas a fim de se monitorar os níveis de poluição e 

contaminação de aquíferos.  

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Góes A.M. 1990. Modelo deposicional preliminar da Formação Pirabas, nordeste do Pará. Boletim do Museu 

Paraense Emilio Goeldi. 2: 3-15. 

 

Oliveira J.R. 2002. Projeto estudos hidrogeológicos da região metropolitana de Belém e adjacências. Serviço 

Geológico do Brasil – CPRM.  

 

SEMAS. 2019. Sistema Estadual de Informação sobre os Recursos Hídricos no Pará. Disponível em: 

http://monitoramento.semas.pa.gov.br/seirh/#/SecaoTematica/1. Acessado em 08/08/2019. 

 
 



 

16º SIMPÓSIO DE GEOLOGIA DA AMAZÔNIA 
Geociências e Geopolítica na Amazônia 

23 a 25 de setembro de 2019 - Manaus-Amazonas 
SBG-NO – DEGEO/UFAM- CPRM/Manaus 

 

 

BREVES COMENTÁRIOS ACERCA DA GEOQUÍMICA DAS TERRAS PRETAS DE 

ÍNDIO (TPI) NA AMAZÔNIA 

 

Ileans Erick Rodrigues dos Santos1; Matheus Cavalcante Silva1 & Bianca Soares Costa1 

ileanserick@gmail.com; matheuscavalcante_s@hotmail.com; biancacosta.bsc@gmail.com 
1Universidade Federal do Oeste do Pará / UFOPA 

 

RESUMO 

Este trabalho apresenta uma discussão sobre aspectos da geoquímica das Terras Pretas de Índio 

(TPI) no território Amazônico. O objetivo central desse estudo pauta-se na revisão bibliográfica 

dos fatores de formação e, essencialmente, da constituição geoquímica desses solos. Para a 

concretização dessa análise de cunho descritivo e de natureza qualitativa, foram utilizadas 

fontes secundárias para a elucidação da temática central. Como resultado, obtiveram-se às 

seguintes constatações: A origem das Terras Pretas na Amazônia está relacionada à ocupação 

pré-histórica indígena; Os aspectos físicos e morfológicos desses solos podem ser verificados 

a partir de técnicas que subsidiam pesquisas Geoarqueológicas; Os elevados teores de 

elementos que garantem a alta fertilidade desses solos devem-se aos depósitos de resíduos 

orgânicos indígenas. Por fim, aclara-se que a geoquímica possibilita a compreensão dos 

processos pedogenéticos das Terras Pretas de Índio (TPI) na Amazônia, o que fomenta reflexões 

e expede a continuação da verificação dos fatores envolvidos. 

PALAVRAS-CHAVE: Terras Pretas, Geoquímica, Amazônia. 

 

INTRODUÇÃO 

À princípio, deve-se conceber que a origem das terras mulatas está relacionada com a 

ocupação territorial e com o manejo dos solos, iniciado no Pleistoceno tardio ao Holoceno 

tardio (ROOSEVELT, 2002 apud MADARI, et al, 2009). Em segundo plano, enfatiza-se que 

muitas localidades foram manejadas como depósitos de resíduos que iniciaram a alteração na 

composição do solo (LEHMANN et al., 2003).  

Ao decorrer dos anos, originaram-se manchas de cor negra no solo, as quais foram 

denominadas por Terra Preta Antropológica (TPA), Terra Preta de Índio (TPI), ou mesmo 

Arqueo-Antrossolo, cujas características apontam para a presença notória de matéria orgânica, 

fragmentos de artefatos cerâmicos e material lítico (KERN & KÄMPF, 1989; KÄMPF et al., 

2003; KÄMPF & KERN, 2005). 

De fato, ocorrem dessemelhantes concepções acerca da origem das Terras Pretas de 

Índio. Estudos mais recentes e mais aceitos atualmente pelo meio científico, amparados em 

pesquisas de Gourou (1950) a Kern & Kampf (1989), aclaram que os Arqueo-Antrossolos são 

antigos assentamentos indígenas, resultantes da ocupação pré-histórica na Amazônia. 

As relações geoquímicas tornam-se indispensáveis para a classificação taxonômica das 

Terras Pretas (TPs). Os elementos Ca, Mg, P, Zn, Cu, Mn e C orgânico (carvão), que, em relação 

aos solos convizinhos, tornam-se determinantes nessa etapa. De modo geral, ocorrem ainda a 

saturação de bases elevadas, diversidade microbiológica e dispõem-se de modo estruturado e 

sobrepostos a várias classes de solos, especialmente os Latossolos. Para tanto, os procedimentos 

geoarqueológicos possibilitam a interpretação dos processos originários do solo abordado 

(MADARI, et al., 2009).  
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MÉTODOS OU METODOLOGIA 

Para obter os resultados acerca da problematização apresentada no trabalho, será 

executada uma análise de propósito descritivo, cuja finalidade é descrita nos estudos de Gil 

(1999). A abordagem apresenta natureza qualitativa, de fonte secundária. O estudo foi realizado 

de acordo com as seguintes etapas:  

Etapa 1 – Levantamento bibliográfico: nessa etapa foram efetuados levantamentos   

bibliográficos sobre: (1) Técnicas Analíticas em Sítios Arqueológicos; (2) Aspectos Físicos e 

Morfológicos das Terras Pretas; e (3) Pedogeoquímica das TPI. Para estruturar a pesquisa foi 

utilizado um Método de Apoio à Decisão (MAD), proposto por Treinta, et al., (2012).  

Etapa 2 – Análise dos dados e resultados: nesse procedimento foram efetuados os 

tratamentos de informações obtidas previamente e a sistematização do conteúdo. Para tanto, 

tais informações qualitativas foram dispostas textualmente.  

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Decerto, muitos procedimentos oriundos das Geociências podem ser aplicados em sítios 

arqueológicos, sendo subsídios para a subárea da Geoarqueologia. Nesse âmbito as informações 

geológicas tornam-se indispensáveis para o entendimento da formação das TPIs, para a 

verificação dos componentes inorgânicos do solo e para a determinação da área fonte de 

materiais geológicos usados na produção cerâmica. Nesse viés, mencionam-se as seguintes 

técnicas: microscópio óptico, difratometria de raio-x e a micro difratometria, análises térmicas, 

espectrometria de infravermelho, Microscópio de Varredura Eletrônica (MEV), análises 

químicas e análises de fase e microfases (COSTA, et al, 2004).  

            As Terras Pretas de Índio (TPI), são encontradas em diversas classes do solo, mas o 

maior registro é sobre Latossolos (Oxisols) Argilossolos (Ultisols), que juntos recobrem 

aproximadamente 70% da Amazônia. Esses solos são profundos, bem drenados, cuja textura 

varia de média a muito argilosa e com baixa reserva de nutrientes essenciais às plantas (Silva 

et al, 1970). Os horizontes A das TPIs, que correspondem à camada de ocupação humana 

apresentam coloração mais escura, podendo variar de preta, cinza muito escuro a bruno escuro 

(N2/; 2,5YR2/0; 5YR2,5/1; 7,5YR 2/0; 10YR 2/0 a 3/4), textura mais   arenosa e melhor 

estruturada e presença de fragmentos de cerâmica e/ou artefatos líticos, em relação às áreas 

adjacentes. 

As Terras Pretas de índio se caracterizam por possuírem teores elevados de Ca, Mg, P, 

Zn, Mn, Cu e C orgânico, bem como valores mais altos de pH. Por esse fato tornam-se 

elementos indispensáveis para o entendimento da pedogeoquímica das TPI. Ademais, alguns 

padrões de ocupação pré-histórica indígena na Amazônia podem ser transparecidos a partir de 

análises de associações, especialmente: P2O5, MgO, CaO, Ba, Cl, Sr, Fe2O3, Na2O, As, Cd, Co, 

Cr, F, Pb, Ga e V (COSTA, et al, 2004).  

O teor de fósforo representa uma característica diagnóstica do Arqueo-Antrossolo na 

Amazônia, visto que 90% dos solos desse território apresentam deficiência nesse elemento, o 

que afeta o desenvolvimento da agricultura (RODRIGUES, 1996). A exemplo disso, pode-se 

citar o caso de uma TPI analisada no município de Itaituba-Pará (Noroeste Paraense), cujo teor 

de P atingiu cerca de 7.455 mg kg-1 de solo no horizonte A (OLIVEIRA JR, et al., 2002).  

Ressalta-se ainda a intensa representatividade dos teores de carbono orgânico, que 

demonstram a gênese advinda de depósitos estáveis de resíduos de origem orgânica. O C 

orgânico representa cerca de 30% de carbono preto, o possível responsável pelo armazenamento 

de nutrientes no solo (GLASER, et al., 2000).  
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Ainda em relação à constituição química desses solos, os elementos Mg, Cu e Zn 

destacam-se por apresentarem elevados teores em relação aos solos adjacentes cujo horizonte 

A não tenha sido modificado. Nessas mesmas imediações os horizontes B não dispõem 

diferenças significativas. Tal fato reforça a atuação do manejo desses solos para o aumento da 

fertilidade (COSTA, et al, 2004). De acordo com Kern (1999) os materiais utilizados na 

construção das habitações indígenas era periodicamente renovado e, com isso, as coberturas 

vegetais tornaram-se fontes de Mg, Ca, Zn e K para o solo. 

Locais com baixos teores de elementos que indicam as TPIs também foram apontados 

nesse estudo, podendo ser uma praça de circulação, acesso para a mata e para as principais 

fontes de água para abastecimento de grupos que ali habitavam, deixado limpo 

intencionalmente (MEIRELES, 2004).  

 Faz-se mister frisar que o manejo do solo provocou importantes alterações no solo, tanto 

no sentido vertical, quanto no âmbito horizontal (areal), além de ocasionar modificações na 

distribuição de determinados elementos em relação à profundidade do solo (COSTA, et al, 

2004). 

CONCLUSÕES 

            Em síntese, o estudo das Terras Pretas Amazônicas está interligado à manutenção do 

solo exercida pelas populações paleoindígenas. Essa relação solo-homem, marcada por 

depósitos residuais, possibilitou o enriquecimento de cálcio, magnésio, zinco, manganês, 

fósforo e carbono no solo, os quais contribuem de forma direta para fertilização dessas terras. 

Essa alta fertilização e sustentabilidade do solo pelos caboclos faz com que esses depósitos de 

terras pretas sejam recriados de forma sustentável na produção de alimentos nessa região. 

            Certamente, a geoquímica é fundamental para o levantamento dessas informações pois, 

visa o entendimento da formação desse solo, da área-fonte dos materiais e da composição 

química.  
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RESUMO 11 

O presente artigo apresenta a análise físico-química e bacteriológica das águas subterrâneas 12 

dapraia da princesa na APA de Algodoal-Maiandeua. O estudo visa medir possíveis níveis 13 

decontaminação destas águas subterrâneas, contribuindo sobre maneira com a preservaçãoambiental e 14 

dos recursos existentes nesse importante ecossistema. Identificou-se que, todos os poços analisados 15 

apresentaram algum nível de contaminação, o que pode estar acarretando graves problemas ambientais. 16 

A ação antrópica pelo uso indiscriminado do solo se faz presente pela ação do turismo na APA, o que 17 

pode estar intensificando a construção incorreta de fossas e esgotos, além da perfuração descontrolada 18 

de novos poços. Novos estudos devem levar em conta a sazonalidade do turismo na ilha, sendo necessário 19 

o monitoramento de tais poços para estratificar a quantidade ou extensão da contaminação, além do mais, 20 

os órgãos gestores devem tomar medidas para um controle maior nas ações em favor da proteção dos 21 

recursos naturais da APA. 22 

PALAVRAS-CHAVE: Algodoal, Hidrogeologia, Fisicoquimica. 23 

INTRODUÇÃO 24 

A ilha de Algodoal/Maiandeua localizada no município de Maracanã, nordeste do estado do Pará. 25 

Vem sofrendo impactos nas mudanças em seu uso e ocupação do solo, como descrito em Vidal e 26 

Mascarenhas (2012); Menezes et al. (2019), mudanças essas, observadas sobre maneira a partir de 2005 27 

com efetivação da mesma com Área de proteção Ambiental (APA), além da implantação de infraestrutura 28 

básica na ilha, implantação do sistema elétrico e telefonia móvel (SEMA, 2012). Neste contexto, a praia 29 

da princesa, o mais procurado atrativo turistico da APA, passou a receber um considerável incremento 30 

no número de frequentadores, o que gerou aumento do número de lougradores, com destinação para fins 31 

comerciais, como bares e/ou  restaurantes, além de novas residências, atentendo a nova demanda turística. 32 

No entanto, tais transformações geraram problemas na aquisição e uso da água para novas e 33 
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antigas ocupações,  h a j a  v i s t a ,  q u e  o abastecimento de água é totalmente dependente dos 34 

aquíferos. A s s i m , o p r e s e n t e  estudo visa analisaros recursos hídricos 35 

subterrâneos da praia da Princesa, partindo da hipótese de contaminação, uma vez que  considerando o 36 

cenário atual de exploração descontrolada que vem ocorrendo na região, e que gera grande preocupação 37 

relacionada aos problemas ambientais. Podendo haver suscetibilidade de agentes patogênicos e bactérias 38 

como E.coli, desencadeando inúmeras doenças.  39 

A resolução CONAMA Nº 396/2008 dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientaispara o 40 

enquadramento das águas subterrâneas. Tendo como meta a classificação da qualidadeda água a ser 41 

mantida ou alcançada, em um aquífero, conjunto de aquíferos, ou porções desses. Elas são definidas em 42 

função do conjunto de condições e padrões para atender aos usos atuaise futuros, que incluem consumo 43 

humano, dessedentação de animais, irrigação e recreação. O padrão de qualidade da água destinada ao 44 

consumo humano é definido pela Portarianº 5/17 do Ministério da Saúde (BRASIL, 2011). Esta Portaria 45 

visa à proteção da saúde pública e o controle de substâncias potencialmente prejudiciais à saúde, como 46 

microorganismos patogênicos, substâncias tóxicas ou venenosas e elementos radioativos. Os parâmetros 47 

são dispostos com seus respectivos valores máximos permitidos (VMP). 48 

MÉTODOS OU METODOLOGIA 49 

As amostras de 500 ml foram retiradas dos poços para posterior análise em laboratório e medidas 50 

in situ dos parâmetros físicos e físico-químicos foram obtidos no momento da coleta.  51 

As coletas foram realizadas nos dias 08 e 09 de junho/2018. Tendo em vista que esse mês é o 52 

período de transição no indicie pluviométrico da ilha, influenciando na qualidade de consumo da água. 53 

No primeiro dia (08/06/2018) foi realizada apenas a coleta dos parâmetros físico-químicos: PH, 54 

temperatura e condutividade elétrica de 13 poços, denominados como artesianos e amazonas, no segundo 55 

(09/06/2018) fez-se a obtenção de amostras para análise bacteriológica da água, para detecção de 56 

presença ou ausencia  coliformes fecais e Escherichia coli utilizando o Kit Aquateste Coli da Laborclin® 57 

e executando apenas o método qualitativo, indicando presença ou ausência (tabela 1). 58 

O os pontos foram coletados através do GPS portátil Garmin Trex 10, e plotados no mapa 59 

confeccionado no softwere ESRI ArcMAP10.3 com ajuda de imagens de satélite do programa Google 60 

Earth (figura 1). 61 
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 62 

Figura 1:Mapa de localização da praia da princesa 63 

O padrão de qualidade da água destinada ao consumo humano é definido pela Portaria nº 5/17 do 64 

Ministério da Saúde (BRASIL, 2011). Esta Portaria visa à proteção da saúde pública e o controle de 65 

substâncias potencialmente prejudiciais à saúde, como microorganismos patogênicos, substâncias 66 

tóxicas ou venenosas e elementos radioativos. Os parâmetros são dispostos com seus respectivos valores 67 

máximos permitidos (VMP). 68 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 69 

Após a analise das coletas em campo e no laboratório identificou-se que a profondidade dos pocos  70 

varia entre 0,80 m 4,70 m , e o nível estático 0 a 1,50m , que implica de acorco plano de Manejo da APA 71 

SEMA(2012), as coletas ocorrem  na transição em o período de maior indice de chuvas para o periodo 72 

com menor indice pluviometico. Observar tabela1. 73 

Tabela 1: Tabela de dados contendo a localização dos poços estudados na zona UTM 23S, profundidade do poço (Prof.), 74 
nível estático (N.E.), temperatura (Temp.), condutividade (Cond.) e pH, coletados em campo e coliformes fecais (C.F.) 75 
estudados em laboratório com amostras de campo. P =presença; A=ausência 76 

 77 

Id Latitude Longitude 
Prof. 

poço (m) 

N.E. 
(m) 

Temp. 
(oC) 

Cond. 
(µS.cm-1) 

pH 
C.F. 
(P/A) 

P1 212112,40 9935818,50 1,72 0,00 27,00 189,00 7,30 P 

P2 211984,90 9936000,20 4,70 1,70 27,90 165,00 6,30 P 

P3 212026,60 9935990,40 2,20 1,50 29,30 165,00 5,50 P 

P4 212157,10 9936012,20 9,00 4,00 29,10 305,00 5,40 P 

P5 212286,10 9935958,00 4,50 2,50 28,30 129,90 6,00 P 

P6 212361,80 9935935,80 4,00 2,50 28,20 121,90 6,90 P 

P7 212503,20 9935909,80 6,20 4,70 28,90 107,00 4,30 P 

P8 212568,90 9935903,60 7,25 3,25 28,60 120,00 - P 

P9 212706,80 9935901,90 8,10 2,50 29,60 154,20 4,80 P 

P10 212737,50 9935911,20 3,90 1,40 29,00 315,00 5,00 P 

P11 212831,50 9935917,50 2,12 2,00 30,00 375,00 6,50 P 

P12 212837,20 9935927,30 0,80 0,30 28,30 76,80 6,00 P 

P13 212903,00 9935969,62 7,00 2,50 28,70 - - P 
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Quanto ao PH que é a concentração de íons de hidrogênio nessa solução. Os pontos coletados 78 

apresentam um grau de 4,30 a 7,30, mostrando uma característica de ácida a neutro, mostrando uma 79 

característica de um processo de intrusão salino devido a sua natureza alcalina. Como demostrado na 80 

tabela1  81 

Condutividade elétrica: é a capacidade que a água possui de conduzir corrente elétrica. Este 82 

parâmetro está relacionado com a presença de íons dissolvidos na água, que são partículas carregadas 83 

eletricamente, e à alcalinidade, que tem relação direta com a presença e/ou ausência de carbonatos e 84 

bicarbonatos (Santos 1997). Os resultados obtidos mostram valores que estão toleráveis para o consumo 85 

(75mS/cm a 400 mS/cm) segundo a organização mundial da saúde (WHO). Como  visto na tabela1 86 

 De acordo com a análise ralizada nos 13 poços na praia da Princesa foi evidenciado a presença 87 

de  e  E.co l i  em tod as  as  amos t ras   an a l i s adas , que pode estar associada a existência precária 88 

de saneamento básico esgotamento sanitário e manejo de resídos sólidos,sendo observado a localização 89 

inadequada de fossas sépticas próximas aos poços. 90 

CONCLUSÕES 91 

A partir das análises realizadas foi constatado que 100% dos poços coletados da praia da Princesa 92 

apresentam contaminação pela presença do Escherichia coli, evidenciando baixa qualidade de 93 

potabilidade segundo a Portaria nº 5/17.   94 

Portanto, o presente estudo confirmou a presença de agentes contaminantes nas águas 95 

subterrâneas da praia da Princesa, o que evidenciou que a hipósese levantada de contaminação antrópica 96 

ocasionadas pelo crescente número de uso e ocupação do solo, pode estar de fato, contribuindo para a 97 

contaminação acima descrita, haja vista, que o número de fossas na praia da pincessa que no ano 2005 98 

era de (8) passou para (22) em 2011, o que revela que em pouco mais de cinco anos dobrou, quase 99 

triplicando, por conseguinte aumentando também o número de esgotos  irregulares, haja vista que não 100 

existe rede de coleta de efluentes no local (SEMA, 2012) 101 

Cabe aos órgãos responsáveis pela APA a devida gestão dos recursos hídricos, no sentido de 102 

conscientizar a população sobre a exploração correta de água subterrânea, além de um planejamento na 103 

perfuração de novos poços, que devem ser mais profundos e afastados das fossas sépticas, evitando a 104 

ação de agentes patogênicos e consequentemente evitando a contaminação das águas subterrâneas, e 105 

melhorando assim a qualidade de vida da população e dos turistas. 106 

Vale ressaltar ainda, que são necessários estudos mais detalhados nos poços da praia da Princesa, 107 

no sentido de se fazer um monitoramento mensal das águas dos poços, levando em conta a sazonalidade 108 

marcada pela ação antrópica mais detalhada da ação do turismo na APA. 109 

 110 
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RESUMO 

As cartas geotécnicas de aptidão à urbanização dividem o terreno em Unidades Geotécnicas, 

indicando terrenos com maior ou menor competência a urbanização, é elaborada em atenção a 

diretrizes da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC), estabelecida pela Lei 

Federal 12.608/2012. O conhecimento das características geotécnicas dos terrenos é de grande 

importância, pois pode contribuir para o planejamento da urbanização do uso e ocupação do 

solo, controle da expansão urbana e avaliação de cenários potenciais de riscos. O presente 

trabalho tem como objetivo gerar carta geotécnica e carta de aptidão a urbanização da zona 

urbana pouco ocupada de Manaus, essas zonas ocupam principalmente os bairros Ponta 

Negra, Tarumã, Lagoa Azul, Distrito Industrial II, Colônia Antônio Aleixo, Mauazinho e 

Puraquequara. Segundo o método do IAEG, o presente trabalho gera uma carta 

multifinalidade com conteúdo sintético em escala intermediária. Os pontos foram 

georreferênciados, descritos e analisados quanto à geomorfologia local em: Plano, Encosta 

Suave e Encosta Íngreme; quanto material encontrado descrevendo sua textura, cor, 

plasticidade, vulnerabilidade e o que mais fosse relevante. Amostras foram coletadas 

sistematicamente para classificação do material em laboratório e gerando parâmetros e 

definindo as unidades geotécnicas. Em laboratório foram realizados analises granulométrica e 

ensaios de limites de consistência. Ao final se obteve 7 unidades geotécnicas com diferenças 

entre seu desempenho físico, classificação nos ensaios e/ou sua geomorfologia local. Com 

ajuda de geoprocessamento foi possível gerar um modelo da carta geotécnica que foi 

corrigido e refinado pelos pontos visitados em campo, uma segunda carta também foi gerada 

com a classificação quanto à urbanização em alta, média e baixa aptidão a urbanização. 

PALAVRAS-CHAVE: Carta Geotécnica, Manaus, Urbanização. 

INTRODUÇÃO 

As cartas dividem a área em Unidades Geotécnicas, o conhecimento das características 

geotécnicas com o nível de aptidão a urbanização dos terrenos é de grande importância aos 

municípios, pois pode contribuir para o planejamento da urbanização do uso e ocupação do 

solo, controle da expansão urbana, avaliação de cenários potenciais de riscos, prevenindo à 

geração e desenvolvimento de fenômenos e processos do meio físico cuja dinâmica pode 

ocasionar desastres naturais, e ainda, no âmbito regional. 

O objetivo é de produção de cartas geotécnicas de aptidão a urbanização na zona urbana 

pouco ocupada de Manaus, visa-se, sobretudo, instrumentalizar a Prefeitura Municipal em 
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suas ações de planejamento e gestão territorial e de prevenção de desastres naturais e criação 

de áreas de risco geológico. As cartas são geradas em ambiente de Sistema de Informação 
Geográfica (SIG), integrando todos os dados obtidos em uma Base de Dados, contendo o 
zoneamento das unidades geotécnicas e outras informações correlatas de interesse, apresentado em 
linguagem acessível a um público o mais amplo possível. 

MÉTODOS OU METODOLOGIA 

A grande diversidade de métodos e procedimentos disponíveis acerca do mapeamento e carta 

geotécnica a aptidão a urbanização, fundamentaram o desenvolvimento desse trabalho. 

Primeiramente os atributos do terreno foram separados e analisados. Preponderamos à 

geomorfologia, com as características do relevo entre elas declividade, altitudes e extensão de 

vertente, não houve estudos dentro da reserva florestal Ducke, devido ela ser protegida e 

assim não podendo ser ocupada. As equipes de campo realizaram o mapeamento, em uma 

proporção de 2 pontos por quilometro quadrado (2pts/km²). Os pontos foram descritos, 

georreferênciados e analisados quanto à geomorfologia local em: Plano, Encosta Suave e 

Encosta Íngreme; quanto material encontrado descrevendo sua textura, cor, vulnerabilidade a 

eventos naturais e induzidos, indícios ou evidencias de movimentação e erodibilidade do 

terreno e o que mais fosse relevante para o mapeamento. Amostras foram coletadas para uma 

melhor classificação do material em laboratório, essas serviram para auxiliar na classificação 

e gerar parâmetros e definições para as unidades geotécnicas.  

Os ensaios granulométricos foram executados no LAMIN-Manaus, seguindo a norma ISO 

13320-1 método Fraunhofer, em meio aquoso com defloculante e analisadas por 

espalhamento de laser. Com o resultado podemos classificar o material em relação às 

porcentagens acumuladas em cada faixa granulométrica e construir a curva de distribuição e 

acumulação granulométrica. Através desses resultados é possível calcular parâmetros como 

grau de uniformidade (U) e coeficiente de curvatura (CC), esses resultados possuem 

fundamental importância na caracterização geotécnica do solo. Os ensaios de limites de 

consistência ou Atterberg incluem os ensaios de limite de liquidez (LL) e limite de 

plasticidade (LP), e seguem as normas da Associação Brasileiras de Normas Técnicas 

(ABNT) NBR 6459/84 e 7180/84, respectivamente. Subtraindo-se o limite de plasticidade do 

limite de liquidez temos o índice de plasticidade (IP), que representa a quantidade de água em 

porcentagem necessária para que o solo passe do estado plástico para o estado líquido. A carta 

de plasticidade coloca o Índice de Plasticidade do em função do Limite de Liquidez, 

analisando os índices e o comportamento dos solos num gráfico. 

Destarte as UGs foram divididas com base em dois parâmetros texturais e três 

geomorfológicos, formando um total de 6 classes, uma sétima classe foi adicionada para 

separar as planícies aluvionares (PA), já que essa possuí comportamento diferentes das outras, 

foi definida pelos pontos descritos e por imagem de satélite (Figura 1). 

 

Figura 1 – Classificação das Unidades Geotécnicas de acordo com a textura e declividade. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

UG PLANÍCIE ALUVIONAR (PA) - Com declividades abaixo de 3°, encontradas entre as 

cotas 24 a 60 metros, as margens dos igarapés, composta entre 40% a 80% de material 

arenoso, sua textura granular tem grande permeabilidade e o nível freático próximo a 

superfície, fazendo que essas áreas altamente suscetíveis a contaminações. Com a 

proximidade dos igarapés também estão sujeitas a inundações. Essa UG tem um índice de 

plasticidade de não plástico (NP) a baixo, o limite de liquidez não ultrapassa os 38 e o de 

plasticidade os 30 pontos, esta sujeita a processos erosivos, que ocorrem nas margens dos 

rios, material friável pouco ligado, com escavabilidade do grupo 1, os cálculos de 

uniformidade e coeficiente de curvatura, indicam que o material dessa UG é desuniforme e 

mal graduado, classificação SUCS como SM, ML ou OL. A ocupação destas áreas é 

restritiva, possui aptidão nula a baixa à urbanização, preferencialmente estes locais devem ser 

preservados, pois servem de proteção aos igarapés. 

UG PLANO COESO (PC) - Os ensaios granulométricos indicam comportamento coeso, a 

porcentagem de silte e argila acima dos 53%, possui índice de plasticidade alta, variando de 

12 a 21, com limite de liquidez chegando a 70 indicando alta compressibilidade e o limite de 

plasticidade a 49. Essas características intrínsecas desta unidade a torna a mais resistente à 

erosão e mantidas as condições não tende a sofrer movimento de massas, são encontradas em 

cotas acima dos 50 metros, em locais planos com declividades de no máximo 3°. Unidade 

geotécnica com melhor aptidão a urbanização, mas estudos aprofundados sobre o terreno 

devem ser executados antes de ocupação de grande porte, classificação SUCS: MH, ML e CL. 

UG PLANO GRANULAR (PG) - Localizada entre as cotas de 30 e 80 metros, com 

declividades abaixo de 3°, tem composição textural granular, destarte é mais suscetível a 

erosão e a contaminações ambientais, o índice de plasticidade dessa unidade varia de não 

plástico (NP) a 12, o limite de liquidez chega ao máximo a 37, solos de baixa 

compressibilidade, e o limite de plasticidade o máximo de 25. Esses parâmetros determinam 

que se deva prevenir quanto ao descarte correto dos efluentes e ao cuidado com o fluxo de 

águas pluviais e servidas, realizando obras de engenharia adequadas, a escavabilidade do 

material é classificada como do grupo 1, com partículas pouco ligadas, SUCS: SM, SC e SP.  

UG SUAVE COESO (SC) - Terrenos com declividade entre 3° e 12° encontrados da cota 30 

até 110m, possuem textura coesa, com porcentagem acima de 50% de finos, o índice de 

plasticidade vária de 7,3 a 41,5 o limite de liquidez está entre 27 e 89 e o de plasticidade entre 

18 e 48, indicando uma grande variação e na compressibilidade e resistência a erosão, a 

escavabilidade do terreno é boa pertencendo ao grupo 2 e classificação SUCS como MH, CH 

e CL. Em linhas gerais essas áreas possuem média a alta aptidão a urbanização, mas devido às 

variações de comportamento deste terreno a ocupação destas áreas exigem estudos locais mais 

aprofundados com estabilização da encosta, evitando corte/aterro antes da obra. 

UG SUAVE GRANULAR (SG) - Áreas de média a baixa aptidão a urbanização, encontradas 

desde a planície aluvionar até a cota de 80 metros, com declividades entre 3° e 12° e tem 

composição textural granular, destarte são muito suscetíveis à erosão e a contaminações 

ambientais, o índice de plasticidade ficou entre 0 (NP) a 11, o limite de liquidez de 20 a 35 e o 

de plasticidade de 14 a 28, solos com baixa compressibilidade, os IPs abaixo de 11 

corroboram com a granulometria indicando que o local é suscetível a erosão, classificação 

SUCS SC e SM, a escavabilidade do terreno é fácil, material do grupo 1, com partículas 

pouco ligadas. A ocupação do local, deve se prevenir quanto ao descarte correto dos efluentes 
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e lixo, estabilização da encosta, evitar corte/aterro, ao disciplinamento do fluxo das águas, 

evitando desmatamento e impermeabilização do solo.  

UG ÍNGREME COESO (IC) - Terrenos com declividades acima de 12° encontrados entre as 

cotas 45 a 110 metros, com solos predominantemente coesos. O índice de plasticidade 

permanece entre 10 e 29, média a boa resistência à erosão, os limites de liquidez estão entre 

43 a 74 e de plasticidade de 26 a 46. Áreas de média a baixa aptidão a urbanização devido a 

sua suscetibilidade a movimento de massa, principalmente em áreas desmatadas e mal 

ocupadas, classificação SUCS principalmente do grupo MH a escavabilidade do terreno é do 

grupo 2. A ocupação e feita desde que respeitados os limites do terreno e realizada os estudos 

e obras necessárias para estabilidade da encosta. 

UG ÍNGREME GRANULAR (IG) - Encontrada entre as cotas 25 e 80 metros, com 

declividades acima de 12°, tem composição textural predominantemente granular, destarte são 

muito suscetíveis à erosão, o índice de plasticidade está entre NP e 9, o limite de liquidez 

ficou entre 23 a 35 o de plasticidade entre 16,9 a 26,2 solo com baixa compressibilidade e 

baixa resistência a erosão, a classificado comumente no grupo SM de SUCS a escavabilidade 

do terreno é do grupo 1, esses locais e suas proximidade não devem ser ocupados devido as 

fortes declividades e instabilidade natural do terreno, em caso ocupação, deve se prevenir 

quanto ao descarte correto dos efluentes e ao controle das águas, realizando obras adequadas 

para a estabilização do terreno.  

 

CONCLUSÕES 

Os aproximadamente 220 Km² da área de estudados estão divididos em: 40% com alta 

aptidão; 28% com média e 32% de baixa aptidão a urbanização. Entre as unidades geotécnicas 

a divisão do terreno é de: 24% em SC; 21% em SG; 19% em PG; 18% em PC; 10% em IC e 

7% em IG. A maior parte do terreno tem alta a média aptidão à ocupação, necessitando de 

pouca ou nenhuma intervenção para sua consolidação, esses locais devem ser parcelados 

conforme as zonas preestabelecidas no plano diretor municipal ou revisto para uma nova 

reformulação da cidade. As áreas possíveis de parcelamentos devem respeitar os limites dos 

terrenos, realizando estudos para geotécnicos antes das obras. O parcelamento do solo deve 

ser evitado em terrenos de baixa aptidão, são em sua maioria as planícies aluvionares e as 

encostas íngremes. A correta ocupação das áreas com alta a média ocupação, realizando 

infraestrutura adequada e a conscientização ambiental da população reduz consideravelmente 

a probabilidade de desenvolvimentos de áreas de risco futura no locais. 
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RESUMO 

Na geologia a importância dos minerais está intrinsicamente relacionada a formação 

de rochas, que por definição, são produtos consolidados resultantes da agregação de minerais 

por processos geológicos e que se classificam em três grandes grupos: rochas ígneas, rochas 

sedimentares e rochas metamórficas, no qual corroboram com informações sobre a origem e 

evolução do planeta Terra, além de possuir riquezas naturais como minério. Um mineral é um 

sólido de ocorrência natural com um arranjo atômico bem definido, altamente ordenado, com 

composição química definida (há variações) e formados frequentemente por processos 

inorgânicos. O objetivo principal do projeto foi a criação do banco de dados e codificação dos 

minerais e rochas do Laboratório de Mineralogia (LabMin) do Departamento de Geologia da 

Universidade Federal de Roraima (UFRR), identificando os exemplares de minerais e rochas 

pertencentes ao laboratório que foram doadas pela Coordenação do laboratório e pelo 

Departamento de Geologia. No total foram identificadas e catalogadas oitenta e cinco (85) 

amostras, no qual 54 são amostras de minerais e 31 são amostras de rochas. 

PALAVRAS-CHAVE: UFRR, mineralogia, educação. 

 

INTRODUÇÃO 

A criação do curso de geologia na Universidade Federal de Roraima foi fundamental 

para implantação dessa instituição, onde o Capítulo 1, Art. 5° da lei n° 7.364 de 12 de 

setembro de 1985 autorizou a criação da universidade, que em seu artigo 3º estabeleceu 

inicialmente a implantação dos cursos de agronomia, geologia, economia, administração, 

pedagogia e serviço social. Ademais, o regimento da universidade já previa a criação do 

Instituto de Geociências (IGEO), o qual abrigaria o curso de geologia. Todavia, foi com a 

chegada dos primeiros geólogos na instituição, em 1993, para atender o curso de licenciatura 

em geografia (implantado em 1990), que se começou de fato a cogitar na criação do referido 

curso. No ano de 2006, o Instituto de Geociências passou a contar com prédio próprio, assim 

como a criação do Núcleo de Pesquisas Energéticas (NUPENERG) e a aprovação do projeto 

sobre ciências e a educação ambiental junto à PETROBRAS, teve-se então a infraestrutura e 

equipamentos básicos que impulsionaram a criação do curso, sendo em 2007 inaugurado o 

curso de geologia da Universidade Federal de Roraima. Criado em 2017 o LabMin passou a 

fazer parte da estrutura do curso, tendo como objetivo, ensinar aos discentes a identificar os 

minerais e rochas, com base em suas propriedades macroscópicas, ferramenta essa de grande 

importância para o aprendizado e difusão do entendimento sobre a geologia. Os minerais 

sempre desempenharam um papel importante no modo e no padrão de vida do ser humano, 

como exemplo, tem-se o desenvolvimento da humanidade que são nomeadas de acordo com 

os materiais utilizados em cada período histórico, como idade da pedra, do bronze, do ferro, 

dentre outros (Klein e Dutrow 2012). Não existia um banco de dados para a organização do 
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acervo de amostras seja na contagem, na localização ou na identificação dos exemplares 

pertencentes ao laboratório de mineralogia. Portanto, fez-se necessário a organização dos 

dados para que se tenha o conhecimento maior dos exemplares presentes, e para isso, foi 

utilizada a catalogação de forma digital do acervo, bem como a codificação dos exemplares. 

 

METODOLOGIA 

A pesquisa foi dividida em quatro fases: a primeira consistiu no levantamento do 

acervo bibliográfico referente a minerais, rochas e catalogação. A segunda incidiu na fase de 

análise dos exemplares, sendo realizada no laboratório de mineralogia (LabMin) e no 

laboratório de ensino (LabenGeo) do Departamento de Geologia do Instituto de Geociências 

da Universidade Federal de Roraima, na qual foram realizadas as análises macroscópicas com 

o auxílio do microscópio estereoscópio binocular da marca Nova Optical Systems, com 

aumentos de 1x a 4x e 10x a 40x (160x opcional), com distância de trabalho de 82 mm na 

identificação das propriedades físicas e químicas dos minerais, já os exemplares referentes às 

rochas, as análise  foram em termos de textura, estrutura e tipo de rocha. Ao avaliar os 

minerais, necessitou-se a realização de análise de difração de raios-x para algumas amostras, 

efetivadas no Laboratório de Difratrometria de raios-x do Instituto de Geociências da 

Universidade de Brasília (UnB). A terceira fase consistiu na codificação e catalogação dos 

exemplares considerando as seguintes informações: nome do mineral, doador, quantidade de 

amostras, número da amostra, localização no laboratório, classificação, propriedades físicas e 

fórmula química do mineral. Para as rochas considerou-se textura, estrutura, composição 

mineralógica da rocha e suas ocorrências. A quarta e última fase foi a criação do banco de 

dados do Laboratório de Mineralogia. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Foram catalogadas 85 amostras, sendo 54 minerais e 31 rochas, limpadas com água 

corrente e escova, se necessário, descritas e catalogadas usando um código alfanumérico 

(Figura 01). 
 

 
Figura 01 – Algumas amostras do Laboratório de Mineralogia catalogadas: A) Cianita; B) Biotita; C) 

Ametista; D) Água Marinha; E) Ortoclásio; F) Quartzo com Turmalina e G) Rosa do 

Deserto (Selenita)  
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Para a identificação dos minerais foi realizada descrição macroscópica usando 

algumas propriedades propostas por Dana (1984) como o hábito, a clivagem, a fratura, a 

transparência, a cor, o brilho, o traço, a dureza, a densidade entre outros. Para descrever e 

classificar as rochas foi necessário o uso de propriedades comuns a cada tipo de rochas a 

saber as ígneas, as metamórficas e as sedimentares como a litologia, a textura 

(granulação/granulometria, mineralogia e cor) e estrutura. Cada amostra recebeu um código 

alfanumérico (Tabelas 1 e 2) composto pelo nome do laboratório LabMin seguido pelo tipo de 

amostra sendo “M” por minerais e “R” por rochas, o número da classe do mineral ou o tipo de 

rochas e no final o número de exemplar dentro de uma classe de minerais ou do tipo de rocha.  

 
Tabela 01: Parte do acervo de minerais com seus respectivos códigos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabela 02: Parte do acervo de Rochas com seus respectivos códigos. 
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CONCLUSÕES 

O acervo do laboratório de mineralogia consta no total 85 amostras identificadas e 

catalogadas em banco digital, sendo 3 amostras identificadas com auxílio de difração de raios-

x. A organização das amostras do Laboratório de Mineralogia facilitará o entendimento sobre 

a origem e formação dos minerais e rochas, não só para os discentes do curso de geologia nas 

disciplinas de Geologia Geral e Mineralogia, mas também para as áreas afins a qual o curso 

faz parte (Tabela 03). 

 

Tabela 03: Amostras catalogadas com suas respectivas quantidades 
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RESUMO 

O Aquífero Alter do Chão (AAC) está totalmente compreendido em território nacional. 

Possui reserva de água estimada em 14,4 km3. Em Manaus existem aproximadamente 15.000 

poços, com forte predomínio de proprietários privados. Não há números precisos sobre o uso 

da água subterrânea, uma vez que o processo de outorga de poços começou há apenas dois 

anos, mas o forte rebaixamento do nível de água causado no distrito industrial da cidade 

indica que a indústria é um dos setores de uso intenso do AAC. Em termos de vulnerabilidade 

à contaminação na região urbana do município, há predomínio de vulnerabilidade intrínseca 

baixa a moderada leve. Os principais fatores que atribuem maior grau de proteção natural ao 

aquífero são o seu nível de água profundo, sua camada de solo com elevada quantidade de 

argila e o substrato litológico da zona não saturada com ampla representação de camadas de 

siltito e argilito. Há também a presença de camadas de argilito dentro do AAC, mas não está 

bem definido qual o grau de confinamento que estas geram. Assim, o objetivo geral deste 

trabalho é determinar os parâmetros hidráulicos e inferir o grau de confinamento que ocorre 

no Aquífero Alter Chão em Manaus.  

PALAVRAS-CHAVE: Aquífero Alter do Chão, teste de bombeamento, parâmetros hidráulicos, 

confinamento. 

INTRODUÇÃO 

O Aquífero Alter do Chão é um elemento chave no abastecimento de água na cidade de 

Manaus. Segundo Aguiar et al. (2012), existem aproximadamente 15.000 poços na cidade. 

Dados do relatório anual de 2010 da antiga companhia de abastecimento público de água da 

cidade, Águas do Amazonas (2010), indicam que 20% dos 2,23x108 m3/ano de água potável 

distribuídos eram extraídos do AAC. Informações verbais da empresa Águas de Manaus – 

AEGEA, atual concessionária, indicam que aproximadamente 10% do volume captado vêm 

do AAC. Por outro lado, existem sérios problemas de contaminação do AAC. Costa et al. 

(2004) verificaram que 89% de 120 poços investigados na área urbana de Manaus possuíam 

algum parâmetro químico excedendo o valor máximo permitido (VMP). Faz-se necessária 

gestão de qualidade e quantidade do recurso hídrico subterrâneo, mas para que isto seja 

possível, é necessário conhecer os seus parâmetros hidráulicos, como condutividade 

hidráulica e coeficiente de armazenamento, além do grau de confinamento. Assim, o objetivo 

deste trabalho é obter tais parâmetros e indicar o grau de confinamento do AAC em Manaus. 

Soares et al. (2016) descreveram três unidades distintas na região entre Manaus e Itacoatiara 

que, pelos aspectos litológicos e posicionamento estratigráfico, foram associadas da base para 

o topo às Formações Nova Olinda (Carbonífero Superior), predominantemente constituída por 

folhelhos; Alter do Chão (Cretáceo), composta por intercalações de arenitos, pelitos e 

conglomerados; e Novo Remanso (Mioceno), constituída principalmente por arenitos com 

intercalações restritas de pelitos. O AAC ocupa área de aproximadamente 290.500 km2, 
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possui espessura média de 160m, transmissividade (T) de 4,7 m2/h, condutividade hidráulica 

(K) de 2,9x10-2 m/h, porosidade efetiva (nef) de 18% e reserva total de água de 

aproximadamente 14,4 km3 Aguiar et al. (2012). De acordo com Aguiar et al. (2012), o AAC 

na cidade de Manaus possui espessura saturada média de 175 m, e é predominantemente livre. 

O presente trabalho foi executado em um campo de ensaios hidráulicos, composto por um 

poço de bombeamento e dois piezômetros, localizado no setor sul da Universidade Federal do 

Amazonas (UFAM), em Manaus (Figura 01). 

 

Figura 01 - Área de trabalho no Campus sul da UFAM em Manaus-AM. 

MÉTODOS  

Para a realização dos testes de bombeamento foram utilizados um poço de bombeamento e 

dois piezômetros (Tabela 1), com cimentação sanitária de 20 m de profundidade nos três. Foi 

realizado um teste de vazão constante média de 7,9 m3/h, com duração total de 180 horas. A 

vazão foi medida com tambor de volume conhecido, tubo de orifício calibrado e hidrômetro 

aferido. O tempo de bombeamento foi medido utilizando cronômetros simples, e o 

rebaixamento produzido pelo bombeamento foi medido com um medidor de nível elétrico da 

marca Hidrosuprimentos, modelo HSNA-100, nos dois piezômetros, distantes 10 m 

horizontais do poço de bombeamento. Na interpretação dos resultados, foram utilizados os 

métodos de Theis (1935) e Hantush e Jacob (1955). 

Tabela 1: Dados do poço de bombeamento e dos piezômetros 

 

 

 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A Figura 02 mostra dados de rebaixamento de teste de bombeamento de vazão constante 

sobrepostos a uma curva-tipo de Theis (1935), indicando não haver bom confinamento hidráulico 

Poço Profundidade 

do poço 

Diâmetro 

do furo 

Diâmetro 

do tubo 

Filtros 

Bombeamento 

(P1) 

 

83 m 

 

8” 

 

4” 

 

22 m (48-72m) 

PZ1 60 m 4” 1” 2 m (58-60 m) 

PZ2 88 m 4” 2” 2 m (84-86 m) 
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da camada bombeada. Não há segunda fase de rebaixamento, típica de aquíferos livres, indicando se 

tratar de aquífero semi-confinado.  

O claro desalinhamento dos dados com a curva teórica de Theis, adequada para aquíferos 

confinados, indica que não há um isolamento hidráulico completo da camada bombeada. Isto 

pode ser parcialmente causado pelo preenchimento do espaço anelar do poço com pré-filtro na 

profundidade onde ocorre uma camada de argilito de 4 m de espessura (46 a 50 m de 

profundidade). Há, portanto, dúvidas se a passagem vertical de água verificada pelo ensaio é 

causada por drenança através do aquitarde formado pela camada de argilito a 46 m de 

profundidade, ou se é causada pela passagem de água pelo espaço anelar.  

A interpretação dos dados de rebaixamento em função de tempo (Figura 03) foi feita pelo 

método de Hantush e Jacob (1955), adequada para aquíferos semi-confinados, permitiu obter 

transmissividade (T) de 500 cm2/min, condutividade hidráulica horizontal (Kh) de 0,2 cm/min, 

e coeficiente de armazenamento (S) de 0,02. Durante o teste, o nível de água no PZ2 não se 

alterou, indicando que a porção inferior a 84 m de profundidade está completamente isolada. 

Isto mostra que, no local testado, profundidades maiores do que 84 m do AAC devem ser 

consideradas hidraulicamente confinadas.  

 
Figura 02 - Gráfico de rebaixamento versus tempo, mostrando dados de rebaixamento de teste de 

bombeamento de vazão constante sobrepostos a uma curva-tipo de Theis (1935). 

 
Figura 03 – Gráfico de interpretação dos dados de rebaixamento em função do tempo pelo método de 

Hantush e Jacob (1955). 

CONCLUSÕES 



 

16º SIMPÓSIO DE GEOLOGIA DA AMAZÔNIA 
Geociências e Geopolítica na Amazônia 

23 a 25 de setembro de 2019 - Manaus-Amazonas 
SBG-NO – DEGEO/UFAM- CPRM/Manaus 

 

 

Os resultados do teste de bombeamento de vazão constante mostram indícios fortes de que o 

AAC está semi-confinado à até 74 m no local do teste. Tal afirmação deve ser confirmada 

com um modelo numérico, para que seja testada a influência da ausência de um selo 

hidráulico no espaço anelar, entre 46 e 50 m de profundidade, onde ocorre a camada de 

argilito que poderia confinar totalmente o AAC no local. Já na porção inferior do aquífero, a 

partir de 84 m de profundidade, a camada de argilito compacta de 5 m e de arenito silicificado 

(Arenito Manaus) de 4 m isolam completamente o aquífero da porção superior, tornando-o 

confinado. As propriedades hidráulicas da camada de arenito bombeada, de 50 a 74 m de 

profundidade, interpretadas pelo método de Hantush e Jacob (1955) para aquíferos semi-

confinados, são transmissividade (T) de 500 cm2/min, condutividade hidráulica horizontal 

(Kh) de 0,2 cm/min, e coeficiente de armazenamento (S) de 0,02. 
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RESUMO 

O interesse voltado para parte ambiental de universidades e a sociedade, como um todo, se faz 

necessário nos dias atuais, pois ainda poucos se interessam sobre a forma de como destinamos 

nossos resíduos sólidos (lixo), deixando quase sempre em último plano o interesse sobre a 

separação e o destino final destes. Assim, desenvolver métodos de como dar um novo fim ao 

lixo é sem dúvida de suma importância. Engajado nesta causa o Museu de Geociências da 

UFRR (MuGEO) vem buscando fazer parte do ciclo de ações para sustentabilidade do planeta 

e inicialmente procurou construir parte de sua mobília a partir de materiais que iriam para o 

lixo (pallets de madeira), além de reformar outros móveis para que estes não fossem jogados 

fora. Tal tarefa melhorou as condições de acessibilidade e visibilidade ao espaço do museu, 

acarretando em abertura a visitações por escolas públicas e privadas do município de Boa 

Vista/RR, para assim ser propagado o conhecimento sobre o Planeta Terra (evolução, 

constituição e processo) a comunidade roraimense. A mobília do museu estava com estrutura 

precária com estantes expositoras bem sucateadas, dando uma aparência nada convidativa ao 

local, pois não tinha o suporte necessário para expor o acervo de amostras de rochas e 

minerais. No caminho houve muitos desafios, principalmente, relacionado à coleta de 

materiais, pois vivemos em uma sociedade muito fechada até mesmo quando se trata de lixo, 

bem como na aquisição de ferramentas adequadas para construção dos móveis. No decorrer 

do trabalho foi feita a construção de estante móvel, prateleiras fixas e lixeiras (oriundas de 

pneus), estas destinadas a coleta seletiva (orgânico e reciclado). Um dos grandes objetivos no 

museu é divulgar o conhecimento sobre as Geociências, bem como, embutir uma educação 

socioambiental, desde a consciência do descarte correto do lixo até o incentivo ao não 

desperdício e o reaproveitamento. O MuGEO recebe em grande parte de suas visitas crianças 

do ensino fundamental, nas quais ainda estão passando por um processo de formação de 

caráter e quanto mais cedo nos atentarmos a educá-las, estaremos ajudando que as gerações 

futuras usufruam de um mundo mais limpo e saudável (sustentabilidade), além do zelo por 

patrimônios tão belos que são os museus. 

PALAVRAS-CHAVE: Museus de Geociências, sustentabilidade, UFRR. 

 

INTRODUÇÃO 

A necessidade de um local onde se possa abrigar material científico é de suma importância 

para o desenvolvimento humano, tal atitude conserva a transmissão de conhecimento, e os 

museus tem consigo tanto a capacidade de abrigar tais artefatos quanto de transmitir o 

conhecimento cientifico. O trabalho pedagógico do corpo e da sensibilidade estética para que 

aconteça a ecologização da reflexão e das ações voltadas para sensibilização, conscientização 

e ação responsável e solidária com os outros seres e com o meio ambiente (CATALÃO, 

2006). Possibilita imaginar os museus como lugares de reprodução que resguardam objetos, 

que se revelam em sinais de autoridade, parte de uma cultura particular (HEIZER, 2006). 
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A ideia da criação de um Museu dentro das dependências da Universidade Federal de 

Roraima (UFRR) voltado as Geociências vem deste os anos noventa do século XIX, sendo 

consolidado nos anos iniciais do século XX com a finalização do prédio do Hydros (SOUZA; 

GUIMARÃES, 2019; SOUZA; GUIMARÃES; SILVA, no prelo) (figura 1). A ideia inicial 

da introdução do Museu de Geociências da UFRR (MuGEO) a filosofia da sustentabilidade 

em conjunto com a educação socioambiental se deve a situação preocupante do meio 

ambiente na atualidade e falta de recursos didáticos para tais fins. 

 
Figura 1 – Mapa de localização do MuGEO (Souza; Guimarães, 2019). 

 

MÉTODOS OU METODOLOGIA 

A metodologia aplicada foi baseada na sustentabilidade dividida nas vertentes construção e 

restauração, ambas construídas para que sejam úteis e que também possam ser utilizados 

como ferramentas para educação socioambiental. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O trabalho trouxe consigo resultados bem positivos, tanto na parte de estrutura quanto na 

parte da educação socioambiental que é aplicada aos visitantes. 

I. CONSTRUÇÕES. 

Como dito anteriormente fora construído móveis para o auxílio nas atividades do museu que 

são eles: 

a. Estante Móvel - construída a partir de palletes de madeira avariados cedidos 

por uma rede de supermercados do município de Boa Vista/RR, sendo 

discriminada em etapas como coleta, desmontagem, montagem do móvel e 

aplicação do uso ao MuGEO (figura 2A, B); 

b. Prateleira fixa - construída de um móvel já existente no museu, em virtude de 

seu estado um tanto precário tornou inviável uma restauração, sendo 

reaproveitada usando parte de sua estrutura para a idealização de prateleiras 

fixas na parede do museu para abrigar exemplares de minerais; 

c. Suportes de tocos de madeira - restos de madeiras (tronco de árvores) advindos 

de áreas de lixões do estado de Roraima (municípios de Mucajaí e Iracema). 

Vale ressaltar que esta madeira é usada na queima para produção de carvão 

vegetal pelos moradores que vivem nas proximidades a área de despejo ilegal 
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do lixo. Os troncos foram transformados em suportes pra rochas de grande 

porte que ornamentam a entrado do museu. 

d. Lembrança de papelão - planeada para simbolizar a geologia do Estado (o 

visitante leva um fragmento de rocha) e reutilização de material (papelão); 

e. Lixeiras de pneus - construídas para promover a coleta seletiva do lixo 

produzida por funcionários, alunos e visitantes que transitam nas dependências 

do prédio do Hydros/UFRR (figura 2C); 

f. Quadro de aviso do MuGEO - idealizado para abrigar avisos referentes a 

atividades e publicações do museu, sendo construído a partir de restos de 

móveis que tinham como destino o lixo. 

 

II. RESTAURAÇÕES  

O foco do trabalho não se manteve restrito apenas a construção de novos móveis, mas 

também a restauração dos poucos que existiam no local. E, assim, preservando e impedindo 

que os móveis fossem jogados no lixo o que contradiria todo o escopo do presente trabalho 

que é a sustentabilidade. As três prateleiras de ferro pertencentes o museu estavam em estados 

deploráveis, faltando partes, escoradas e sendo consumidas por ferrugem. Estas foram 

submetidas a um processo de restauração como desmontagem, preparação para pintura, 

pintura e remontagem das prateleiras para abrigar as amostras de rochas (figura 2D, E). 

 

A tipologia estética é o meio de estabelecer em termos de design o consumo 

contemporâneo demonstrando o que não deveríamos fazer relacionando à compreensão de 

desenvolvimento sustentável. O acadêmico britânico C. S. Lewis escreveu uma vez que é “a 

escassez que permite que uma sociedade exista”. Um exemplo disto é o slogan “Faça Você 

Mesmo e Conserte” criado pelo Conselho Britânico de Comércio durante a 2ª. Guerra 

Mundial, incentivando pessoas a criar novas roupas, comportando-se como autônomas.   A 

educação acontece como parte da ação humana de transformar a natureza em cultura, 

atribuindo-lhe sentido na compreensão e na experiência humana, existindo a necessidade de 

se promover o desenvolvimento sustentável (CARVALHO, 2004). 

 
Figura 2 – Exemplificação de sustentabilidade. (A) e (B) Estante móvel construída a partir de palletes. 

(C) e (D) Estante restaurada. (E) Lembrança do MuGEO7. Fotos: Dennyson C. Braga 

(2019). 
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CONCLUSÕES 

A melhora significativa na estrutura do MuGEO conseguiu estabelecer a harmonia entre o 

desenvolvimento e a sustentabilidade e, ainda, mais longe usando os objetos desenvolvidos 

como ferramentas de educação ambiental a quem visita o museu. Tais ferramentas se fazem 

necessárias, principalmente, pelo alto fluxo de visitantes de ensino fundamental os quais 

passam por um processo de formação de caráter e quanto mais cedo houver essa preocupação 

em promover a educação socioambiental, menores serão os danos futuros ao Planeta Terra. 
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RESUMO 

Barragens são estruturas artificiais construídas para retenção de grandes quantidades de água 

ou lama, à depender do objetivo. Essas estruturas podem assumir diferentes formas de acordo 

com diversos fatores como, a quantidade de fluido a ser reservada, o material de construção da 

mesma, a geomorfologia do local da construção, entre outros. No seguinte estudo foi analisada 

uma barragem de enrocamento com núcleo vertical de argila, bem como suas dimensões e 

materiais de construção, visando obter um fator de segurança (FS) satisfatório, acima de 1,5, 

utilizando o método de Janbu, para análise do FS, com o auxílio do software Slide 6.0. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Barragem, enrocamento, fator de segurança.   

 

INTRODUÇÃO 

Barragens são estruturas artificiais construídas para conter/barrar porções de água ou lama 

(liquido/sólido), provenientes de atividades variadas como usinas hidrelétricas e 

empreendimentos de mineração. Alguns dos principais componentes de uma seção de barragem 

são demonstrados na Figura 1.   

 

 
                              
Figura 1: elementos da seção de uma barragem; FONTE: Carvalho 2011.   
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 Sua construção leva em conta o tipo de fluido a ser barrado, quantidade, o contexto geológico 

da área e as propriedades dos materiais utilizadas na construção da barragem. Este tipo de 

projeto pode ser realizado tanto com concreto, como com aterro, a qual pode ser chamada de 

geotécnica (RAPOSO, 2016).   

A barragem alvo do presente estudo é classificada como de enrocamento com núcleo argiloso 

vertical. Este tipo de estrutura (núcleo vertical) favorece as tensões de contato entre o núcleo e 

fundação, evitando percolação preferencial pela extensão longitudinal deste (MATHEUS, 2006 

apud THOMAS, 1979).  

Um projeto de barragem tem a capacidade de alterar, de forma geral, a dinâmica da região em 

que será construída; seja na fauna e flora, relacionados a área de inundação requerida, seja pelo 

impacto social causado mediante ao risco associado à população próxima ou pelo investimento 

econômico atrelado à fase de obras e manutenções. Desta forma, o fomento à pesquisa 

relacionada a esta área do conhecimento da engenharia se mostra pertinente, no que se refere a 

interesses econômicos e sociais garantindo a viabilidade e, principalmente, a segurança deste 

tipo de estrutura. 

O presente trabalho tem como objetivo investigar a estrutura de uma barragem a 

partir de dados fornecidos dos materiais utilizados em sua construção, altura desejada e 

dados sobre sua fundação, visando determinar um fator de segurança adequado. 

 

MÉTODOS OU METODOLOGIA 

Os dados obtidos para elaboração do projeto estão descritos na Tabela 1. As dimensões 

consideradas são: altura de barramento igual a 100 m, embasamento em uma camada de areia 

siltosa de 50 m, sobreposta a 10 m de argila siltosa e 140 m de rocha sã. 

 
Tabela 1: Parâmetros de material empregados na construção da barragem  

 

Material Coesão (kPa) Ângulo de atrito (graus) Peso específico (kN/m³) 

Argila siltosa 20 25 18 

Argila núcleo 30 28 19 

Areia siltosa 5 35 17 

Enrocamento 5 40 20 

Transição 5 35 17 

   

A simulação do modelamento computacional utilizou o software Slide 6.0 para análise do fator 

de segurança (FS) de estruturas embasado em métodos estruturais e diversos critérios de 

ruptura. Dentre os métodos para cálculo de estabilidade de taludes disponíveis no software, 

destaca-se o de Bishop Simplificado e o de Janbu Simplificado. O método adotado para a 

análise estrutural foi o de Janbu Simplificado, baseado em um método rigoroso generalizado de 

fatias. No método simplificado a flexibilidade disponível permite a aplicação e determinação 

do fator de segurança em rupturas circulares e não circulares de forma rápida, apesar de não 

atender integralmente as condições de equilíbrio (ROJAS, 2001). Tal metodologia foi aplicada 

com o intuído de se obter um fator de segurança mínimo exigido de 1,5, onde as simulações 

não levaram em conta a influência do fluido barrado sobre a estrutura. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES   

Com o dimensionamento e materiais de emprego obtidos, foi possível gerar a seção transversal 

da barragem observado na Figura 2. O ângulo de talude adotado, para garantia do FS em 

questão, foi de 22º com a horizontal, tanto no talude inferior, quanto ao superior a berma central.  

Com o modelamento da barragem no software Slide 6.0, baseado nos parâmetros dos materiais 

utilizados na construção da fundação e da barragem, foi possível calcular o fator de segurança 

de 2,002, por meio do Método de Jambu Simplificado (Figura 3), satisfazendo as condições de 

segurança que estipulam um FS mínimo de 1,5, o que classifica esta barragem como segura. O 

modo de ruptura observada em ambos os métodos se dá de forma circular; entretanto, pelo 

método de Jambu atinge consideravelmente o núcleo até a fundação da barragem à jusante, 

passando pelo material de transição e o espaldar (Figura 3). 

 

 

Figura 2: Seção transversal da barragem sugerida. FONTE: Autor 
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Figura 3: Comparação de superfícies de ruptura entre o método de Janbu (FS=2,002) e Bishop 

(FS=2,173). FONTE: Autor. 

 

CONCLUSÕES 

Os materiais utilizados para construção da barragem, tais como argilas, areia e rochas, entre 

outros, se encontram em abundância na localidade próxima ao projeto o que viabiliza a 

realização do mesmo. A análise feita no software Slide 6.0 considerou a barragem em fase 

imediatamente após sua construção, ou seja, sem enchimento por fluido, tendo como 

componentes de fundação um núcleo vertical argiloso, espaldares e material de transição entre 

estes dois últimos componentes. Através de uma seção transversal gerada obteve-se taludes à 

jusante e à montante com 22º de inclinação e fator de segurança igual a 2,002, atendendo à 

medida de segurança exigida, podendo ser considerado satisfatório. Portanto, mediante aos 

parâmetros e as condições propostas, o presente trabalho obteve resultados positivos, 

comprovando a estabilidade da estrutura em questão. 
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RESUMO 

A Geociências, como uma ciência interdisciplinar, envolve aspectos biológicos, 

geológicos e geográficos. O conteúdo pedagógico desta área interdisciplinar para a Educação 

Básica é fragmentado e bastante superficial, detalhando conceitos simples e muitas vezes os 

conceitos essenciais dispersam-se em outras disciplinas, fazendo com que os alunos não 

consigam interligar os diversos temas com mundo no qual vivemos. Fundamentados nestes 

problemas, o projeto teve como objetivo a transposição didática de conteúdos geológicos do 

Ensino Médio para atividades práticas que pudessem ser desenvolvidas pelos alunos dentro da 

escola. A proposta iniciou-se com a pesquisa e confecção de material didático em forma de 

oficinas com um grupo de discentes do curso de Geologia da UFRR e, posteriormente, foi 

realizada uma intervenção com os alunos do 3° ano do Ensino Médio da Escola Estadual 

Maria dos Prazeres Mota, de Boa Vista, para aplicar o material produzido por meio de 

oficinas. Foram realizadas cinco oficinas: 1) Localização geográfica e ciclo das rochas; 2) 

Escala do Tempo Geológico; 3) Minerais formadores de rochas; 4) O interior da Terra; e 5) 

Origem, produção e importância do petróleo. A divulgação e aplicação das oficinas foram 

realizadas em etapa única nas dependências da Universidade Federal de Roraima no prédio 

Hydros, no formato de circuito, onde cada oficina durou cerca de 30 minutos e os grupos de 

discentes participaram de todas elas, totalizando 4 horas de atividades, onde puderam 

compreender sobre localização e o espaço geográfico, a grandeza temporal dos Éons e Eras 

geológicas, conhecer os principais minerais e suas características, as propriedades internas da 

Terra e os processos de geração e extração do petróleo enfatizando a sua relação com a 

Geologia. 

PALAVRAS-CHAVE: geociências, oficinas, divulgação científica. 

 

INTRODUÇÃO 

O termo Geociências abrange as diversas Ciências da Terra, englobando os estudos 

sobre as quatro esferas (hidrosfera, litosfera, atmosfera e biosfera) e suas inter-relações, 

estudando a Terra desde sua formação até sua evolução histórica, incluindo a formação do 

Sistema Solar e a comparação com outros corpos celestes, além do estudo dos seus vários 

compartimentos, materiais constituintes e processos (Toledo 2005).  

A falta de articulação entre o conhecimento científico produzido nas instituições 

acadêmicas e a sociedade é discutida para diversas áreas. Quando se fala de ensino, esta 

distância é ainda maior. No que diz respeito à Geologia, os temas abordados no Ensino Médio 
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são ditos como complexos, de difícil compreensão e que envolvem conceitos 

multidisciplinares, fato pelo qual é tratada como um tema transversal dentro de disciplinas 

como Geografia e Biologia. Desenvolver atividades que façam a transposição do 

conhecimento científico, oriundo do universo acadêmico, em atividades didáticas, a serem 

difundidas na Educação Básica, é um desafio que envolve iniciativas como esta, promovendo 

a divulgação da Geologia no Ensino Médio. Os conhecimentos oriundos da Geologia 

proporcionam compreensão mínima do funcionamento do planeta e lança outra dimensão para 

o exercício da cidadania (Carneiro et al. 2004). 

O projeto DivulgaGeo teve como proposta a realização de oficinas de transposição 

didática, nos termos definidos por Chevallard (1997), de conteúdos geológicos do Ensino 

Médio para atividades práticas que pudessem ser desenvolvidas pelos discentes dentro da 

escola. Teve como objetivo também divulgar o curso de Geologia, proporcionando uma maior 

interação dos nossos acadêmicos com os alunos da educação básica e, como consequência, 

visando aumentar os índices de ingressantes no curso. Dessa forma, pretende-se reafirmar a 

extensão como processo acadêmico, indispensável na formação do aluno, como recomenda o 

Plano Nacional de Extensão Universitária. 

 

METODOLOGIA 

A primeira parte do projeto ocorreu ao longo dos meses de outubro e novembro de 

2018 e contou com cinco oficinas de produção com 18 acadêmicos de graduação do curso de 

Geologia participantes do projeto, nas quais eles analisaram o conteúdo de Geociências do 

ensino médio e elaboraram meios de transpor esse conhecimento para os estudantes de forma 

didática. A segunda parte de divulgação e aplicação das oficinas elaboradas se deu em uma 

única etapa realizada nas dependências da Universidade Federal de Roraima no dia 9 de 

novembro de 2018. Foram atendidos 60 alunos do terceiro ano do ensino médio, com idades 

entre 16 e 18 anos, da Escola Estadual Maria dos Prazeres Mota. A atividade ocorreu pelo 

período da manhã, totalizando uma carga horária de 4 horas. Os estudantes foram divididos 

em 5 grupos de até 12 alunos, esta divisão permitiu um revezamento dos alunos em cada 

oficina e uma atenção maior dos monitores que estavam ministrando as atividades. Cada 

oficina durou cerca de 30 minutos, em seguida os alunos trocavam de sala e realizavam outra 

oficina, dessa forma todos os alunos puderam participar de todas as atividades. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

As oficinas foram desenvolvidas com base em materiais e logística que envolve baixo 

custo. A Escola Estadual Maria dos Prazeres Mota foi a escola piloto do projeto e os alunos 

participantes estiveram acompanhados dos monitores do Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação à Docência - PIBID Geografia. Na oficina 1 (Localização Geográfica e Ciclo das 

rochas) os alunos foram orientados sobre sistema de posicionamento global (GPS) e bússolas, 

onde foram programados 3 pontos ao redor do prédio Hydros e os alunos utilizando o  GPS 

tinham que encontrar os pontos em grupo e neles encontravam uma amostra de rocha ígnea, 

sedimentar e metamórfica, respectivamente (Figura 01.A). Terminando esta etapa, os alunos 

voltaram para a sala e receberam uma breve explicação sobre os processos de formação e 

ciclo das rochas.  

Na oficina 2 (Escala do Tempo Geológico) os alunos receberam uma breve explicação 

acerca do tempo geológico e sobre cada Éon e Era, com exemplos de fósseis e réplicas, em 
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seguidas foram desafiados a montar uma tabela do tempo geológico em imã desmontada 

contento os Éons, Eras, Períodos e uma característica de cada um deles (Figura 01.B). Na 

oficina 3 (Minerais formadores de Rochas) os alunos recebiam uma introdução sobre minerais 

e orientados pelos monitores que realizavam teste para a amostra como: cor, transparência, 

densidade, clivagem, fratura, traço, entre outras. A cada propriedade testada os monitores 

explicavam como obter a propriedade e o motivo pelo qual o mineral se comportava dessa 

maneira. Ao final da atividade os alunos conseguiam identificar o mineral que lhes foi dado 

(Figura 01.C).  

 

Figura 01: (A) Localização Geográfica e Ciclo das rochas; (B) Escala do Tempo Geológico; (C) 

Minerais formadores de Rochas; (D) O interior da Terra. 

A oficina 4 (O interior da Terra) consistiu em um jogo de perguntas e respostas acerca 

da estrutura da Terra, que foi montada em peças do jogo Jenga ® com cores e estruturas que 

transcreviam a divisão do interior terrestre. Os estudantes eram divididos em dois grupos e as 

perguntas eram feitas aos alunos sucessivamente, quando um estudante acertava uma resposta 

ele deveria retirar uma peça do Jenga, o jogo reiniciava quando as peças caiam na mesa, dessa 

forma os alunos se divertiam e eram estimulados a aprender (Figura 01.D). Ao final, cada 

aluno recebeu um exemplar de mineral ou rocha como prêmio pela participação e recordação 

(Figura 02.A). A oficina 5 (Origem, Produção e Importância do Petróleo) consistiu em uma 

apresentação de slides sobre a origem geológica do petróleo, desde a deposição do fóssil até o 

armazenamento em rocha, bem como a extração pelas empresas petrolíferas. Enquanto ocorria 

a apresentação foram dadas aos alunos algumas amostras de rochas para visualização como 

folhelhos, calcários, arenitos e uma amostra de petróleo bruto em um recipiente no formato de 

um barril de petróleo (Figura 02.B). 

A B 

C D 
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Figura 2: (A) Exemplares de Minerais e Rochas (B) Origem, produção e importância do petróleo. 

CONCLUSÕES 

A avaliação da atividade foi feita com os acadêmicos do curso de Geologia, através 

do relato de experiência. Os principais pontos ressaltados foram: a facilidade dos alunos do 

ensino médio em aprender um conteúdo quando eles podem interagir e questionar, mesmo 

que seu conhecimento anterior seja limitado e como o comportamento dos alunos melhora 

quando eles se veem em um ambiente que lhes chama à atenção e desperta a curiosidade pelo 

saber. De modo geral, os acadêmicos avaliaram as atividades de maneira positiva tanto no 

desempenho e na aplicação das mesmas, ressaltando a importância de que essa atividade 

possa ser feita dentro do ambiente escolar. 

Os objetivos foram atingidos, visto que houve a transposição de conteúdos de 

geociências do ensino médio para materiais didáticos de baixo custo, elaboração de oficinas, 

interação dos acadêmicos de geologia com a comunidade e a divulgação do curso. Quanto à 

proposta de combater os altos índices de evasão dos novos ingressantes do curso, somente um 

acompanhamento futuro desses índices e a continuidade do programa permitirá inferir se 

esses objetivos serão atingidos. 
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RESUMO 

Um dos objetos usados para auxiliar no combate de um possível impacto gerado pelo 

derramamento de óleo é a carta de sensibilidade ao derramamento de óleo (SAO), a carta tem 

o objetivo de identificar os lugares que mais precisam de atenção ao derramamento. Na ilha de 

Algodoal - PA, foi desenvolvido uma pesquisa com finalidade de construção de uma carta SAO 

utilizando recursos como dados bibliográficos, uso do geoprocessamento e atividade de campo. 

Um amplo levantamento bibliográfico foi feito para a caracterização necessária do ecossistema 

local, além de classificação morfológica e coleta da areia das praias para especificar o ISL 

(Índice de sensibilidade do litoral). A ilha apresenta uma vasta diversidade biológica, como: 

aves, peixes, anfíbio e crustáceos. A vegetação é comum de mangues, vegetação secundaria e 

apicum. A Ilha de Algodoal apresenta uma vasta atividade turística, pesca de marisco em geral 

e, principalmente, comércio familiar. Essas áreas são cruciais para o desenvolvimento 

econômico da região. Ao longo da costa da ilha foram definidos 4 ISL’s: I) ISL 1, relacionados 

e falésias expostas ativas e inativa; II) O ISL 3, definido por praia dissipativa de areia fina e 

muito fina; III) ISL 5, que ocorre paralelo ao ISL 3 e é formado por praia mista de areia e 

cascalho; e IV) ISL 10, que corresponde aos mangues e vegetação de várzea. A descoberta de 

óleo em municípios próximo a ilha faz necessário a criação de uma carta SAO para ter 

conhecimento de onde atuar de forma imediata caso ocorre o vazamento de óleo nesses 

municípios próximos e assim criar métodos de prevenção eficazes ao derramamento. 

 

PALAVRA – CHAVE: MEIO AMBIENTE; PRAIA; ÓLEO 

 

 

INTRODUÇÃO 

As cartas de Sensibilidade Ambiental a Derramamentos de Óleos (carta SAO), consistem 

em ferramentas fundamentais de informações para o planejamento e implementações de 

respostas a incidentes causados pelo derramamento de óleo, o que permite a identificação dos 

possíveis ambientes a serem atingidos e eventuais áreas de risco, possibilitando o 

direcionamento adequado de equipes de contenção e limpeza (MMA, 2004). Alguns casos de 

derramamento de óleo já podem ser identificados na região costeira do Pará, assim, é de suma 

importância o monitoramento dessas áreas para a preservação dos ecossistemas costeiros. A 

Ilha de Algodoal está localizada na porção Nordeste da costa do estado do Pará. A região abriga 

um ecossistema variado, como: praias, dunas, restingas litorâneas, campos naturais salinos 

(Apicuns), bosques de mata primitiva, mangues, áreas de lagos e igarapés (BOULHOSA et al. 

2009). A falta de informações que ajude na prevenção em cenários de derramamento de óleo 

torna a pesquisa de suma importância para as autoridades e população local. Visando a redução 

de consequências ambientais ao vazamento de óleo e tornar eficientes os esforços de contenção 

e limpeza/remoção.  
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METODOLOGIA 

Através de um levantamento bibliográfico, o uso de técnicas de geoprocessamento e 

trabalho de campo, foram obtidas as informações necessárias para elaboração da carta. A 

pesquisa seguiu as regras o livro de especificações e normas técnicas para elaboração de Cartas 

SAO, elaborado pelo Ministério do Meio Ambiente em 2004. O artigo “SENSIBILIDADE 

AMBIENTAL AO DERRAME DE ÓLEO DA LINHA DE COSTA DA BAÍA DE SANTOS, 

SP – BRASIL” de Perinotto (2011) também foi usado como base para a pesquisa. Segundo a 

MMA (2004), as cartas SAO devem incluir informações sobre sensibilidade dos ecossistemas 

costeiros e marinhos, recursos biológicos (incluir plantas e animais sensíveis ao óleo) e recursos 

humanos dos espaços sócio econômicos, atendendo a todo nível de derramamento de óleo, 

desde grandes vazamentos até vazamentos pequenos em distancias variáveis de instalações de 

indústrias. Uma das informações que devem ser inclusas na carta de sensibilidade é sobre a 

linha de costa, utilizando o índice ISL (Índice de Sensibilidade do Litoral). Esse índice 

classifica, em uma escala de 1 a 10, os diversos tipos de contorno de costa, sendo que quanto 

maior a classificação na escala, maior a sensibilidade. A classificação do ISL é feita a partir de 

características morfológicas da praia e granulometria da areia. Para a análise granulométrica 

das amostras de areia foi utilizado uma peneira eletrônica para separar as frações silte/argila, 

areia muito fina, areia fina e areia média. Foi utilizado imagens de satélite LandSat 8 para as 

classificações dos ambientes da ilha como mangue e praia. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os bosques de manguezais na APA de Algodoal-Maiandeua, apresentam três espécies 

características: Mangue branco Laguncularia racemosa L. C.F. Gaertn, Mangue preto 

Avicennia germinans (L.) L., Mangue vermelho Rhizophora mangle L. As restingas da Ilha, 

ocupam faixas de praias, dunas e os cordões litorâneos, exaltando as características do litoral 

amazônico. Suas representações vegetais estão divididas em seis formações distintas: Psamófila 

Reptante, Brejo Herbáceo, Campo de Dunas, Vegetação de Dunas, Formação Aberta de Moitas, 

e Floresta de Restinga (BASTOS, 1996).  

O Apicum está localizado em contato com o manguezal, fazendo parte da sucessão 

natural deste ecossistema para outras comunidades vegetais, sendo resultado da deposição de 

areias finas por ocasião da preamar. O Apicum da Ilha de Algodoal-Maiandeua está localizado 

na região centro norte, sendo sobreposto a um substrato plano, lamoso, somente inundado 

durante as marés de sizígia (março e setembro) (BASTOS et al., 1999). A Ilha possui uma 

Vegetação Secundária encontrada sobre formação de Barreiras e Pós-barreiras, representada 

por capoeiras em vários estágios de desenvolvimento (BASTOS, 1996). 

Foram constatadas seis unidades taxonômicas de solos dominantes na ilha: Argissolo 

Amarelo Distrófico típico, Espodossolo Ferrocárbico Hidromórfico arênico, Neossolo 

Quartzarênico Órtico latossólico, Neossolo Quartzarênico Órtico típico, Gleissolo Tiomórfico 

Órtico sódico e Gleissolo Sálico Sódico tiônico. 

As análises granulométricas feitas a partir dos sedimentos coletados da praia mostraram 

uma predominância de sedimentos na fração 0,125 mm (areia muito fina). As coletas foram 

feitas ao longo das praias que formam a ilha. As praias que compõem a ilha são formadas por 

areia fina e muito fina com aglomeração de lateritas de fração cascalho em alguns pontos. 

As influências hídricas da região de algodoal são constituídas por um conjunto de 

igarapés, mangues e lagos com uma dinâmica variável devido as precipitações pluviométricas 

e alterações do nível do mar. A ilha de algodoal é banhada pelo oceano atlântico, possuindo um 
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padrão heterogêneo, apresentando canais de comportamento perene, intermitente e efêmero, 

com padrões dendrítico, indicando uma grande espessura de cobertura arenosa. 

Sua Geomorfologia, apresenta nove unidades morfoestratigráficas, são elas: cordões 

praia-duna; paleodunas; dunas costeiras; praias; planície supramaré; planície intermaré; barra 

arenosa de maré; barra em pontal e pântano salino (SANTOS, 1996). SEMA (2007) identificou 

dois principais sistemas de relevo denominados Planalto Costeiro e Planície Costeira. O 

Planalto Costeiro é elaborado sobre sedimentos da Formação Barreiras e do Pós-Barreiras, que 

constituem o embasamento dos sedimentos quaternários, e corresponde a um relevo de 

desgaste, representado por tabuleiros. Possui topos planos e vertentes retilíneas e íngremes, 

muitas vezes essas vertentes apresentam-se na forma de falésias com plataforma de abrasão 

associadas. Já a planície costeira é representada por cinco unidades de relevo: cordões praia-

duna, planície de maré, praias, dunas e pântanos salinos. 

Na ilha de algodoal, as atividades econômicas se baseiam na pesca, agricultura e 

turismo. Na ilha ocorre o predomínio de pequenas propriedades, onde muitas funcionam como 

pousadas, restaurantes ou como pontos de comercio em geral (farmácia, mercadinhos, 

panificadoras, etc.). A pesca é uma das principais bases econômicas da ilha. Diferentes tipos de 

peixes são pescados durante o ano, com a espécie variando de acordo com a época. A captura 

de caranguejo é constante durando o ano todo sem a proteção do defeso. A pesca realizada na 

ilha é feita em barcos ou à beira da praia, com os pescadores lançando redes ao mar. 

Em muitos comércios e restaurantes da ilha, ocorre o plantio de frutas e legumes para a 

venda e preparação de refeições nesses estabelecimentos. Além disso, ocorre a agricultura do 

tipo de subsidência para consumo próprio, usando mão de obra familiar. As atividades de 

cultivo ocorrem geralmente nos quintais das residências. Apesar disso, a maioria dos produtos 

produzidos em algodoal são comercializados em castanhal. 

O turismo na região de algodoal é muito forte devido suas belas praias e paisagens, a 

população local se aproveita desse intenso fluxo de turistas para aumentar sua renda, como nas 

praias, onde os moradores usam carroças movidas a cavalo para levar os turistas de uma praia 

a outra.  

      

 
Figura 1: Carta SAO da ilha de Algodoal-Pará, elaborada com base nas informações obtidas no trabalho. 
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CONCLUSÃO 

A partir das análises morfológicas das praias e da classificação granulométrica da areia 

foi possível definir três classificações de ISL: i) O ISL 1 é encontrado ao sudeste da ilha e é 

formado por falésias ativas e inativas expostas; ii) O ISL 3 é formado por praias dissipativas de 

areia fina e muito fina, esse ISL é encontrado ao norte, nordeste e noroeste da ilha; iii) O ISL 5 

é encontrado ocorrendo em paralelo ao ISL 3, ele é formado por areia e cascalhos de lateritas. 

Com a observação de imagens de satélite, foi possível classificar, ao sul da ilha, o ISL 10 que 

é formado por mangues. Com a pesquisa bibliográfica e trabalho de campo foi possível 

classificar os recursos biológicos da ilha, como: aves marinhas costeiras, aves terrestres não 

passeriformes, aves terrestres passeriformes, aves aquáticas continentais, aves de rapina, 

anuros, caranguejos e peixes. As imagens de satélite auxiliaram para divisão dos ambientes da 

ilha como: floresta de várzea, campo de dunas, área urbana, planalto costeiro e manguezais 

(figura 1). 
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RESUMO 
O trabalho tem por objetivo definir o conceito de erosão estuarina, para diferenciar as erosões 

de margens, que ocorrem nos canais estuarinos da região nordeste do Estado do Pará, que 

sofrem a influencia dos movimentos das macromarés. Para isso são apresentados dados de 

campo dos processos que atuam no recuo das margens, bem como a caracterização litológica 

destas.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Erosão estuarina, nordeste do Pará, risco geológico. 

 

INTRODUÇÃO 
A costa nordeste do Estado do Pará é caracterizada por conter uma rede complexa de 

estuários, onde se desenvolveu grandes planícies fluvio-marinhas, colonizadas por floresta de 

mangue, fazendo parte do maior cinturão contínuo de manguezais do mundo (Souza Filho, 

2005). O que vem se observando que vários desses canais estuarinos estão em dinâmica intensa, 

associado a influência da corrente do rio e as amplitude maré que variam de 3,6 a 5,6m como 

observado para o fundeadouro de Salinópolis no ano de  2019 (DHN, 2019), o que leva 

principalmente a erosão das margens, e havendo ocupação destas, potencializa o surgimento de 

áreas de risco. A erosão das margens é um processo que ocorre naturalmente em todos os cursos 

de água, como resultante do dinamismo natural que caracteriza todos os corpos d’água, que 

sempre buscam os estados de equilíbrio em relação às suas margens. E essa busca pelo 

equilíbrio, leva a um aumento das tensões atuantes nas margens, ocorrendo a erosão das mesmas 

quando este incremento supera a tensão resistente do material (Magalhães e Maia, 2010). Para 

o entendimento das tensões atuantes nas margens dos canais estuarinos é necessário uma 

revisão dos conceitos que definem este ambiente.  

Kjerve (1987) define estuário como um ambiente costeiro que apresenta conexão restrita 

com o oceano adjacente. Tal conexão permanece aberta pelo menos intermitentemente, sendo 

dividido em três zonas distintas: Zona de Maré do Rio (ZR) – parte fluvial com salinidade 

praticamente igual a zero, mas ainda sujeita a influência da maré; Zona de Mistura (ZM) – 

região onde ocorre a mistura da água doce da drenagem continental com água do mar; Zona 

Costeira (ZC) – região costeira adjacente que se estende até a frente da pluma estuarina que 

delimita a Camada Limite Costeira (CLC).   

De acordo com Dalrymple et al.  1992, o estuário é  a parte voltada para o mar de um 

sistema de vales inundados, os quais recebem sedimentos de fontes fluviais e marinhas, 

contendo fácies influenciadas pela maré, onda e processos fluviais. Considera-se que o estuário 

se estende desde o limite interno da fácies de maré, até o limite oceânico das fácies costeiras na 

entrada. Os processos físicos comuns aos estuários são seus movimentos e a mistura entre as 

massas de água de origens contrastantes: a água doce de origem fluvial e a água do mar do 

oceano adjacente. Como resultado desses processos, os estuários são corpos de água não 

homogêneos e os fenômenos no seu interior variam em amplos intervalos das escalas espacial 
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e temporal; desde dimensões microscópicas até seus limites geométricos, e intervalos de tempo 

com frações de segundo até o extremo das variações anuais e seculares (Miranda et al. 2002). 

 Assim, o objetivo deste trabalho é tentar introduzir o conceito de erosão estuarina, para 

tentar diferenciar as erosões de margens dos canais estuarinos, das erosões costeiras e erosões 

fluviais, que ocorrem na região da costa nordeste do Pará, levando em consideração os agentes 

geológicos indutores das erosões de margens nesses locais, tais como o fluxo bi-direcional 

provocado pelo movimento das macromarés, e caracterizar os processos geológicos observados 

em campo. 
 

Área de Estudo 

 A área de estudo localiza-se na região nordeste do Estado do Pará entre os estuários do 

Rio Marapanim e do Rio Urumajó (Figura 1), e segundo El-Robrini et al. (2006) está inserida 

no contexto do setor Costa Atlântica do Salgado, definido por estes autores e se configura como 

um litoral de “falsas rias”, com vales afogados, bastante ativos, estando sujeita a um regime de 

macromarés semidiurnas com amplitude média de 5,2m. 

 

Figura 1 – Localização da área de estudo com os pontos de erosão estuarina identificados em campo: 1 

– Distrito do Marudazinho; 1 – Vila Arapijó; 2 – Orla do Quarenta do Mocooca; 3 – Orla de São Tomé; 

4 – Praia do Penha; 5 – Orla de Maracanã; 6 – Orla de São Tomé; 7 – Orla  de Santarém Novo; 8 - Orla 

Vila do Mota; 9 – Orla de Cuiarana; 10 – Orla São João de Pirabas; 11 – Vila Japerica; 12 – Vila Boa 

Vista; 13 -  Comunidade Prainha.  

 

MÉTODOS OU METODOLOGIA 

A metodologia utilizada envolveu pesquisa bibliográfica, além da visita de campo, onde 

foi possível verificar o alcance da maré, a vegetação de mangue, que é indicativo da maré salina, 

caracterização litológica das margens, através de perfis descritivos, onde foi possível verificar 

os indícios de erosão, como recuo das margens e os processos ocorrentes, como deslizamento 

ou solapamento. Os locais com erosão foram georreferenciados e localizados no mapa para 

verificar em qual posição dos estuários os mesmos se encontram. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Segundo Miranda et al. (2002), na transição entre a Zona de Maré do Rio e a Zona de 

Mistura, existe uma região onde a velocidade resultante de movimentos convergentes é 

praticamente nula e como a concentração de sedimentos em suspensão de origem fluvial e 

marinha é alta nessa região de transição, forma-se a chamada zona de máxima turbidez. E na 

Zona de mistura propriamente dita os movimentos transversais e verticais da água geram 

complexos movimentos tridimensionais na forma de espirais (Miranda et al. 2002).  

Baseado nessas referências e dados de campo pode se definir que as erosões estuarinas, 

ocorrem nas margens dos canais estuarinos, localizados nas porções da Zona de Mistura 

influenciada pelas macromarés semidiurnas, caracterizadas por áreas com processo erosivo 

severo, diferenciadas em erosões que causam recuo de falésias, erosão de manguezais, e erosão 

em região de confluência de rios e baías.   

A erosão estuarina associada ao recuo de falésias foi localizada no estuário dos rios 

Marapanim, Maracanã, Japerica, Urindeua e Arapepo (Figura 1: pontos de 1 a 9 e 11), e 

caracteriza-se por apresentar erosões na base da falésia, que levam a movimentos de massa 

(deslizamentos e solapamentos). Além da erosão basal, também ocorre erosão pluvial no topo, 

associada a litologia arenosa muito friável, possibilitando o aparecimento de sulcos e ravinas 

(Figuras 2.1 e 2.2), que também podem influenciar os processos de deslizamentos. Esse 

processo erosivo torna-se mais intenso, uma vez que estas falésias, com altura variando de 10 

a 18m, estão constituídas por sedimentos pouco coesos do Grupo Barreiras, composto na base 

por argilito laminado de coloração cinza a avermelhada, gradando para camadas de pelitos com 

intercalações de areia, sobrepostas por um nível de arenito ferruginoso. E acima deste nível 

ocorrem os sedimentos da Unidade Pós-Barreiras, que são caracterizados por um pacote de 

sedimento arenoso, de granulação fina com contribuição de silte, homogêneo de coloração 

creme amarelada, muito friável.  

 

  
Figura 2.1 – Deslizamento em falésia de 

aproximadamente 18m de altura na Comunidade 

de São Tomé. 

Figura 2.2 – Sulcos e ravinas na borda da falésia 

na cidade de Santarém Novo. 

 

Foi observado também a erosão de manguezais, na orla da cidade de São João de Pirabas 

(Figuras 1.10 e 3.1). Erosão de margem e de praias estuarinas relacionadas a confluência dos 

rios Campinho e Arapiranga, na comunidade de Boa Vista, em Quatipuru (Figuras 1.12 e 3.2), 
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que apresenta uma margem de altura que atinge cerca de 2m constituída de sedimento arenoso, 

muito friável.  

Outro exemplo de erosão associada a confluência de rios, localiza-se na margem 

côncava do rio Urumajó, próximo a confluência  com rio Caeté, na comunidade de Prainha 

(Figuras 1: ponto 13 e Figura 3.3), caracterizado por um talude argilo-siltoso de 

aproximadamente 2,2m, associado a vegetação de mangue. 

 

   
Figura 3.1 – Erosão de 

Manguezal na cidade de São 

João de Pirabas. 

Figura 3.2 – Erosão na margem 

da Comunidade de Boa Vista, 

próximo a confluência de rios. 

Figura 3.3 – Erosão na margem 

côncava do Rio Urumajó. 

 

A partir dos dados apresentados, supõe-se que as erosões que ocorrem nas zonas de 

entradas dos estuários, como nas praias oceânicas, a exemplo de Ajuruteua (Bragança) e 

Crispim (Marapanim), estão inseridas na Zona Costeira do estuário, sendo influenciadas pela 

arrebentação das ondas, correntes de maré e vento, caracterizando assim as erosões costeiras 

que possuem diferentes agentes das erosões estuarinas e as erosões que ocorrem na Zona de 

Maré do Rio (ZR), são influenciadas pelos movimentos unidirecionais (rio abaixo ou acima), 

podendo haver a influência das macromaré, porém acredita-se que nesta porção o principal 

agente erosivo seja o rio, caracterizando assim, área com suscetibilidade à erosão fluvial.    

 

CONCLUSÕES 
A partir dos dados coletados em campo e análise da bibliografia, sugere-se a utilização 

do termo erosão estuarina, para classificar os recuos das margens dos rios que são influenciados 

pelo regime de macromaré na região nordeste do estado do Pará. Pois o termo é mais adequado 

em relação à erosão fluvial e erosão costeira, uma vez que leva em consideração o efeito do 

complexo movimento da água no estuário sobre as margens, levando em consideração também 

o efeito da maré rio acima, na porção conhecida como Zona de Zona de Mistura. Diferenciando-

se das erosões costeiras, que possui além do componente maré a arrebentação das ondas e das 

erosões fluviais que possuem como principal agente o rio. Sugere-se estudos mais detalhados 

para até onde o efeito da macromaré, com agente erosivo é atuante, além de verificar em quais 

épocas do ano e como as variações diárias e sazonais de marés podem incrementar o processo 

erosivo.   
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RESUMO 

A técnica da rochagem consiste na utilização de pós de rocha na remineralização de solos e 

adubo natural para agricultura, disponibilizando de forma direta os nutrientes presentes nos 

minerais para o solo. O estudo visou avaliar o potencial de rejeito mineral do processo de 

britagem de rochas aplicada em um latossolo vermelho distrófico típico da região amazônica. 

Na pesquisa empregou-se pós de sienogranitos de duas empresas instaladas no Amazonas: 

Pedreira Manaus (PM) e Britamazon (PB). A metodologia utilizada neste trabalho para a 

avaliação do potencial de remineralizarão, consistiu na caracterização física, mineralógica e da 

disponibilidade química elementar dos resíduos da rocha no solo. Para identificação 

mineralógica utilizou-se a difratometria de raios X, fluorescência de raios X nas análises 

químicas nas amostras de pós de rochas e solos e, análises agronômicas nas misturas de pós de 

rochas/latossolo. Como resultados tem-se que o resíduo da PM é composto por quartzo, k-

feldspato, plagioclásio e biotita, quimicamente uma rocha rica em sílica e álcalis, com elevado 

teor de potássio na sua composição. O resíduo da PB, possui assembleia mineral semelhante 

diferenciando pela presença de plagioclásio e anfibólio, ricos em sílica, metais alcalinos e 

alcalinos-terrosos tipo Ca e Mg. Já o latossolo caracterizou-se por apresentar teor elevado de 

óxido de alumínio e silício típico de um solo altamente intemperizado e lixiviado em ambiente 

de clima tropical. A resposta que o latossolo apresentou à aplicação da dosagem de pó da PB 

foi um aumento do teor de potássio em sua concentração e uma diminuição de saturação de 

alumínio. Na incorporação do resíduo da PM no latossolo observou-se que os parâmetros 

químicos analisados permaneceram análogos após a aplicação do pó. Conclui-se, 

preliminarmente, que o uso do pó da PM não foi suficiente para melhorar as condições de 

remineralização do latossolo, entretanto o rejeito mineral da PB revelou um bom potencial de 

remineralização do solo, recomendando-se novas pesquisas para confirmar este prognóstico. 

PALAVRAS-CHAVE: agrominerais, agricultura, remineralização, lixiviação. 

 

INTRODUÇÃO 

A rochagem, também chamada de remineralização, é a aplicação de rochas moídas ou 

remineralizadores no solo, visando a melhoria nos atributos de fertilidade dele. Segundo a Lei 

12.890 de 10/12/13, Art. 3º (letra e) do Ministério da Agricultura, remineralizador é o material 

de origem mineral que tenha sofrido apenas redução e classificação de tamanho por processos 

mecânicos e que altere os índices de fertilidade do solo por meio da adição de macro e 

micronutrientes para as plantas, bem como promova a melhoria das propriedades físicas ou 

físico-químicas ou da atividade biológica do solo. 

O Brasil se destaca na produção agrícola em geral porque possui condições climáticas 

favoráveis, mas, o clima tropical, favorece a rápida decomposição das rochas que torna a 

maioria dos solos brasileiros ácidos e desmineralizados, ou seja, quimicamente pobres em 

nutrientes e que perderam grande parte das reservas de nutrientes dos seus constituintes 
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minerais. A utilização de fertilizantes químicos não é recomendada para solos tropicais, devido 

a sua alta solubilidade. 

O uso da prática de remineralização apresenta diversos pontos positivos, os quais se 

destacam o custo muito mais baixo do que fertilizantes químicos, o fornecimento de vários 

nutrientes essenciais para a planta ao mesmo tempo e a liberação lenta e gradual, impedindo 

assim a perca de elementos por lixiviação. Entretanto apresenta alguns pontos negativos, tais 

como, a liberação de elementos indesejados ao solo, presentes na composição da rocha e a 

liberação mais lenta dos elementos pode ser um entrave a cultivos de ciclo curto.  

No uso da técnica, devido à heterogeneidade da composição das rochas é imprescindível 

estudos da composição química e mineralógica das rochas e dos solos, configurando como fator 

determinante para seleção do material mais adequado. Dito isto, este trabalho tem como foco 

identificar o potencial valor de resíduos de britagem de duas empresas do Amazonas como 

alternativa mineral para remineralização de um latossolo típico do Amazonas. 

 Na pesquisa utilizou-se pós de rocha de duas empresas: Pedreira Manaus (PM) e 

Britamazon (PB). Essas pedreiras extraem e comercializam agregados e britas de granitos, com 

composição rica em feldspatos alcalinos, para uso no setor de construção civil em Manaus. 

 

METODOLOGIA 

Coleta das amostras 

As amostras de rocha e dos pós de rocha foram cedidas pelas pedreiras Britamazon (PB) 

localizado na vila de Moura em Barcelos (AM) e Pedreira Manaus (PM), situada no Km 152 

da Br-174 em Presidente Figueiredo (AM). 

A amostra de solo (S) foi coletada na Universidade Federal do Amazonas (UFAM), 

próximo ao departamento de Geociências (coordenadas 3°06'05.6"S 59°58'35.6"W). Na coleta, 

procurou-se um solo comum no Amazonas. Selecionou-se e foi amealhado um latossolo 

avermelhado, num talude, a uma profundidade de 25 cm, utilizando de maneira uniforme uma 

pá de jardineiro. 

Preparo das amostras 

Na preparação das amostras para análise mineralógica, foram pesados 15,0g do pó de 

rocha, sendo 1,0g da amostra depositados em um sulco em uma lâmina de vidro, procurando 

não alterar a desorientação das partículas.  

  Após a caracterização mineralógica das amostras foi realizada uma mistura de 2,24g de 

pó de rocha incorporado a 500g de solo, peneirado através de uma peneira de 2mm de malha. 

Foi escolhida uma dosagem equivalente a 9000 Kg/ha seguindo a recomendação da EMBRAPA 

(2006). Após a mistura ser devidamente homogeneizada foi realizada a incubação desta 

seguindo a metodologia proposta por Catani (1969). A mistura foi colocada em vasos e 

adicionado 150ml de água destilada para uma dosagem de 500g de solo e rocha. No intervalo 

de dois em dois dias foi realizado o controle e adição da quantidade de água nos vasos, através 

do peso, durante um período de 40 dias.  

 A identificação mineralógica foi realizada no laboratório de Técnicas mineralógicas da 

UFAM utilizando um equipamento Shimatzu 6000 sob as condições de radiação CuKa 

(35Kv/40 mA) com velocidade do goniômetro de 0,02º 2theta. As interpretações qualitativas 

dos espectros se deram a partir da comparação com padrões contidos na base de dados PDF02. 
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As análises químicas-agronômicas do solo (S), das mistura pó de rocha + solo (PM + S 

e PB +S) foram realizadas no laboratório de Solos da FCA/UFAM, cujo parâmetros básicos de 

análise foram acidez ativa, acidez potencial, teor de fósforo, potássio, alumínio, cálcio, 

magnésio, matéria orgânica, Capacidade de Troca Catiônica efetiva e à pH 7, soma de bases, 

saturação por bases e saturação por alumínio. Para realização das análises básicas foram 

seguidos os métodos de acordo com o manual de métodos de análise de solo EMBRAPA (2017) 

utilizados pelo laboratório.  

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A análise mineralógica revelou que a assembleia mineral da amostra PM é quartzo 

(SiO2), K-Feldspatos (KAlSi3O8), plagioclásios ((Na,Ca)Al(Si,Al)Si2O8), e micas, 

provavelmente, biotita K (Mg,Fe)3 (AlSi3O10).  Já na amostra PB, as principais fases minerais 

identificadas foram: quartzo, K-feldspato, plagioclásios, anfibólios 

(Ca2(Mg,Fe)4Al[Si7AlO22](OH)2 e biotita. Quimicamente as amostras são ricas em metais 

alcalinos, principalmente potássio e, no caso do PB, alcalinos terrosos, principalmente, Ca e 

Mg. Também apresentam caráter ácido com a presença de óxido de silício e alumínio. 

No solo foi identificado, principalmente, argilominerais do grupo da caulinita 

(Al2Si2O5(OH)4), anatásio (TiO2) um mineral, comumente, encontrado como acessório de solos 

cauliníticos e grãos de quartzo (SiO2). 

A partir das análises de qualidade agronômica, como observa-se na figura 1A, somente 

o resíduo mineral da PB demonstrou alteração química, com disponibilidade de K no solo. 

Ambas as amostras mostraram pH médio equivalente a 4, que segundo Ribeiro et al. (1999) é 

considerado um solo com pH ácido. Com relação ao teor de K disponível (ver figura 1.A), 

percebe-se uma elevação substancial no teor de potássio que passa de 2 mgdm-3 no solo sem 

mistura para 14mg.dm-3 na mistura resíduo PB/latossolo. No que diz respeito a saturação de 

bases (V), que corresponde a soma dos cátions Ca, Mg e K, e saturação de Al (figura 1.B), a 

amostra PB reduziu o alumínio livre, representado pelo decréscimo da saturação em 20% e 

aumentou o teor da saturação de bases em cerca de 10%, com relação as amostras de solo e PM, 

contudo segundo classificação agronômica exposta por Ribeiro et al. (1999), o solo 

remineralizado ainda é classificado com baixo valor agronômico. 

 

Figura 1. A) teor de K disponível; B) Saturação de aluminio; C) Saturação de bases . Onde S é a amostra 

com o solo sem insumos, S+PM é a mistura do solo com a amostra da pedreira Manaus e S+PB é o solo 

junto a amostra da Pedreira Britamazon. 
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Considera-se que potássio dos pós de rocha ocorre, principalmente, na composição dos 

minerais K-feldspato e biotita, que são facilmente lixiviados, já que o átomo de K localiza-se 

na estrutura cristalina desses minerais e, também, a sua baixa força de atração. Devido a estas 

características necessita-se de um maior tempo de sazonalização para que ocorra uma lixiviação 

contínua e haja a liberação do elemento. Ressalta-se que, de acordo com Moreira et al. (2005), 

em um pH muito ácido a disponibilidade do K é reduzida, sendo mais eficiente em pH próximo 

a 6.  

Também se observou que a dissolução de pó de rocha no latossolo foi um processo 

muito lento, semelhante como descreveu Osterroth (2013). Este lento processo, poderá ter sido 

resultado das condições dessa pesquisa, onde amostras permaneceram 40 dias em um sistema 

semiaberto. É possível que, com um maior tempo de incubação e em condições mais abertas 

haja mais liberação dos nutrientes, com isso melhorando as condições de fertilidade do solo.  

CONCLUSÃO 

A partir dos resultados obtidos, toma-se que a amostra PM apresenta baixo potencial 

para a remineralização do solo, entretanto a amostra PB mostrou um potencial merecedor de 

novas pesquisas, visando contribuir mais com esta linha de pesquisa.  
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RESUMO 

A contaminação geogênica por Arsênio (As) em águas subterrâneas vem trazendo cada vez 

mais preocupação, resultando em inúmeros trabalhos, em várias partes do mundo, que tem 

como objetivo compreender sua ocorrência. Segundo a Organização Mundial da Saúde 

(OMS), o consumo de água contendo concentrações acima de 0,01 mg/l de As aumenta a 

probabilidade de ocorrência de diversos tipos de câncer e pode ter efeitos patológicos como 

doenças cutâneas, vasculares e neuropatias periféricas. Um mapa em escala mundial 

identificou possíveis áreas de risco, e mostra as áreas de várzea e da Amazônia com alto 

potencial de presença de As em aquíferos acima do limite de potabilidade. Trabalhos de 

campo realizados pela UFAM, em parceria com o Instituto de Pesquisas de Água da Suíça 

(EAWAG), se seguiram, confirmando ocorrências em algumas áreas de várzea. No entanto, 

existe uma carência de dados que auxiliem na compreensão de quais minerais liberam As na 

água subterrânea. A presente pesquisa teve como objetivo principal tentar identificar estas 

origens, no município de Careiro da Várzea, localidade em que As foi encontrado em 

amostras de água de dois poços. Como objetivo secundário, o trabalho teve o propósito de 

determinar a mineralogia das amostras de solo e de sedimentos coletados na área de 

ocorrência de As em água subterrânea. Foram coletadas 57 amostras de solo e sedimentos na 

área, em furo de sondagem de 16 m de profundidade, executado em planície de inundação. 

Em 19 amostras representativas desse furo, foram feitas análise granulométrica, determinação 

dos finos por decantação, caracterização dos minerais presentes através da Difração de Raios 

X (DRX) e Fluorescência de Raios X (FRX). Com estes dados foi possível identificar a 

composição elementar desses sedimentos e a identificação de espécies minerais presente nas 

amostras, no entanto não foram identificados indícios de quais minerais presentes nos 

sedimentos que possam estar associados à presença do As na região. 

PALAVRAS-CHAVE: Arsênio, Origem de contaminação geogênica, Careiro da Várzea. 

INTRODUÇÃO 

A contaminação por As em águas naturais e a consequente exposição humana é 

considerada, em muitos países, como um problema de saúde pública (GOMES, 2011). 

Brammer e Ravenscroft (2009) afirmam que cerca de 150 milhões de pessoas no mundo 

consomem água subterrânea contendo concentrações acima do limite de 0,01 mg/L de As 

estipulado pela Organização Mundial da Saúde. Winkel et al. (2008) e Amini et al. (2008) 

identificaram os principais fatores que influenciam na contaminação, elaborando mapas de 

probabilidade de contaminações geogênicas, e identificaram uma grande probabilidade da 

ocorrência desta na Amazônia. Isto é um dado relevante para a população ribeirinha, uma vez 

que na porção brasileira da Amazônia dois terços das sedes municipais são abastecidos 
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exclusivamente ou parcialmente por água subterrânea (WAHNFRIED; SOARES, 2012). Em 

trabalhos recentes, Matheus (2016) e Fernandes Neto (2018), encontraram concentrações de 

As acima do limite de potabilidade na água de poços localizados no município de Careiro da 

Várzea, que servem para o abastecimento água, para comunidades e escolas, que utilizam a 

água para as mais diversas finalidades. Como continuação das atividades realizadas em 

pesquisas anteriores, este trabalho visou determinar a composição mineralógica dos 

sedimentos coletados em um furo de sondagem, localizado no município do Careiro da 

Várzea (Figura 1), através de análises granulométricas, DRX e FRX. 

 

Figura 1. Mapa de geológico da área de estudo com destaque para o município do Careiro da Várzea. 

MÉTODOS OU METODOLOGIA 

A metodologia aplicada nesta pesquisa seguiu de acordo com as seguintes etapas:  

a) A coleta dos sedimentos foi feita próximo a um poço existente, com dois trados 

manuais, um do tipo espiral e um portátil, respectivamente para sedimentos arenosos 

argilosos. Foram coletados sedimentos a cada 0,5 m de profundidade, ou a partir de variações 

litológicas, totalizando 57 amostras. Estas foram armazenadas e identificadas e ao fim da 

coleta foi instalado piezômetro de monitoramento com canos de PVC;  

b) A análise granulométrica por peneiramento foi realizada em 19 amostras que foram 

previamente selecionadas por representatividade das variações litologicas ao longo do perfil 

do poço. Uma porção homogênea dos sedimentos foi submetida à secagem na estufa, a uma 

temperatura de 100°C, por 3hrs em média até a perda da umidade, e em seguida foram moídas 

e pesadas. Posteriormente, as amostras foram inseridas no conjunto de peneiras que abrangem 

o intervalo de areia média até as partículas mais finas de silte/argila e agitadas no agitador 

mecânico. Neste processo, seguiu-se a metodologia proposta por Palermo e Coelho (2009); 

c) Na separação da porção fina foi realizada a metodologia de Lepsch (2011), onde 20 g 

da amostra de sedimentos finos foram secados ao ar (Terra Fina Seca ao Ar-TFSA), 

posteriormente misturados a uma solução liquida constituída por água destilada e hidróxido 

de sódio (dispersante químico) e submetido à agitação, no agitador magnético (modelo 

Isotemp) a 1200 rpm. Essa solução foi passada na peneira de diâmetro de 0,005 mm, para a 

separação da areia da fração fina, e a solução passante é inserida em um cilindro que após ser 

agitada, para que o silte e argila fiquem em suspensão, é submetida a repouso em um intervalo 



 

16º SIMPÓSIO DE GEOLOGIA DA AMAZÔNIA 
Geociências e Geopolítica na Amazônia 

23 a 25 de setembro de 2019 - Manaus-Amazonas 
SBG-NO – DEGEO/UFAM- CPRM/Manaus 

 

 

de tempo, seguindo a Lei de Stokes. Coletou-se o material em suspensão (fração argila) e o 

decantado (fração silte). Estes foram secados em estufa, e pesados para sua quantificação.  

e) Para a DRX, foram utilizadas 10 g da fração fina para a caracterização da fase 

cristalina presente nas amostras utilizando o difratômetro de marca Shimadzu XRD – 6000. 

f) A FRX foi realizadas através da Espectrometria de Fluorescência de Raios X por 

energia dispersiva, no Laboratório de Materiais da Amazônia e Compósitos – LAMAC, onde 

foram quantificados e qualificados os constituintes maiores, menores e traços dos sedimentos 

da fração areia fina. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A maior parte dos sedimentos da coluna sedimentar tem a predominância de areia fina 

(52,63%) e silte (31,57%). O perfil estratigráfico evidencia principalmente a intercalação de 

camadas de areia com silte, com aumento de granulometria com a profundidade e variação de 

cores entre marrom, preto, cinza e azul, que de acordo com a literatura são intercalações de 

lama siltosa de coloração acinzentada a castanha com camadas de areia acinzentada métrica 

compondo os pares granulométricos típicos da estratificação heterolítica inclinada (IHS). Esse 

material coletado corresponde a evidências da dinâmica deposicional dessa região, descritas 

no trabalho de Rozo (2004) e Gonçalves Junior e Soares (2011). De acordo com Gonçalves 

Junior e Soares (2011) são identificaram três níveis de terraços fluviais na margem direita do 

rio Solimões-Amazonas, na região entre Careiro Castanho e Careiro da Várzea. Os 

sedimentos coletas nesse trabalho são representantes do Terraço Intermediário, que compõem 

as barras em pontal, associada ao sistema meandrante do sistema Solimões-Amazonas.  

Os resultados de FRX mostram franca predominância de SiO2 (média de 63,19%), 

seguido de Al2O3 (média em torno de 15,22%), Fe2O3 (média de 11,81%), K2O (média de 

3,75%) e CaO (média de 2,53%). Ocorrem em quantidades inferiores a 1% em peso Mg, Mn, 

Ti, Zn, P, V, Cr, Ni, Cu, Zn, Ga, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Ag, Sn, Ba, Pb e. Eu. A variação das 

porcentagens para esses elementos entre as amostras foram pequenas, variando entre 0,713% 

para P e 0,007% de Nb, por exemplo. Os resultados relativos da composição química da 

coluna de sedimento apresentaram um fechamento químico muito bom (em media de 

100,08%), sendo o menor valor de 99,94% e o maior valor de 100,49%. Em nenhuma amostra 

foi detectada a presença de As, tanto em óxidos como por elementos.  

O SiO2 apresenta os maiores teores (63,32%) na amostra mais rasa (AJ01), a 20 cm de 

profundidade, e nas amostras mais profundas, AJ55 com 70,02%, e AJ57 com 72,87%, 

respectivamente a 14 m a 16 m da superfície. Os maiores teores de Al2O3 e Fe2O3 ocorrem na 

amostra AJ40 (19,68% e 15,23% respectivamente) com 8,90 m de profundidade.  

A fração fina das 19 amostras de campo selecionadas foram submetidas a análise da 

DRX, onde foram identificados nove tipos de minerais. O quartzo sempre predomina, e os 

demais minerais ocorrem em menor quantidade e frequências distintas como minerais 

acessórios: despujolsita, biotita, muscovita, ilita, feldspato, berlinite, gismondina e 

schaurleita. A despujosita ocorre quase que em todas as camadas, a ilita e a biotita são 

encontradas nas camadas mais próximas da superfície onde, de acordo com o resultado do 

FRX, apresentam maiores teores de óxidos de alumínio e ferro, enquanto a muscovita ocorre 

nas camadas mais profundas do furo, onde os teores de sílica são mais representativos. Esses 

dados evidenciam uma heterogeneidade dos sedimentos de acordo com a profundidade. 

CONCLUSÕES 

A partir do resultado das analises foram identificados os principais compostos minerais 

e os elementos químicos que constituem esses sedimentos, bem como a variação da sua 
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dispersão com a profundidade. No entanto, não foi encontrado As na composição química dos 

sedimentos coletados no furo de sondagem por FRX, assim como, não foram identificados, a 

partir da DRX, minerais composto por este elemento. Alguns picos, em determinadas 

amostras, evidenciaram a existência de possíveis associações minerais com As, porém estas 

associações não foram significativas a ponto de determinar a existência de um mineral 

composto por As nas amostras. Tendo em vista estes resultados, sugere-se que, em trabalhos 

futuros, sejam realizadas análises do DRX com a fração argila dos sedimentos amostrados 

para eliminar o SiO2 presente em altas concentrações na fração areia, assim dando ênfase aos 

argilominerais constituintes da amostra em lâmina. Isto ressaltará os teores de óxidos de Fe e 

Al, e não mascarará a presença de minerais em menor concentração na amostra. Tendo em 

vista que em determinados argilominerais a substituição do Al por Fe favorece a adsorção de 

As na sua superfície, poderá ser possível identificar a presença deste elemento, mesmo em 

baixas concentrações. Também se sugere que sejam confeccionadas lâminas delgadas para 

todas as frações granulométricas de sedimentos para a realização de análise petrográfica dos 

minerais que não foram detectados por este método, bem como descrever os grãos para a 

melhor interpretação da origem e características dos sedimentos desse ambiente.  
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RESUMO 

A geodiversidade é conceituada como a variedade de ambientes geológicos, fenômenos e 

processos ativos que dão origem a paisagens, rochas, minerais, fósseis, solos e que se tem a 

necessidade de proteção através da geoconservação. Geossítios são ocorrências de um ou mais 

elementos da geodiversidade, bem delimitados geograficamente, que apresentam valor singular 

do ponto de vista científico, educacional, cultural, estético e funcional. O município de Novo 

Airão, onde está inserido o Parque Nacional de Anavilhanas (PNA), localiza-se no estado do 

Amazonas, na microrregião geográfica do Rio Negro, região metropolitana de Manaus. A 

geodiversidade e a biodiversidade formam um ambiente com paisagens exuberantes 

constituídas principalmente pelas praias fluviais do Arquipélago, grutas, cavernas, ruínas, 

inscrições rupestres e a exuberante Floresta Amazônica. Geologicamente a área está inserida 

na borda norte da Bacia do Amazonas incluída em diversas unidades. O objetivo da pesquisa 

foi identificar geossítios como estratégias de proteção aos elementos abióticos da natureza e 

suas interações com o meio biótico no PNA. O inventário dos geossítios seguiu o método do 

GEOSSIT desenvolvido pelo Serviço Geológico do Brasil – CPRM. Preliminarmente, 

identificou-se quatro potenciais geossítios: Pedra Sanduíche, Gruta do Madadá, Pedra Gavião 

e Cachoeira do Guariba, que são elementos da geodiversidade explorados comercialmente pelos 

guias turísticos da cidade de Novo Airão. Em campo, observou-se que estes organizam visitas 

guiadas de maneira apenas contemplativa, havendo pouca interpretação dos elementos 

geológicos visitados. Espera-se que este trabalho contribua como fonte para futuras pesquisas 

na região e possa fazer parte do Inventário do Patrimônio Geológico Nacional, além de gerar 

conhecimento como forma de fomentar o desenvolvimento sustentável através do geoturismo, 

servindo de orientação para os guias e para futuras ações de ordenamento territorial. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Geoconservação, Patrimônio Geológico, Novo Airão, Parque 

Nacional de Anavilhanas. 

 

INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos, os estudos que envolvem a temática conservação da natureza têm 

recebido cada vez mais atenção pela sociedade moderna. O crescente aumento da população na 

terra e o grande desenvolvimento social e econômico resultam em uma grande demanda por 

recursos naturais, que se tornam cada dia mais escassos. Como consequência, as áreas 

habitáveis tornam-se mais raras, e a humanidade por vezes acaba a ocupar terrenos sujeitos a 

riscos ambientais.  

A publicação da Convenção para Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural 

pela UNESCO em 1972 representou um marco na conservação da natureza, até que a Rio 92 

lançou as bases para os conceitos de desenvolvimento sustentável como ação mitigadora dos 

processos dos impactos ambientais causadas pelo homem. A geoconservação, surgida no final 
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da década de 80, mostrou que as geociências, apesar de em parte estar focada na exploração de 

recursos minerais, também tinha espaço e importância nas práticas de conservação da natureza. 

A geoconservação consiste em identificar e caracterizar os elementos mais 

representativos da geodiversidade e da evolução geológica da terra tendo em vista sua 

conservação. O inventário do Patrimônio Geológico é considerado o primeiro passo para 

implementação das estratégias de geoconservação e consiste na identificação e caracterização 

de geossítios, planejada e executada de forma sistemática, orientada a partir de um método 

criterioso, com objetivos e área de trabalho bem definidos, buscando gerar informações sobre 

o Patrimônio Geológico, constituindo a base de dados necessária para implementar as 

estratégias de geoconservação, do tipo e das medidas necessárias para a proteção dos geossítios, 

gestão do espaço natural, recursos geológicos, paisagens naturais, possibilitando o uso destes 

bens naturais para a proteção e preservação da natureza. 

O município de Novo Airão, local da pesquisa, é um dos principais destinos 

ecoturísticos do estado do Amazonas e, tem nos elementos da geodiversidade, belas praias 

fluviais, grutas, cachoeiras, sítios arqueológicos e históricos, como seus principais atrativos. 

O PNA foi criado com o objetivo de preservar o arquipélago fluvial de Anavilhanas, um 

dos maiores do mundo, bem como suas diversas formações florestais, além de estimular a 

produção de conhecimento por meio da pesquisa científica e valorizar a conservação do bioma 

Amazônia, mas ainda necessita de foco no conhecimento dos elementos abióticos para 

realização de um turismo sustentável. 

 Assim sendo, este estudo tem como objetivo realizar, preliminarmente, um inventário 

do Patrimônio Geológico, como a primeira etapa das estratégias de geoconservação no Parque 

Nacional de Anavilhanas. Espera-se, com o inventário, uma contribuição ao conhecimento 

científico dos geossítios e, por conseguinte, aumente o interesse da população local e visitante 

ao valor intrínseco da geodiversidade e o desenvolvimento sustentável do território. 

  

MÉTODO 

O diagnóstico da geodiversidade e potencial geoturístico do arquipélago de Anavilhanas 

consistiu em procedimentos de seleção, identificação, descrição e cadastro dos potenciais 

geossítios, atividades de campo para reconhecimento das feições geológicas, paleontológicas, 

geomorfológicas, etc. utilizando mapas, fotografias, croquis, perfis dos sítios. Na identificação 

dos geossítios foram empregados procedimentos utilizando o método do GEOSSIT 

desenvolvido pelo Serviço Geológico do Brasil – CPRM que se baseia nas propostas de Brilha 

(2005), Pereira (2010), Lima (2008) e García-Cortés et al. (2014).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A partir das informações levantadas durante a pesquisa foi elaborado um mapa de 

atrativos geológicos e de locais compilados a partir do Mapa Turístico do Parque Nacional de 

Anavilhanas e Áreas Adjacentes (figura 1) elaborado por Pardini (2010) e modificado pelos 

autores. A figura mostra os atrativos turísticos reconhecidos no entorno do Parque e ao longo 

do Rio Negro, até o Rio Jaú no extremo noroeste. 

Nesta fase preliminar foram selecionados afloramentos em locais reconhecidos como 

tendo um alto valor turístico, constantes no mapa de atrativos turísticos da figura 1 e que fossem 

facilmente acessíveis. Foram identificados 11 sítios de geodiversidades relacionados por 

interesse geológico, arqueológico, geomorfológico, cachoeiras e praias: Balneário Mato 

Grosso, Pedra Sanduíche, Gruta do Madadá, Ruínas de Airão Velho, Pedra Gavião, Cachoeira 
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do Guariba, Petroglifos do Jaú, Contato Prosperança-Nhamundá, Foz do Puduari, Praia do 

camaleão, Cachoeira do Bariaú, Siltito vermelho e Contato pelito-conglomerado da Fm. Alter 

do Chão. Desses 11 elementos, foram selecionados 4 para compor os geossítios: Pedra 

Sanduíche, Gruta do Madadá, Pedra Gavião e Cachoeira do Guariba, por suas características 

intrínsecas e melhores acessos. Todos os geossítios possuem acessos, somente, por via fluvial, 

partindo da sede do município de Novo Airão conforme visualizado na figura 1. 

 Os potenciais geossítios visitados e identificados são pontos representativos das 

principais unidades geológicas de Bacia do Amazonas, como a Formação Prosperança, 

Formação Nhamundá, Formação Alter do Chão e Depósitos Aluvionares quaternários (praias 

fluviais do Arquipélago de Anavilhanas). 

 

 

 

 
 

Figura 01 – Mapa de atrativos turísticos do município de Novo Airão, modificado de Pardini 2010. 
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CONCLUSÕES 

O Parque Nacional de Anavilhana, no município de Novo Airão (AM), apresenta uma 

rica geodiversidade, interligada na evolução do arquipélago e influenciando historicamente na 

organização econômica, social e cultural da população do Município. Os produtos dessas 

interações podem ser percebidos facilmente nas belas paisagens identificadas e na hospitalidade 

de seus moradores. O presente estudo não representa um produto finalizado, mas sim uma 

primeira tentativa de identificação, buscando caracterizar e especializar a geodiversidade do 

Município. 

A metodologia utilizada, apresentou-se como promissora na tentativa de estudo e 

representativa da geodiversidade do Arquipélago, necessitando, no entanto, de novas aplicações 

e adequações que possibilitem a apresentação de mais detalhes sobre os elementos estudados, 

bem como, de sua interação com a população e visitantes da Cidade e suas diversas dinâmicas 

espaciais. Isto levará a uma aproximação da população dos conhecimentos sobre seu patrimônio 

natural, valoração, formas de uso e melhor difusão dos conhecimentos sobre essa natureza 

abiótica. 
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RESUMO 

A Geologia Eclesiástica tem se desenvolvido por todo o mundo ajudando a preservar o 

Patrimônio Histórico e Cultural, além de divulgar as geociências. O Geoturismo Urbano tem 

ganhado espaço junto à atividade turística e Belém como uma cidade de grande riqueza cultural 

e histórica não pode ficar aquém desse movimento, tendo muito a contribuir com esse segmento. 

O presente trabalho aborda a Basílica Santuário de Nazaré, que representa um dos principais 

símbolos da cidade e da religiosidade do povo paraense. A descrição das rochas ornamentais 

presentes na igreja contribui com o direcionamento dos olhares científicos para este segmento 

que tem crescido em todo o mundo. 

PALAVRAS-CHAVES: Mineralogia, Geologia Eclesiástica, Geoturismo, Basílica Santuário 

Nossa Senhora de Nazaré. 

INTRODUÇÃO 

O termo Geologia Eclesiástica é utilizado frequentemente para descrever o estudo da 

pedra aplicada na construção ou ornamentação de edifícios eclesiásticos, tais como igrejas e 

conventos (Caetano et al. 2006). Sutherland (2000) e Potter (2005) já publicaram trabalhos que 

corroboraram para a adoção do termo que ainda hoje é pouco utilizado. A Geologia Eclesiástica, 

no entanto, tem sido mais amplamente utilizada em Portugal em trabalhos que criam circuitos 

geológicos com a intenção de divulgar as geociências nas cidades  

Em Belém, a Basílica Santuário Nossa Senhora de Nazaré é um dos maiores símbolos da 

fé cristã do povo do paraense, sua matéria prima é procedente da Itália, França e Portugal e sua 

arquitetura foi inspirada na Basílica de São Paulo Extramuros, em Roma.  Ela foi começou a 

ser erguida em 1909, no lugar onde foi encontrada a imagem de Nossa senhora de Nazaré por 

Plácido José de Souza, e só foi concluída após 43 anos, em 1952. A obra foi assinada pelo 

arquiteto italiano Gino Goppdè e é dividida em 5 naves, possuin 62 m de comprimento; 24 m 

de largura x 20 m de altura; 2 torres, com 42 m de altura; 35 colunas de granito rosa; capelas 

laterais e transepto. A fachada principal é composta por colunas e pilastras em granito, mosaicos 

em ouro, escadaria central em lioz e a porta de entrada em bronze (Barbosa 2019). 

Por isso, se faz interessante estudar Belém a partir do seu gérmen: as congregações 

religiosas. Elas fomentaram o crescimento da cidade e deram a ela muito de suas características. 

Entender essa rede de relações possibilita compreender também as geociências já que é possível 

se extrair muito a partir das rochas ornamentais e contexto histórico/geológico. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

A presente pesquisa inicialmente consistiu a pesquisa bibliográfica sobre o tema 

geologia eclesiástica e geoturismo, além do histórico arquitetônico da Basílica Santuário Nossa 

Senhora De Nazaré, sendo realizada uma visita à Basílica guiada pelos professores de 

mineralogia macroscópica do curso de geologia onde foi discutido o uso de rochas ornamentais 

e minerais utilizados na construção da mesma e o seu potencial para o geoturimo. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Na parte externa da Basílica é possível observar piso com desenho similar ao da Basílica 

de São Paulo, com grande variedade de mármores: branco de Tani, amarelo e vermelho de 

Verona e vermelho de Levanto. O teto é feito de estuque e nele estão desenhos de simetria 2mm. 

As colunas são de sienogranito, sua base é de diorito e o capitel metálico é de bronze. As paredes 

são constituídas de mármore com padrões que podem ter sido produto de uma brecha (Derenji 

& Derenji 2009). 

Na parte interna da Basílica encontram-se colunas com o mesmo padrão já citado, o piso 

é constituído de variações de mármore no qual observa-se vênulas de calcita no mármore mais 

escuro, além de calcário e lioz, em algumas partes do piso também é possível observar 

estruturas fossilíferas de macro gastrópodes. A diferença na constituição desses dois tipos de 

rocha mostra um maior desgaste do calcário que é mais susceptível a ações intempéricas. O uso 

de produtos químicos para limpeza, o tempo e a climatização instalada causaram alterações nas 

rochas como manchas esbranquiçadas causadas por florescência de sais que podem ser 

observadas nas abobadas laterais e capiteis das colunas. 

A construção original foi feita com folhas de ouro no teto e o intercolúnio é diferenciado 

com um padrão particular em cada um. Na primeira capela existem pequenas colunas de 

alabastro que possuem a base e capitel de bronze, esse material pode ser visto em outros lugares 

por toda a extensão da Basílica.  Os 56 mosáicos internos são de 1927 e vieram da França, eles 

possuem faixas em ouro e formam passagens da vida de Cristo, personagens bíblicos e desenhos 

de simetria variada. As laterais do coro e a parede por trás do Glória tem pintura denominada 

fingido de mármore e na Estuária foi usado mármore branco de Carrara em diversas obras. 

Entre as várias rochas utilizadas distingue-se o serpentinito, rocha metamórfica 

magnesiana composta predominantemente por serpentina, ela forma o desenho de um M e flores 

entalhadas no mármore. As pias na entrada são de lioz. A base de diorito de algumas colunas 

apresenta alteração intempérica natural. Essas características podem ser observadas na Figura 

1 abaixo. 
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Figura 1  -  Características gerais das rochas e estruturas observadas na Basílica Santuário Nossa Senhora 

de Nazaré. (A) Teto de estuque com desenhos de simetria 2mm; (B) Colunas de 

sienogranito com base em diorito; (C) Piso da Basílica, revestido em pedras, com a 

presença de amonitas centimétricas; (D) Diferença da ação do intemperismo em pisos de 

diferentes mateias; (E) Colunas de alabastro com base e capitel de bronze; e (F) Estrutura 

em M constituída de serpentinito. 
 

CONCLUSÕES 

A cidade de Belém apresenta ricas histórias a serem contadas para as novas e futuras 

gerações. O patrimônio cultural, por sua vez, muitas vezes é constituído por riquezas naturais 

por vezes esquecidas ou até mesmo desconhecidas; é necessário resgatar esse patrimônio. 

Preservá-lo não somente in situ, mas também ex situ, no monumento arquitetônico.  

Além da imensa tradição religiosa e beleza, a Basílica conta a história da capital paraense. 

Falando de arquitetura, de geologia, de geografia e história. Merecendo ser observada 

cuidadosamente, estudada para que seja conservada. Para o turismo é vital reler as igrejas sob 

uma nova ótica, a das geociências, é se reinventar; e não se deixar cair no esquecimento e 

marasmo. E às geociências cabe se associar ao turismo para difundir o conhecimento ao público 

em geral, e assim ajudar a sanar a lacuna cultural que existe no Brasil sobre conhecer rochas e 

minerais. Aos estudantes de geologia é necessário entender que o aprendizado vai além de 

afloramentos, mas também em lugares do nosso cotidiano para que o geoturismo seja uma 

atividade cada vez mais praticada.  
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RESUMO 

A planície costeira da ilha de Algodoal está inserida, na costa atlântica do salgado paraense, 

que faz parte da plataforma bragantina, no litoral composto por “rias” da região NE do estado 

do Pará. As características da paisagem de Algodoal são definidas como: Manguezais, 

Restinga, Apicum, Vegetação secundaria e Áreas degradadas. Os sedimentos da Plataforma 

Bragantina são provenientes dos depósitos holocênicos, sustentados pelas formações Pirabas e 

Barreiras e sedimentos do Pós-Barreiras. Na ilha ocorrem nove unidades morfoestratigráficas 

e cerca de dez fácies estratigráficas. As unidades morfoestrafigraficas são: cordões praia-

duna; paleodunas; dunas costeiras; praias; planície supramaré; planície intermaré; barra 

arenosa de maré; barra em pontal e pântano salino. As fácies estratigráficas são: lama de 

intermaré; areias de canais de escalamento de maré; areia e lama de barra; lama de planície de 

supramaré; areia e lama marinha; lama estuarina; areia marinha; argila siltosa bioturbada; 

sedimentos indiferenciados e areia mosqueada. A dinâmica costeira é a principal responsável 

pelo desenvolvimento das praias arenosas e pelos processos de erosão ou acresção que as 

mantêm em constante alteração. Para entender os processos morfodinâmicos da área foram 

confeccionados perfis da Praia da Princesa, com auxilio de uma estação total para coleta de 

dados e o programa Grapher para criar os perfis. Para que assim se possa verificar mudanças 

morfológicas e pontos de erosão. Além disso, foi aplicado um questionário para a população 

local, para analisar a percepção ambiental e dos possíveis riscos ambientais. 

PALAVRAS-CHAVE: Praia, dinâmica costeira, erosão. 

 

INTRODUÇÃO 

As regiões costeiras possuem uma intensa dinâmica natural, complexas interações 

entre os processos oceânicos, costeiros e continentais que resultam em erosão, transporte e 

deposição de sedimentos. As praias são áreas muito suscetíveis a mudanças tanto decorrentes 

de ação antrópica como da ação natural, foram feitos alguns estudos nas praias da Ilha de 

Algodoal (Maiandeua), que está localizada entre a foz dos rios Marapanim e Maracanã 

(Figura 01). A zona costeira do Estado do Pará, que possui 1.200km de extensão, perfazendo 

uma superfície de 82.596,43km², apresenta duas grandes unidades distintas: (1) uma costa alta 

recortada, onde vales estuarinos estreitos estão esculpidos em sedimentos do Grupo Barreiras, 

e (2) uma costa baixa ocupada por extensas planícies de manguezais, recortadas por vales 

afogados, esculpidas em depósitos holocênicos (El-Robrini, 1992). 

A planície costeira da ilha de Algodoal está inserida no setor da costa atlântica do 

salgado paraense, que faz parte da plataforma bragantina, no litoral composto por “rias” da 

região NE do estado do Pará. A ilha é constituída por ecossistemas frágeis representados por 
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dunas, lagos, mangues e baixos terraços oriundos, principalmente, de materiais geológicos do 

quaternário sobre solos de baixa fertilidade (Amaral, 1998; Bastos, 1995). Em vista dessa 

situação, a ilha de Algodoal/Maiandeua foi transformada em APA (Área de Proteção 

Ambiental), através da lei estadual 5.621/90 (Amaral, 1998).  

Este trabalho surge com o intuito de contribuir incisivamente com soluções e 

ferramentas para a gestão costeira, adicionar mais informações acerca dos estudos científicos 

já feitos na Ilha de Algodoal-Maiandeua, no sentido de entender as características 

geomorfológicas que regem as suas praias para que possamos conviver e conservá-las da 

melhor forma. 

 

 
Figura 01 – Mapa de localização, Ilha de Algodoal-Maiandeua, Pará. Fonte: Autores. 

 

METODOLOGIA 

A primeira etapa se da por meio de pesquisas bibliográficas adquiridas em livros e 

outras publicações como dissertações e teses, que nos permite obter informações secundárias 

a respeito da área de estudo. Além de materiais cartográficos onde se usa imagens de satélite e 

radares, fotografias aéreas e mapas. O referencial teórico do trabalho está fundamentado nos 

conceitos e analises do Mma (1996), El-Robrini (1992), Bastos (1995), Amaral (1998), 

Birkemeyer (1981) e outros autores que foram utilizados para essa pesquisa. 

Para o trabalho de campo, elaboramos um perfil praial na Praia da Princesa no mês de 

março de 2019, com extensão no sentido continente e mar. O perfil foi elaborado através do 

equipamento estação total RUIDE RTS-822R³ e o prisma de leitura, utilizando o método da 

estádia (Birkemeyer, 1981). O início do perfil foi georreferenciado, com a localização das 

coordenadas geográficas obtidas com o auxilio de GPS, para confecção do perfil e para 

melhor visualização e analise dos desníveis topográficos foi utilizado o programa Grapher 

1.29. No mês de maio foi aplicado um questionário para os habitantes da ilha, com faixa etária 

variada, para verificar o nível de conhecimento dos habitantes sobre percepção ambiental, 

foram elaboradas perguntas simples de fácil entendimento, para que o resultado fosse sucinto 

e satisfatório. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A Praia da Princesa é a praia que está mais voltada para o oceano e é a que sofre a sua 

maior influência. A Praia da Princesa é a praia de maior extensão na ilha. Tem sua orientação 

longitudinal tendendo para EW, voltada para o Norte. Esta compreendida entre a Plataforma 
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de Abrasão (PA), que a separa da Praia do Farol, e o Mupeua, que é a desembocadura da 

junção do Canal do Furo Velho e Igarapé das Pedras, que a separa da Praia Grande a leste.  

A Praia da Princesa tem um vastíssimo Campo de Dunas, as dunas da praia da 

princesa sofrem constantemente com a ação das ondas e “grandes marés”, as quais geram 

erosão nas dunas, isto decorre da forte ação hidrodinâmica da área, proporcionada 

principalmente pela ação dos ventos de NE que atuam gerando fortalecendo as ondas que 

incidem na superfície praial. O ponto inicial do perfil topográfico da Praia da Princesa ocorre 

no campo de dunas, ponto escolhido especificadamente por condições de relevo, e 

representatividade da área. 

Com base na metodologia descrita ao longo desse trabalho foi confeccionado um perfil 

de praia em 2019 que mostra as zonas existentes na praia, e a sua variação em comparação a 

trabalhos anteriores, especificadamente de 2007 (Figura 02). No perfil A (Figura 02), conta 

com aproximadamente 160m de extensão no sentido continente mar. Onde a diferença 

topográfica é de aproximadamente 8m do início para o fim do perfil. Já no perfil B (Figura 

02), compreende cerca de 305m de extensão entre o início e seu ultimo ponto de tomada de 

cota topográfica, no sentido continente-mar. A diferença de topografia entre o início e o fim 

do perfil é de, aproximadamente 11,2m. O seu início ocorre acerca de 7,7m atrás de uma 

duna, a qual possui uma elevação de 1,1m até chegar o topo da duna. É importante ressaltar 

que no perfil A (Figura 02) essa duna já não existe. 

 

 
 

 

Ao compararmos os perfis topográficos, em uma mesma escala, dá para se notar que 

ocorreu uma perda de material sedimentar entre o tempo que se passou, ou seja, ocorreu um 

balanço sedimentar negativo. Outro ponto é que o perfil A tem uma declividade mais suave 

em relação ao perfil B, em relação ao oceano atlântico, isso pode ser explicado pela perda de 

sedimentos, ao longo do tempo, relacionado ao avanço das marés, e com o seu 

comportamento sobre a região, de forma que a praia da Princesa sofre enorme influencia do 

oceano. Diante disso é possível entender o risco de erosão em alguns pontos da Praia 

principalmente na área da Praia onde existem os bares, que podem sofrer com o avanço da 

maré, e sua força. 

Na realização do questionário a respeito da percepção ambiental e riscos, por meio de 

entrevista a população. Foram elaboradas oito perguntas para os moradores, com intuito de 

saber até onde o habitante possui informações e sabem reconhecer os problemas que ocorrem 

ao longo do tempo. O propósito é reconhecer a percepção para questões ambientais e de risco, 

com intuito de tentar ajudar a população local com informações sobre a área, além disso, 

gostaríamos de colaborar com as autoridades locais com dados concretos sobre a ilha, e assim 

se buscar melhores condições de vida para os habitantes da área. Realizou-se a entrevista com 

50 moradores da ilha, com as seguintes perguntas: 1) Faixa etária? 2) Tempo de residência? 3) 

Figura 02 – (A) Perfil da praia da Princesa Março 2019; (B) Perfil da praia da Princesa Outubro 2007. 

Fonte: Autores. 
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Houve alguma mudança no ambiente praial? Quais? 4) Quais fatores que ocasionaram essas 

mudanças? 5) A erosão presente neste ambiente é causada pela ação do homem, da natureza 

ou de ambos? 6) Qual o prejuízo que isso trás a população? 7) Há falta de informação das 

autoridades para a população sobre os impactos ambientais que ocorrem na ilha? 8) Você 

gostaria de receber informações das mudanças que estão acontecendo? Onde os entrevistados 

em sua grande maioria tinham faixa etária acima de 35 anos, e moravam na ilha a mais de 11 

anos, com base nas respostas tivemos dados relevantes, na 3ª pergunta as respostas foram 

unânimes, todos os entrevistados responderam que houve mudanças ambientais na ilha, e ao 

perguntar quais foram essas mudanças, a maioria respondeu sobre as destruições de casas e 

bares e alguns citaram a mudança que está ocorrendo nos manguezais devido á ocupação 

desordenada das pessoas, que tendem a fugir do litoral da ilha e ir em direção do manguezal. 

Ao indagar os fatores dessas mudanças 95% dos entrevistados responderam que foi devido ao 

período da maré alta, que ocasiona a destruição de bares e casas, somadas ao processo erosivo 

que é provocado nas dunas que ocasiona uma mudança na feição praial. Na 5ª pergunta, 90% 

dos entrevistados responderam que era por causa da própria natureza, que as mudanças 

acorreram ao longo do tempo, os outros 10% responderam que é devido a natureza e ao 

homem. Nas perguntas 7ª e 8ª, todos responderam que sim, que há falta d informações e que 

gostariam de receber informações a respeito das mudanças que ocorrem na ilha, tais como 

suas causas para que se possam saber lidar com problemas futuros. 
 

CONCLUSÕES 

As praias de algodoal são ambientes muito dinâmicos, suas morfologias são 

relacionadas a processos de alta energia, devido principalmente as macromarés, associadas à 

ação das ondas, a variabilidade pluvial da área e por fim, não necessariamente nesta ordem, as 

variações sazonais ocorrentes nas desembocaduras dos canais que ocorrem margeando as 

praias. A praia da Princesa apresenta um traçado retilíneo e a praia de maior extensão e conta 

com um conjunto de dunas, também há presença de canais. A complexidade do sistema é 

explicada por ser a praia que sofre a maior influencia das marés, isso fica claro ao analisar os 

perfis comparativos, e suas mudanças geomorfológicas. 

Já nas entrevistas com a população local, fica evidente que existe uma carência de 

informações para os moradores locais. Alguns entrevistados reclamaram do abandono das 

autoridades e da gestão da APA de Aldodoal-Maiandeua. Esse estudo tende a despertar a 

comunidade e as autoridades sobre a importância de se estudar e compreender a 

morfodinâmica que ocorre na região, e que assim possam vir a elaborar planos de gestão, 

quais possa trazer benefícios diretos e indiretos à comunidade local. 
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RESUMO 

Os Mananciais de abastecimento público situados em grandes centros urbanos sofrem 

constantemente com a pressão do crescimento populacional desordenado, de modo que essa 

população se instala próximo aos mananciais devido as áreas serem de grande atratividade para 

as famílias de baixa renda, assim como de uso público e sem valor imobiliário. No Brasil o 

fenômeno das ocupações irregulares reflete em problemas socioeconômicos que estão 

vinculados a um processo de exclusão da população menos favorável, obrigando-as a migrar 

para áreas impróprias de moradia que não possuem o mínimo de saneamento básico. O esgoto 

que não recebe nenhum tipo de tratamento torna-se uma grande ameaça para os mananciais, 

pois a qualidade da água de abastecimento depende exclusivamente do tratamento adequado e 

do seu destino final. 

PALAVRAS-CHAVE: Água. Esgoto. Mananciais. Diagnóstico. 

INTRODUÇÃO 

A Região Metropolitana de Belém é abastecida com água potável pela Companhia de 

Saneamento do Pará (COSANPA), que utiliza os mananciais dos lagos Bolonha e água Preta, 

localizados no Parque Estadual do Utinga (PEUt). Os Mananciais de abastecimento público 

situados em grandes centros urbanos sofrem constantemente com a pressão do crescimento 

populacional desordenado, de modo que essa população se instala próximo aos mananciais 

devido as áreas serem de grande atratividade para as famílias de baixa renda, assim como de 

uso público e sem valor imobiliário.  

A ausência de saneamento básico pode ocasionar sérias consequências ambientais para 

as áreas de mananciais, pois com a falta de tratamento do esgoto que é lançado diretamente nos 

corpos hídricos, inúmeros problemas poderão afetar não só a qualidade da água de 

abastecimento, mas também a vida útil dos mananciais. O esgoto que não recebe nenhum tipo 
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de tratamento torna-se uma grande ameaça para os mananciais, pois a qualidade da água de 

abastecimento depende exclusivamente de um tratamento adequado e do seu destino final. 

MÉTODOS OU METODOLOGIA 

Para a realização da pesquisa científica no Parque Estadual do Utinga, no qual é uma 

Unidade de Conservação do Estado do Pará, foi necessário a solicitação de autorização para a 

coleta das amostras de esgoto, seguindo procedimentos previstos no site do Instituto de 

Desenvolvimento Florestal e Biodiversidade - Ideflor-bio, seguindo o protocolo de 

apresentação dos documentos previstos. 

Para a caracterização do esgoto foram determinados seis pontos de coleta (P1, P2, P3, 

P4, P5 e P6) na área norte do PEUt, que abrange os bairros da Guanabara e Castanheira, área 

limite com o prolongamento da Av. João Paulo II (Figura 1). 

 

Figura 1 - Mapa com os pontos plotados 

O procedimento de coleta do esgoto constou de um registro fotográfico, utilização de 

GPS (Global Positioning System – Sistema de Posicionamento Global) para a correta 

localização dos pontos, medidor pHmetro de bolso (pH) e o Medidor Multiparâmetro AK88 

para verificação da temperatura e condutividade. 

Os horários de coleta das amostras aconteceram em períodos considerados de uso mais 

intenso da água, onde a população encontra-se em suas residências realizando diversas 

P1 
P2 

P3 

P5 

P4 
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atividades, tais como: domésticas, de higiene, entre outras, onde o uso da água é indispensável. 

As características desse esgoto gerado é resultado da função de aplicabilidade em que a água 

foi submetida. Após a realização das coletas, as amostras dos esgotos foram encaminhadas aos 

laboratórios de química da Universidade da Amazônia (UNAMA), onde foi realizada as 

análises de seus parâmetros químicos. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os lagos Bolonha e Água Preta são os dois grandes reservatórios de água superficial que 

abastecem a Região Metropolitana de Belém, passam por um processo de degradação 

decorrente da crescente e desordenada urbanização que ocorre nos municípios de Belém e 

Ananindeua. Esse processo é mais acentuado no estreito corredor ao longo da Av. João Paulo 

II e BR-316 com o surgimento de conjuntos residenciais e invasões que resultam no surgimento 

de favelas principalmente na extremidade norte dos lagos, o que torna esses mananciais mais 

vulneráveis à ação poluidora oriunda dos efluentes domésticos. (SANTOS et al., 2013, p. 16). 

As coletas foram realizadas no dia 09 de abril de 2019, no horário matutino, num período 

considerado de inverno amazônico na Região Metropolitana de Belém (RMB). As coordenadas 

dos seis pontos foram determinadas através de GPS, em pontos estratégicos para o fornecimento 

de dados concisos para a pesquisa. 

Segundo Esteves (1988), o pH pode ser considerado uma das variáveis ambientais mais 

importantes e complexas de se interpretar, devido ao grande número de fatores que podem 

influenciá-lo. O pH é um indicador das características ácidas ou básicas do esgoto. Na 

determinação do pH, observou-se uma variação de 5,3 a 8,2, apresentando uma média de 6,5, 

onde esse valor considera esse esgoto como um meio ácido, pois encontra-se abaixo do padrão 

de neutralidade que é 7. De acordo com a resolução do CONAMA 430/2011, apesar de ser um 

meio ácido, o esgoto apresenta-se dentro dos padrões de lançamento de efluentes para qualquer 

fonte poluidora, no qual pH encontra-se no intervalo de 5 a 9. 

A temperatura é um fator muito importante no ciclo de vários seres aquáticos, 

influenciam diretamente no seu metabolismo e sua reprodução. Os valores de temperatura 

determinados variaram de 27,6°C a 29,4ºC, apresentando uma média de 28,4ºC, de forma que 

os valores encontrados se encontram dentro do limite estabelecido pela legislação do 

CONAMA 430/2011, onde determina que a temperatura para os padrões de lançamento deve 
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apresentar um valor inferior a 40ºC. A temperatura nos esgotos influencia diretamente na 

atividade microbiana, na solubilidade dos gases e na viscosidade do líquido. 

De acordo com Esteves (1988), a condutividade elétrica de uma solução é a capacidade 

da mesma em conduzir a corrente elétrica. A medição da condutividade de um líquido é um 

procedimento simples e eficiente de obter-se a presença de íons provenientes de substâncias 

polares, que são geralmente sais inorgânicos dissolvidos na água como cloretos, sulfetos, 

carbonatos e fosfatos. Os valores da condutividade elétrica variaram ao longo dos pontos de 

149μS/cm a 446μS/cm, com uma média total de 254,76μS/cm. O maior valor registrado foi de 

446,0μS/cm no ponto 6 e o menor 149μS/cm no ponto 2 (Quadro 1). Esse aumento significante 

no ponto 6 é relacionado com a maior presença de íons na água, que são reflexos de fontes 

poluidoras instaladas no entorno dos lagos (lançamento de efluentes residenciais), próximos ao 

local da amostragem. 

Os resultados parciais dos parâmetros obtidos na realização da coleta são apresentados 

no Quadro 1. 

Quadro 1 – Parâmetros físico-químicos das amostras de esgoto bruto da área norte do 

PEUt 

Fonte: 

Autores (2019) 

CONCLUSÕES 

A utilização do solo de forma inadequada e a ocupação da área do entorno por 

populações de baixa renda, potencializa não só o lançamento de esgoto doméstico nos córregos 

que desembocam nos lagos, mas também a alta concentração de lixo acumulado no entorno, a 

lixiviação e erosão do solo. 

Pontos Coordenadas Horário pH 
Temperatura 

(°C) 
Condutividade  

P1 -1º24’47,1” S 

-48º26’11,5” W 
8h59min 6,1 29,4 197,3 μS/cm  

P2 
-1º24’46,5” S 

-48º25’45,7” W 
9h30min 8,2 28,7 149,6 μS/cm  

P3 -1º24’46,2” S 

-48º25’47,2” W 
9h47min 6,9 27,6 248,0 μS/cm  

P4 -1º24’23,9” S 

-48º25’18,7” W 
10h17min 6,5 27,8 306,0 μS/cm  

P5 -1º24’23,9” S 

-48º25’18,8” W 
10h10min 5,3 28,2 181,5 μS/cm  

P6 -1º23’42,8” S 

-48º24’39,2” W 
10h36min 7,4 28,0 446,0 μS/cm  
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É preciso obter-se um diagnóstico sobre as condições em que se encontram as águas de 

drenagem pluvial que estão recebendo efluente doméstico sem tratamento, que desembocam 

principalmente na área norte dos Lagos Bolonha e Água Preta, de posse dos resultados sobre 

os parâmetros da água de drenagem, recomenda-se ações para amenizar o lançamento do esgoto 

sem tratamento e servindo de base para futuras pesquisas acadêmicas, principalmente para a 

aplicação de um sistema de tratamento mais eficaz para esse esgoto, com a remoção adequada 

dos poluentes, atendendo as condições e padrões de lançamento de efluentes previstos na 

legislação em vigor. 
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RESUMO 

A partir da implantação da Zona Franca de Manaus em 1967, a população de Manaus 

aumentou vertiginosamente e desenfreadamente.  Nesse cenário as margens e planícies de 

inundação dos principais igarapés foram ocupadas, por vezes sem planejamento ou por meio 

de invasões. Nesse trabalho foram mapeados 56 setores de risco afetados por processos 

hidrológicos como enchentes, enxurradas, inundação e alagamento, sendo seis setores com 

risco muito alto (R4) e 50 setores com risco alto (R3). Recomenda-se a remoção das moradias 

de forma parcial ou total, além de monitoramento e alertas de eventos críticos nos principais 

igarapés de Manaus. 

PALAVRAS-CHAVE: Risco, hidrologia, Manaus. 

 

INTRODUÇÃO 

Desde a implantação da Zona Franca de Manaus em 1967, houve um crescimento 

populacional acelerado e desordenado, passando de 314.334  no censo do IBGE de 1970 para 

1.010.544 em 1991 até 2.145.44 habitantes atualmente. O crescimento desorganizado da 

cidade, principalmente nas décadas de 80 e 90 levou parte da população a ocupar os canais e 

planícies de inundação dos principais igarapés da área urbana de Manaus, como: Mindu, 

Quarenta, Cachoeira Grande, Bolívia e Acará. 

 

Com isso, vários bairros são afetados por risco geológico oriundo de processos 

hidrológicos, com a população sofrendo com enxurradas, enchentes e alagamentos, nos 

bairros Jorge Teixeira, São José, Zumbi, Colônia Terra Nova, Colônia Santo Antônio, Santa 

Etelvina, Cidade Nova, Tarumã, São Jorge, Presidente Vargas, Betânia, Raiz, Distrito, 

Aparecida, São Geraldo, Alvorada, Redenção, Flores, Parque 10 e Educandos.  

A caracterização do risco se dá de acordo com as condicionantes naturais, climáticos e 

geomorfológicos (pluviometria, relevo, tamanho e forma da bacia e gradiente hidráulico dos 

igarapés), a frequência de ocorrência, a tipologia e a dinâmica do escoamento superficial dos 

processos de enchentes e inundações condicionantes (Carvalho et al., 2007). 

 

MÉTODOS DE TRABALHO 

A metodologia utilizada para esse estudo consiste de levantamento bibliográfico e 

jornalístico dos eventos ocorridos em Manaus, além de dados de ocorrências disponibilizado 

pela Defesa Civil Municipal, obedecendo aos critérios analisados para delimitação e definição 

das áreas de risco em margens de igarapés proposto por Carvalho et al. (2007) a partir de três 
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critério: 1) Análise dos cenários de risco e potencial destrutivo dos processos hidrológicos 

ocorrentes; 2) vulnerabilidade da ocupação humana e 3) distância da moradia ao eixo de 

drenagem. Além desses três critérios, utilizou também a frequência da ocorrência do processo 

nos últimos 5 anos para a análise dos dados. 

Procurou-se também relatos históricos dos moradores locais sobre eventos nos últimos 

5 anos e sua frequência de repetição, bem como analise de dados pluviométricos na série 

histórica. 

 Os setores foram delimitados em campo, com o uso de Tablet Sansung Galaxi Note 

10.2 e o aplicativo “Fieds Area Measure Pro” para criação dos polígonos em tempo real. Após 

criação do polígono, utilizaram-se dados de imagens aéreas obtidos nos softwares Arc Gis 

10.2 e Google Earth Pró e shapes dos igarapés de Manaus para edição e correção topológica 

dos setores. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Foram mapeados ao todo 272 setores afetados por processos hidrológicos, sendo desse total 

seis setores com risco muito alto (R4), 50 setores com risco alto (R3), além de 210 setores de 

risco médio (R2) e seis com risco baixo a muito baixo (R1). Contudo este trabalho será 

apresentado apenas os setores com risco alto (R3) a muito alto (R4) a processos hidrológicos 

(enchentes, enxurradas e inundação/alagamento). 

 
Figura 01 – Mapa com 56 Setores de risco alto a muito alto a processos hidrológicos mapeados na 

cidade de Manaus. 
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As enxurradas são as mais destrutivas dos processos, sendo comuns nas cabeceiras de 

drenagens dos igarapés e no seu médio curso.   São influenciadas diretamente pelo acumulo 

de chuva e potencializado pelo desmatamento, acumulo de lixo nos igarapés e obras de 

drenagens mal dimensionadas.  São frequentes os relatos de locais, aparições na mídia e  

ocorrências registradas pela  Defesa Civil Municipal.  

Quatros cenários distintos foram distinguidos para a cidade de Manaus e 

hierarquizados em dois níveis de risco, R3 e R4, adaptando para a realidade Amazônica à 

metodologia de Carvalho et al. (2007) e da metodologia de setorização de áreas em alto e 

muito alto risco a movimentos de massa, enchentes e inundações utilizada pelo Serviço 

Geológico do Brasil – CPRM: 

• Cenário 1 (R4): enchentes e enxurradas com alta energia cinética e elevado poder 

destrutivo, com capacidade de transportar casas e causar solapamentos durantes 

chuvas intensas em moradias de alta vulnerabilidade, às margens dos igarapés 

principais sem obras de contenção (figura 02A). Ocorrem alagamentos, por conta de 

obras de drenagem mal dimensionadas ou obstruídas por resíduos sólidos e vegetação, 

com potencial para enxurradas. Relatos de perdas de imóveis e altas frequências de 

ocorrência (três eventos significativos nos últimos 5 anos); 

• Cenário 2 (R3): enchentes e enxurradas com alta a moderada energia cinética e 

elevado poder destrutivo, causando solapamentos e danos estruturais nas residências 

durante episódios de chuvas intensas. Casas de alvenaria ou mista às margens dos 

principais igarapés, sem obras de canalização ou com obras danificadas. Ocorrem 

alagamentos, por conta de obras de drenagem mal dimensionadas ou obstruídas por 

resíduos sólidos e vegetação. Média frequência de ocorrências (uma ocorrência 

significativa nos últimos 5 anos); 

• Cenário 3 (R3): enchentes e enxurradas com alta a moderada energia cinética e 

elevado poder destrutivo, com solapamentos e danos estruturais nas residências 

durantes eventos de chuva intensa. Casas com baixo padrão construtivo às margens 

dos igarapés menores, sem obras de canalização ou com obras danificadas. Média 

frequência de ocorrência (uma ocorrência significativa nos últimos 5 anos);  

• Cenário 4 (R3): enchente ou cheia gradual do Rio Negro, com baixa energia cinética 

atinge vários bairros localizados na orla de Manaus e nas proximidades da foz dos 

igarapés maiores. Referem-se às casas abaixo da cota de alerta para inundação 

(28,94m). Alta frequência de ocorrência (3 eventos significativos nos últimos 5 anos). 

Durante as cheias, o setor ficar submerso por até 2 meses consecutivos (figura 02B), 

durante esse período a população convive com água contaminada e lixo dentro de suas 

residências, o que acarreta em perda material bem como exposição a doenças 

infectocontagiosas. 

 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A zona urbana de Manaus é submetida anualmente a processos hidrológicos que 

ocasionam risco de perdas humanas e matérias como imóveis e obras de infraestrutura urbana, 



 

16º SIMPÓSIO DE GEOLOGIA DA AMAZÔNIA 
Geociências e Geopolítica na Amazônia 

23 a 25 de setembro de 2019 - Manaus-Amazonas 
SBG-NO – DEGEO/UFAM- CPRM/Manaus 

 

 

afetando a população que reside às margens do rio Negro e igarapés de Manaus. O risco as 

moradias são intensificados pela grande quantidade de lixos e águas servidas despejadas 

diretamente nos igarapés sem nenhum tratamento prévio.  

 
Figura 02 – Exemplos de áreas de risco por processos hidrológicos em Manaus: A)  Habitação às 

margens do Igarapé Cachoeira Grande, bairro São Jorge,  com risco de solapamento durante 

enxurrada; B) casas próximas da foz do Igarapé do 40, no bairro Betânia durante cheia do rio Negro 

em julho de 2019. 

 

Na última década as grandes cheias de Manaus estão cada vez mais recorrentes, 

causando grande transtorno aos moradores e comerciantes na orla do Rio Negro, em que o 

nível da água permanece parado em pelo menos dois meses. Nos últimos 6 anos, houveram 

pelo menos 4 grandes cheias (2013, 2014, 2015 e 2019), todas elas ultrapassando a cota de 

emergência de 29 metros. 

Cabe ao poder público mitigar os problemas com obras e medidas de emergências, ou 

até mesmo remoção das moradias de forma parcial ou total, além de monitoramento e alertas 

de eventos críticos, com instalações de estações pluviométricas, telemétricas e sirenes nos 

principais igarapés de Manaus.  
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RESUMO 

O crescimento demográfico, em áreas onde o espaço urbano não apresenta estrutura para a 

implantação de moradias, acarreta riscos e perigos, os quais podem resultar em graves acidentes. 

Em 26 anos, o Município de Parauapebas registrou um crescimento populacional de 379,4%, 

(IBGE, 2010). Dessa forma, a ocupação de áreas geológica e geomorfologicamente inadequadas, 

associada ao risco induzido tem provocado o aumento no registro de deslizamentos de terra, assim 

como no surgimento de novas áreas de risco. O presente trabalho tem como objetivo a 

identificação e caracterização de cicatrizes de deslizamentos a partir de mapeamento de campo, 

análise e interpretação de imagens de sensoriamento remoto e inventario de cicatriz de 

deslizamento da Defesa Civil Municipal. Foram identificadas 15 cicatrizes de deslizamento na 

área urbana do município, sendo 13 planares e 2 circulares, associadas a relevos de colinas, 

morros altos e morros baixos. Também foi possível notar que as interferências no terreno, como 

cortes de taludes com ângulos acentuados (maiores de 70°), construção de moradias próximas à 

crista do talude e lançamento de esgoto doméstico, são fatores que contribuíram 

significativamente com os deslizamentos. Essas informações apontam para a necessidade de uma 

avaliação urgente dos setores administrativos do município, principalmente em relação ao 

planejamento de uso e ocupação do solo, visando o direcionamento das ocupações para locais 

mais adequados. 

PALAVRAS-CHAVE: Cicatriz, deslizamento, risco geológico. 

INTRODUÇÃO 

Os deslizamentos de terra são processos geológicos naturais, que são cada vez mais comuns 

devido às ações antrópicas e, assim, causando graves problemas para as cidades brasileiras. O 

crescimento acelerado dos municípios, junto às ocupações urbanas desordenadas em áreas com 

geomorfologia desfavorável, sem nenhum planejamento ou implantação de técnicas adequadas de 

estabilização, tem resultado na formação e crescimento de áreas de riscos em todo o Brasil. 

Segundo Carvalho & Galvão (2006), os principais fenômenos relacionados a desastres naturais no 

Brasil são os deslizamentos de encostas e as inundações. Tais fenômenos estão associados a 

eventos pluviométricos intensos e prolongados, repetindo-se a cada período chuvoso mais severo. 

Para estes autores, são os deslizamentos que geram o maior número de vítimas fatais, anualmente, 

no território brasileiro. 

Uma das principais características dos deslizamentos é produzir marcas na encosta, chamadas de 

cicatrizes. Essas possuem geometria definida pela cabeceira (início do processo), corpo (faixa 

afetada pela remoção e transporte do material) e pela base (onde se deposita o material 

transportado), conforme Zaruba & Mencl (1982), Hansen (1984), IPT (1989). 

De acordo com Fernandes & Amaral (1996), os deslizamentos planares são caracterizados 

por serem rasos, com plano de ruptura e com grandes extensões de comprimento. Ocorre em 

encostas de talude tanto alta como de baixa declividade e podem atingir vários metros. Os mesmos 
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autores caracterizam o deslizamento circular por apresentarem uma superfície de ruptura de curva 

ao longo da qual se dá um movimento rotacional do maciço de solo. 

Esses deslizamentos podem ser identificados com a utilização de sensores remotos (Sidle; 

Ghestem; Stokes 2014) como imagens de satélite, modelos digitais de elevação, além de 

fotografias aéreas que permitem uma melhor resolução espacial. Essas informações podem ser 

utilizadas para estudos de movimentos de massa tanto na detecção direta das consequências destes 

processos (cicatrizes devido à remoção da cobertura vegetal e exposição de camadas 

subsuperficiais do solo e deposição de material transportado formando leques de detritos) como 

através da identificação de indicadores (Sesteni & Florenzano 2004). 

Um desses indicadores são os padrões de relevo, que se constituem num instrumento para 

subsidiar os estudos de avaliação de distintas unidades de terreno com diferenciados graus de 

suscetibilidade a movimentos de massa (Dantas et al. 2014). Na área urbana do município de 

Parauapebas esses padrões caracterizam-se por uma superfície colinosa, com morros altos e baixos 

espaçados, dissecados por intensa incisão fluvial. E de modo mais amplo, segundo Jorge João, 

Teixeira e Fonseca (2013), o município está situado no domínio geomorfológico das Superfícies 

Aplainadas do Sul da Amazônia. 

A área de estudo está situada na área urbana do município de Parauapebas localizada no sudeste 

do Estado do Pará, cerca de 690 km da capital Belém. Segundo o Jorge João, Teixeira e Fonseca 

(2013), o Município de Parauapebas apresenta 8 setores de risco a deslizamento e 7 a inundações. 

De acordo com a Defesa Civil do Município de Parauapebas, no ano de 2019, o período com mais 

ocorrência de deslizamentos coincidiu com o período das chuvas intensas e prolongadas que 

foram os meses de janeiro a abril.  

METODOLOGIA 

Neste trabalho foram utilizados os pontos de GPS do mapeamento em campo realizado pelo 

Serviço Geológico do Brasil em maio de 2019 e pontos fornecidos pela Defesa Civil Municipal de 

eventos já mapeados. Com base na localização, as cicatrizes foram identificadas em Ortofoto e 

Modelo Digital de Terreno (MDT) fornecida pela Prefeitura Municipal (SEPLAN/TOPOCART) 

datados de agosto de 2018. O software ArcGis 10.6 (ESRI) foi utilizado para gerar o raster de 

relevo sombreado (Spatial Analyst Tools > Surface > Hillshade) com AZ345/ALTITUDE45° e o 

raster de declividade. Ademais, em conjunto com as unidades geomorfológicas do Projeto 

Geodiversidade do Estado do Pará (2013) e a Biblioteca de Padrões de Relevo do Dantas (2016), 

esses dados também foram utilizados para a caracterização do relevo na área de estudo. 

Com base na coleta e interpretação desses dados foi possível mapear e caracterizar as cicatrizes de 

deslizamento presentes na área urbana do Município de Parauapebas. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Foram identificadas 15 cicatrizes de deslizamento (Figura 1 e Tabela 1), sendo 13 do tipo planar e 

2 do tipo circular, sendo todas associadas a setores de risco. 

 O comportamento dos deslizamentos planares em Parauapebas caracteriza-se por apresentar solo 

argilo-arenoso com plano de rupturas no contato do solo-rocha, com declividades de 50 a 70 graus 

e pequenas extensões de deslizamentos (Figura 2). Esses deslizamentos são mais comuns nos 

morros altos do Município. Os deslizamentos circulares no Município caracterizam-se por 

apresentar solo argilo-arenoso, com declividade  que variam de 20 a 40 graus, não tendo a 

presença de planos de rupturas, é curvado e seu movimento é rotacional (Figura 3). Esse 

deslizamento é provocado pelos cortes de taludes. 
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           Tabela 01 – Os 15 pontos de deslizamentos mapeados no Município de Parauapebas. 

Cicatriz Tipo de deslizamento Bairros 

1 Circular Novo Viver 

2 Planar Betânia 

3 Planar Betânia 

4 Planar Betânia 

5 Planar Betânia 

6 Planar Betânia 

7 Planar Betânia 

8 Planar Liberdade I 

9 Planar Liberdade I 

10 Planar Liberdade I 

11 Planar Liberdade I 

12 Planar Liberdade I 

13 Planar Liberdade I 

14 Planar Nova Vida II 

15 Circular Liberdade II 

Figura 1:1.1- Mapa de localização dos 15 pontos de 

cicatrizes no Município de Parauapebas. 1.2- Cicatriz 

planar; 1.3- Cicatriz circular. 
 

Figura 2: A- Deslizamento do tipo planar 

próximo a casas; B- Esquema de deslizamento 

planar. 

 

Figura 3: A- Deslizamento do tipo circular 

atingindo casas; B- Esquema de deslizamento 

circular. 
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CONCLUSÕES 

A partir do estudo realizado foi possível identificar as cicatrizes de deslizamento no Município de 

Parauapebas. Dessa forma, é necessário que os setores administrativos estejam realizando o 

monitoramento das encostas, evitando a construções de moradias no topo e na base do talude e 

evitando a realização de cortes e escavações nas encostas dos taludes. 
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RESUMO: Na gestão de recursos hídricos um importante instrumento regulatório é a outorga 

de recursos hídricos, que consiste em um ato administrativo, de autorização, mediante o qual o 

poder público outorgante faculta ao outorgado previamente ou mediante o direito de uso de 

recursos hídricos, por prazo determinado, nos termos e nas condições expressas no respectivo 

ato, consideradas as legislações vigentes. O presente artigo evidencia as modalidades de outorga 

de recursos hídricos no Pará evidenciando a outorga de direito, declaração de dispensa de 

outorga e a outorga preventiva como as principais modalidades requeridas. Estas funcionam 

como importantes instrumentos de gestão ambiental, com os quais é possível controlar e 

visualizar as principais demandas por recursos hídricos, a partir disso é possível traçar políticas 

públicas mais eficientes e que visem a melhor distribuição dos recursos hídricos no estado. A 

obediência aos critérios dispostos na legislação específica para as águas, contribui para a 

mediação e resolução de conflitos, para ampliar a participação dos setores usuários e da 

sociedade no conhecimento e discussão das leis que regulamentam a gestão dos recursos 

hídricos.  

PALAVRAS-CHAVE: Outorga, recursos hídricos, legislação, modalidades de outorga. 

 

INTRODUÇÃO 

Segundo a Constituição Federal de 1988, a água é um bem de domínio da União ou dos estados. 

A Lei nº 9.433/1997, conhecida como Lei das Águas, estabelece, em seu artigo 1º, inciso I, que 

a água é um bem de domínio público. Tais instrumentos legais configuram-se nos principais 

argumentos que sustentam a implementação da chamada outorga de direito de uso de recursos 

hídricos.  

No âmbito nacional e estadual da Política de Recursos Hídricos, a outorga é instrumento 

pelo qual o Poder Público autoriza o usuário de recursos hídricos, sob condições 

preestabelecidas, a utilizar a água ou realizar interferências hidráulicas nos corpos hídricos, 

necessárias ao seu consumo e às suas atividades produtivas. Seu objetivo é assegurar o controle 

quantitativo e qualitativo dos usos da água e o efetivo exercício dos direitos de acesso aos 

recursos hídricos.  

Por sua relevância e complexidade, a outorga de direito de uso dos recursos hídricos é 

um tema merecedor de toda atenção, tendo em vista que, a partir dela, serão viabilizadas todas 

as ações de racionalização do uso e de melhoria na alocação desse recurso entre os seus 

múltiplos usuários.  Assim, o presente trabalho tem como objetivo revisar as modalidades da 

outorga de uso de recursos hídricos no Estado do Pará e destacar quais delas são mais 

requeridas. 

No estado do Pará a Outorga está disciplinada na Lei Federal no 9.433, de 08 de janeiro 

de 1997, na Lei Estadual no 6.381, de 25 de julho de 2001, na Resolução do Conselho Estadual 

de Recursos Hídricos no 3, de 03 de setembro de 2008, e na Instrução Normativa da SEMA no 
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31, de 07 de outubro de 2009. Ou seja, é um instrumento com amplo amparo legal e que dá ao 

outorgado plenas garantias de direito de acesso e de uso de recursos hídricos. 

Existem três modalidades de outorga: (i) Outorga Prévia: Ato administrativo com 

finalidade de declarar a disponibilidade de água para os usos requeridos, não conferindo o 

direito de uso de recursos hídricos e se destinando a reservar a vazão passível de outorga. Ela 

deve ser requerida pelos novos empreendimentos, que necessitem de LICENCIAMENTO 

AMBIENTAL, e para Perfuração de Poço Tubular; (ii) Outorga de Direito: Ato administrativo 

em que o Poder Público Outorgante faculta ao outorgado o uso de recurso hídrico, por prazo 

determinado nos termos e nas condições expressas no respectivo ato. Ela deverá ser requerida 

pelos empreendimentos já existentes; e (iii) Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica: 

Ato administrativo com finalidade de declarar a disponibilidade de água para os usos 

requeridos. Conforme disposições dos artigos 7º e 26, da Lei 9.984/2000 e artigo 9º da 

Resolução CNRH nº 37/2004, a DRDH é convertida em outorga em nome da entidade que 

receber da autoridade competente do setor elétrico (ANEEL), a concessão ou autorização para 

uso do potencial de energia hidráulica. 

 

 
Tabela 1: Demais modalidades de títulos outorgados no estado do Pará 

Renovação da Outorga 

A solicitação de renovação da outorga deve ocorrer 180 

dias antes do vencimento do título de outorga, de forma 

a garantir sua prorrogação até que a nova outorga seja 

liberada; 

Alteração da Outorga 

As solicitações de alteração ocorrem para os casos de 

mudança de titularidade, alteração de vazão outorgada ou 

retificação de dados do título; 

Desistência da Outorga 
Quando o usuário não tem mais interesse em realizar o 

uso de recursos hídricos em seu empreendimento; 

Suspensão Parcial ou 

Total da Outorga 

A suspensão parcial ou total da outorga pode ser 

estabelecida pelo órgão outorgante, quando o usuário 

deixa de cumprir os termos da outorga ou não faz uso de 

recursos hídricos por mais de três anos consecutivos; 

Declaração de Dispensa 

de Outorga 

A emissão da Declaração de Dispensa de Outorga de 

recursos hídricos, ocorre para os usos que se enquadrem 

conforme o disposto na ALTERAÇÃO DA 

RESOLUÇÃO CERH nº 09/2010. 

 

MÉTODOS OU METODOLOGIA 

A metodologia adotada nesta pesquisa iniciou com a revisão da literatura sobre o tema processo 

de outorga de recursos hídricos para fornecer embasamento teórico através de consulta em sites 

de órgãos envolvidos, periódicos, revistas e anais de congressos assim como documentos de 

legislação. Posteriormente, foram analisados dados sobre outorga de recursos hídricos no Pará 
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de janeiro a julho de 2019, esses dados são de domínio público e estão disponíveis no site da 

Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS) e constam na tabela de Seirh.  

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

De janeiro a julho de 2019 foram deferidas 729 outorgas no Pará pela Secretaria de Meio 

Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS), em sua maioria na modalidade de outorga de direito, 

que deve ser requerida pelos empreendimentos já existentes. Em seguida, a declaração de 

dispensa de outorga desponta como a segunda mais frequente e ocorre para os usos que se 

enquadre conforme disposto na alteração da resolução CERH nº 09/2010. Em terceiro temos a 

outorga representativa que deve ser requerida pelos novos empreendimentos, que necessitem 

de licenciamento ambiental, e para perfuração de poço tubular. 

Essas outorgas foram requeridas pelos mais diversos municípios do Pará e para várias 

finalidades de uso como: abastecimento humano (ingestão e higiene), abastecimento público, 

diluição de efluente sanitário e industrial, industrial (uso no processo produtivo), psicultura, 

irrigação e terraplanagem. Assim, podemos observar que o instrumento de outorga se aplica a 

todas as esferas da população desde os grandes empresários e autoridades até os cidadãos que 

solicitam a outorga do recurso hídrico para consumo doméstico. Com as diferentes modalidades 

de outorga é possível ter um controle muito maior sobre a destinação e os diferentes usos de 

nossas águas, atendendo a todos da melhor maneira possível. 

CONCLUSÕES 

A outorga se mostra um importante instrumento para proteger os recursos hídricos, sendo um 

meio de garantir acesso aos recursos ambientais mediante critérios e condicionantes que 

deverão respeitar o meio ambiente. Sem este controle, outros instrumentos, a exemplo da 

cobrança, se tornam na prática, inúteis. A outorga também vincula a ação do governo, que se 

vê impedido de autorizar os usos que agridam a qualidade e a quantidade das águas e 

impossibilitado de agir sem equidade ao possibilitar acesso ao recurso. Desta forma, a 

recomendação inicial para qualquer Estado que queira iniciar a gestão dos recursos hídricos, é 

a implantação da outorga, sendo hoje, o instrumento de gestão da água, mais difundido e 

aplicado no Brasil e sua efetivação possibilita uma política de controle dos diversos usos, com 

diretrizes gerais de ação, visando garantir o cumprimento dos objetivos da gestão. Constitui 

ainda um meio de reconhecimento dos problemas relativos ao mau uso da água e de usuários 

que degradam os corpos d’água, possibilitando a aplicação das sanções previstas na legislação. 
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RESUMO 

O museu itinerante tem como objetivo levar conhecimento da geociências a lugares remotos, 

em que, o saber da geociências é escasso e/ou inexistente. O museu é composto por 

integrantes do PET Geologia e alguns professores, em que, o material utilizado provém do 

museu fixo presente na Universidade Federal do Amazonas. O material utilizado, em sua 

maioria, é composto por rochas ígneas, metamórficas, sedimentares, minerais, fosseis e alguns 

instrumentos utilizados no dia a dia do geólogo(a). O despertar do interesse dos estudantes 

das escolas por assuntos relacionados a geociências é um dos resultados obtidos. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação. Museu. Geociências. Iranduba. 

INTRODUÇÃO 

Mesmo com as infinitas possibilidades disponíveis na atualidade, os diferentes níveis 

da educação formal do ensino de ciências é muitas vezes considerado pelos alunos como uma 

área extremamente sistemática em decorrência de aspectos como a formalidade da estrutura 

curricular e dos métodos tradicionais de educação que, por vezes, são limitados por estratégias 

de aprendizado pouco motivadoras. 

Na área das Ciências Naturais no Ensino Fundamental é incluído estudo da Terra, sob 

responsabilidade principalmente dos professores de Ciências. Para as Ciências da Natureza, 

no Ensino Médio, os PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais) sustentam que “assuntos 

relacionados a outras Ciências, como Geologia e Astronomia, serão tratados em Biologia, 

Física, Química e Geografia, no contexto interdisciplinar que preside o ensino de cada 

disciplina e o do seu conjunto.”   

Entretanto, a importância da Geologia não está nas informações repassadas aos 

estudantes na educação fundamental e médio. A sua contribuição é centrada muito mais na 

formação de atitudes e habilidades adequadas ao estudo e a compressão da Terra. (Orion et. al 

1996). A identificação entre o individuo e a historia geológica de um lugar (Piacente & Giusti 

2000) expande o significado das informações geológicas, caso seja possível torná-las 

acessíveis as pessoas. Embora os indivíduos pudessem não sentir, talvez qualquer interesse 

prévio por Geologia, a consequência seria "um avanço na noção de cidadania e respeito 

ambiental" (Barbosa 2003). 

Nesse contexto, as exposições de ciências e as visitas do museu à escola além de 

contribuírem de forma efetiva para a elevação do nível de conhecimento e de capacitação do 

cidadão no campo das ciências e da tecnologia, também podem representar uma alternativa 

que imprima maior dinamismo aos métodos de aprendizagem, estimulando a apropriação do 

método científico e despertando a curiosidade e a observação da realidade através de uma 

experiência interativa e lúdica. Nas geociências, devido a pouca divulgação, todo material 

exposto no museu é uma novidade aos olhos dos alunos, e a história de formação desses 

materiais, rochas, minerais e fósseis, os despertam curiosidades e os impulsionam a busca 

pelo conhecimento. 
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Segundo Chagas (1993), estudos revelam que, globalmente, a visita a museus desperta 

o interesse dos jovens por ciência e os estimula a querer aprender mais, por isso, é notória a 

importância e a necessidade destes espaços como fonte de conhecimento e forma de 

complementação do ensino nos diferentes níveis de formação acadêmica e cultural. 

Na Universidade Federal do Amazonas (UFAM) o projeto do museu em formato 

itinerante teve início em 2009 na forma de PIBEX (Programa Institucional de Bolsa de 

Extensão) com o objetivo de obter um elo de integração e difusão do conhecimento, composto 

desde inicio por minerais, rochas e fósseis. Em 2017, o Programa de Educação Tutorial da 

Geologia (PET Geologia) incorporou a seus programas anuais o projeto do museu, porém, em 

vez de permanecer somente na capital o grupo PET adicionou o deslocamento do museu 

também para escolas localizadas em municípios da capital. Em uma de suas exposições, o 

museu esteve exposto na escola de tempo integral Maria Izabel Desterro e Silva (EETI), 

localizada no município de Iranduba (AM), com público, em torno, de 1000 discentes entre 

crianças e adolescentes.  

Além do deslocamento para os municípios, o museu junto ao grupo PET Geologia 

possui um calendário anual com alguns eventos fixos como a Feira Norte do Estudante, 

direciona para alunos de terceiro ano do ensino médio; e Semana de Ciência e Tecnologia, 

realizada na UFAM com visita de alunos de todas as séries do ensino médio.  

METODOLOGIA 

A exposição ocorreu na escola de tempo integral Maria Izabel Desterro e Silva (EETI) 

para todo corpo discente do ensino fundamental a médio. Para a execução do projeto houve 

demanda de separação de amostras, fosseis, minerais e ferramentas do dia a dia do geólogo, 

em seguida, encaixotamento adequado dessas amostras, disponibilidade de local na escola 

propicio para exposição e visitação, reserva de transporte para o grupo composto por 12 

integrantes entre discentes e docentes e alimentação do grupo. Para selecionar quais amostras 

seriam expostas no museu, levou-se em conta o estado de preservação das amostras com o 

intuito de possibilitar melhor observação das propriedades e características minerais. Após a 

seleção das amostras, as mesmas foram transportadas para a escola Maria Izabel Desterro e 

Silva através de transporte próprio da universidade. 

A exposição do material no local ocorreu de forma sequencial em formato de circulo 

com bancadas individuais para cada tipo de material. O ordenamento do material no local teve 

inicio, respectivamente, nas rochas ígneas, rochas sedimentares e rochas metamórficas, em 

seguida, minerais, fosseis e ferramentas do geólogo. As rochas ígneas foram separadas em 

vulcânicas e plutônicas, enquanto, as rochas metamórficas foram sequenciadas por grau 

metamórfico. Amostras de minerais e rochas foram escolhidas com base em critérios visuais e 

didáticos, visto que, um dos objetivos do museu é despertar curiosidade dos visitantes. 

Os alunos eram livres para olhar e sentir o material, e sanar suas curiosidades e 

dúvidas com os monitores. No mesmo ambiente, ao fim da visitação eram realizadas 

dinâmicas com cada turma com auxilio de jogos geológicos didáticos e gincanas com 

perguntas e respostas sobre o museu visitado, ao fim, eram distribuídos brindes de minerais e 

rochas.  

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados obtidos a partir da realização do museu itinerante em Iranduba puderam 

ser observados tanto no momento da exposição quanto em momentos posteriores. 

Primeiramente, durante a exposição das amostras, foi perceptível um interesse maior por parte 

dos alunos que frequentemente apresentavam dúvidas e comentários diante das explicações 
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dos petianos (Figura 01). Além disso, observou-se também um interesse por parte dos 

professores de diferentes áreas responsáveis por cada turma.  

Um fator observado que dificultou a realização do museu está relacionado a pouca 

disponibilidade de tempo. Em função da escola possuir um grande número de alunos e 

consequentemente de turmas, tornou-se dificultoso administrar o tempo necessário de 

exposição para cada turma. Previamente estipulado pela própria administração da escola um 

tempo de aproximadamente 20 minutos de atendimento para cada turma para que fosse 

possível atender a todos. Entretanto, muitas vezes, o tempo estipulado era insuficiente e a 

turma não tinha a chance de conhecer toda exposição tendo que ceder espaço para a turma 

seguinte. 

                   

Figura 01 – Turma de alunos durante a exposição do Museu 

Após a realização do museu, foram observadas ainda uma interação e procura dos 

alunos por meio das redes sociais do Pet Geologia, desta forma os mesmos encontraram de 

obter mais informações acerca do curso de Geologia e sanar dúvidas remanescentes. Além 

disso, percebeu-se que muitos despertaram interesse em prestar vestibular para esta área. 

Adicionalmente o responsável pela escola demonstrou imensa satisfação com a realização do 

Museu e convidou o Grupo Pet-Geologia (figura 02) a comparecer outras vezes com o mesmo 

projeto. 
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Figura 02 – Grupo Pet Geologia 

CONCLUSÕES 

A realização da exposição do museu para alunos desta escola visou contribuir na 

elevação do nível de conhecimento e de capacitação do cidadão no campo das geociências, 

proporcionando motivação, curiosidade e diálogo. 

Após a visita foi despertado um certo interesse na área de Geociências não só em 

muitos alunos, quanto também em professores. A gestora da escola, Professora Nizete Correa 

Nunes afirmou, através de um formulário digital confeccionado pelo grupo PET Geologia, 

que a participação do PET Geologia com o Museu da Geociências é muito positiva, pois abre 

novos horizontes para o conhecimento dos alunos, o que acaba gerando novas perspectivas de 

vida. 

Muitos alunos manifestaram certo inconformismo quanto ao tempo que puderam ver e 

perguntar sobre o tema no museu, fazendo com que tenha um grande interesse em dar 

continuidade à este projeto não só nesta escola, como em outras também, o que proporcionará 

mais conhecimento das áreas de Geociências em mais alunos da região. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Chagas, I. Aprendizagem não formal/formal das ciências: Relações entre museus de ciência 

e escolas. Revista de Educação, Lisboa, v.3, n. 2, p. 51-59. 1993 

Orion N. Thompson D.R., King C. 1996. Educação em Geociências: uma dimensão extra 

para a educação cientifica escolar. Cadernos do IG/UNICMP.6: 122 - 133. 

 

Piacente S. Giusti C. Geotopos una oportunidad para la difusion y valoracion de lacultur 

geológica. Simposio Ensefianza de la Geologia. Santander, 2000. Acras Santander: 

AEPECT. (Documentos, p. 134- 137). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

16º SIMPÓSIO DE GEOLOGIA DA AMAZÔNIA 
Geociências e Geopolítica na Amazônia 

23 a 25 de setembro de 2019 - Manaus-Amazonas 
SBG-NO – DEGEO/UFAM- CPRM/Manaus 

 

 

 

O PATRIMÔNIO HISTÓRICO E A GEOLOGIA NA HISTÓRIA DE SANTARÉM-

PA- AMAZÔNIA - BRASIL  

Naylena de Castro Rodrigues¹; José Bruno de Souza Furtado¹; Isis Castro Marinho da 

Silva¹; Taiane Pinto Coutinho¹ & Fernanda Souza do Nascimento1 

naylena.castro@gmail.com; josebrunofurtado@gmail.com; isiis-castro@hotmail.com; 

coutinhotp@hotmail.com; snfernanda@yahoo.com 
1Universidade Federal do Oeste do Pará  

 

RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo abordar a influência da geologia na história da cidade 

de Santarém, através do estudo de parte de seu patrimônio histórico representado pelas praças 

Rodrigues dos Santos e Mirante do Tapajós, com a finalidade de contribuir com conhecimento 

para o legado da arte e cultura do município e, assim, promover a sua preservação e 

conservação. Para tanto, o levantamento de informações baseou-se principalmente na pesquisa 

bibliográfica complementada com o trabalho de campo, realizado durante maio e junho de 

2019. Os dados da análise da literatura mostram que tanto na Praça Rodrigues dos Santos como 

no Mirante do Tapajós feições e fenômenos geológicos foram orientadores na tomada de 

decisão da população e dos órgãos governamentais no uso do terreno. No morro, onde se 

localiza hoje o Mirante do Tapajós, o fenômeno da erosão antrópica ocorreu de diversas 

maneiras e razões entre anos de 1800 e 1900: (a) durante o período da vazante do rio Tapajós 

(julho a novembro) que levava a população da época a escavá-lo para facilitar a sua locomoção 

entre as zonas leste e oeste por ele separadas, (b) devido à retirada da vegetação para edificação 

da então fortaleza e, cerca de 30 anos mais tarde, da escola Frei Ambrósio e (c) por causa da 

retirada de areia/silte/argila para atender à demanda por material de construção por uma cidade 

em crescimento (nos anos de 1900). Por fim, na Praça Rodrigues dos Santos, devido à erosão 

natural causada pelas constantes inundações do Tapajós durante o período de cheia, ocorreu a 

construção do cais de arrimo e as obras de terraplenagem e pavimentação das ruas e, 

posteriormente, da praça e os elementos que representam sua história.  Sendo assim, acredita-

se que o conhecimento histórico e geológico se mostra imprescindível para se criar uma 

concepção ligada à geoconservação do patrimônio e do contexto histórico-cultural presente no 

patrimônio físico. 

PALAVRAS-CHAVE: Geoconservação, geologia, patrimônio histórico. 

 

INTRODUÇÃO 

O patrimônio histórico, no Brasil gerido desde 1937 (Lei nº 378) pelo Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (Iphan), pode ser definido como um bem ou conjunto de bens 

naturais ou culturais, materiais ou não, que evocam acontecimentos da história de uma 

determinada região (LEMOS, 1987) e sua conservação depende da ampla conscientização da 

sociedade quanto ao seu valor, significado e potencialidade. 

Com base nisso, o entendimento relativo ao contexto geológico ao qual ele se insere agrega 

valor tanto ao histórico da relação entre homem e natureza como da concepção de patrimônio 

geológico e arquitetônico. Dentro dessa abordagem, o presente trabalho resume informações 

sobre o contexto geológico referente a dois registros do patrimônio histórico da cidade de 

Santarém/PA/Brasil, a saber, o marco de fundação da cidade onde é hoje a Praça Rodrigues dos 
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Santos (originalmente Ocara-Açu) e o atual Mirante do Tapajós, a antiga Fortaleza, ambos 

sobre o substrato rochoso sedimentar da Formação Alter do Chão, caracterizada por 

siliciclásticos de cor branca e vermelha, constituídos por argilitos, folhelhos, siltitos, arenitos 

conglomerados com estratificação cruzada cavalgante e acamamento maciço (CAPUTO et al., 

1971).  

A Praça Rodrigues dos Santos, situada na travessa João Otaviano de Matos com a Rua Floriano 

Peixoto, é o marco da Fundação da cidade de Santarém onde o jesuíta padre Johannes Philippus 

Bettendorf desembarcou em 1661 na sua missão evangelizadora, encontrando ali os índios 

Tupaius que denominavam o local de Ocara-Açu, que significa “terreiro grande”. A partir de 

então, em concordância com o novo significado trazido pela evangelização, passaram a chama-

lo de “Tupana Ocara” que quer dizer “terreiro de deus”.  

Atualmente, como símbolos dessa história, há na praça uma estátua do padre Bettendorf e um 

cruzeiro de madeira no local onde havia sido construída a primeira igreja que era de palha. 

Contiguo a praça também há, desde 1896, o Teatro Victoria, o terceiro prédio histórico mais 

antigo de Santarém. O logradouro é aquele que recebeu o maior número de denominações, oficiais 

ou não, além das duas indígenas. Os nomes oficiais foram Praça da Imperatriz, durante o 

Império, Praça da República até 1926 com a queda da monarquia e, finalmente, a Praça 

Rodrigues dos Santos em 1927, em homenagem póstuma ao santareno Manoel Waldomiro 

Rodrigues dos Santos.  

O Mirante do Tapajós, localizado sobre um morro às margens do rio Tapajós, entre as ruas 

Inácio Corrêa e Francisco Corrêa, foi o lugar da extinta “Fortaleza de Nossa Senhora do Bom 

Sucesso do Monte Alegre dos Tapajós”, uma tentativa portuguesa de defesa de posse de tais 

terras, inaugurada em 1697, quatro anos após o início de sua construção apesar de não concluída 

(SANTOS, 1999). Tal Fortaleza, embora as várias obras de instauração ruíram sem deixar 

resquícios de sua muralha e deu lugar, em 1900, à escola Frei Ambrósio, a mais antiga de 

Santarém. Na década de 1970 transformou-se na Praça Mirante do Tapajós que desde 2018 é, 

finalmente, o lugar dos canhões que nunca estiveram ali antes, como resgate de sua memória. 

Dado o significado para a história local, foram realizadas várias tentativas de revitalização da 

Praça Rodrigues dos Santos que, contudo, permanece fora do roteiro turístico de Santarém, ao 

contrário da Praça do Mirante, que é o ponto turístico mais visitado.  Estes, e tantos outros 

locais de Santarém, sofreram inúmeras intervenções durante o processo de desenvolvimento 

acelerado e, muitas vezes, sem o devido planejamento do uso do território (ANDRADE, 2014). 

Desta forma, o presente trabalho tem como objetivo relatar sucintamente as alterações 

registradas na história dessas duas praças, com a finalidade de contribuir com conhecimento e 

entendimento de como a geologia foi, e continua sendo, determinante, na socioeconomia da 

região, assim, como para a preservação e conservação de tais locais. 

 

MÉTODOS OU METODOLOGIA 

O presente trabalho baseou-se na pesquisa bibliográfica relativa ao patrimônio histórico e à 

geodiversidade local, consultando-se obras clássicas da literatura local, tais como Tupaiulândia, 

de Paulo Rodrigues dos Santos, e Meu Baú Mocorongo, de Wilson Fonseca. Em seguida, houve 

a compilação do material para a identificação e contextualização das modificações ocorridas 

nos locais em estudo, os quais foram devidamente georeferenciados com o auxílio do aparelho 

GPS (Etrex Garmin). Assim, a Praça Rodrigues dos Santos, com elevação de vinte (20) metros 

acima do nível do mar, localiza-se a 7º53’98,4”S e 97º32’49”W e o Mirante do Tapajós, com 

elevação de trinta e dois (32) metros, a 7º54’58”S e 97º32’69,5”W.  
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O resultado da análise do histórico de Santarém mostra que a Praça Rodrigues dos Santos, a 

outrora Ocara-Açu, localizava-se às margens do rio Tapajós, na parte leste de uma grande 

enseada arborizada, contigua a uma praia de areia fina branca, e era periodicamente inundada 

até o seu o centro durante as enchentes do rio Tapajós, que geralmente ocorrem de dezembro a 

maio. Com o desenvolvimento socioeconômico da cidade esse cenário natural foi 

gradativamente modificado, recuando-se a planície de inundação do rio. Incialmente, através 

da construção de um cais de arrimo para conter a erosão e a movimentação do terreno devido 

às inundações fluviais anuais e, posteriormente, pela terraplanagem. Desse modo, iniciaram-se 

as obras no local, como a pavimentação das ruas e a construção de destaque dessa história   

como o Mercado Modelo (1938), o mais antigo do município, designado para venda de 

alimentos. Na Figura 01 são mostradas imagens da praça, de 1948 e 2019.  

 

 

Figura 01- (A) Praça Rodrigues dos Santos no ano de 1948, com o Teatro Victória no segundo plano, à          
direita. Fonte: Fonseca, 2006; (B) Praça Rodrigues dos Santos nos dias atuais. 

 

Quanto à Praça Mirante do Tapajós, a antiga “Fortaleza do Tapajós” construída no topo de um 

morro às margens do rio, a história conta que se tratava de um quadrilátero com muralhas de 

taipa de pilão de quarenta e quatro metros de cada lado e com um baluarte em cada ângulo. Ao 

longo do tempo a outrora fortaleza deteriorava-se e foram realizadas pelo governo local diversas 

restaurações nos anos de 1700 que, junto com a retirada de vegetação, contribuíram para a 

erosão de parte do morro. Além disso, tal fenômeno foi intensificado mediante as escavações 

feitas pela população, como tentativas facilitadoras de sua locomoção entre os setores leste e 

oeste da cidade, naturalmente separado pelo morro, dificultada anualmente durante o período 

da vazante do Tapajós (geralmente de julho a novembro). Outro fator que contribuiu para a 

intensificação do processo de erosão do morro foi a retirada de terra amarela e argila para a 

construção civil da cidade em crescimento. Na Figura 02 observa-se em (A) a muralha da 

Fortaleza, a presença de vegetação e, no último plano, a Escola Frei Ambrósio; em (B) parte da 

Praça do Mirante do Tapajós nos dias atuais. 
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Figura 02- (A) Fortaleza do Tapajós no ano de 1935. Fonte: Fonseca, 2006; (B) Mirante do Tapajós 

atualmente. 

 

CONCLUSÕES 

Dois importantes fenômenos geológicos extremos relacionados ao rio Tapajós foram no 

passado, e ainda são atualmente, determinantes nas ações da sociedade em prol de sua 

sobrevivência. Por um lado, as enchentes e erosão devido às inundações anuais do Tapajós na 

Praça Rodrigues dos Santos, que foram contornadas por obras de terraplenagem e cais de arrimo 

e, por outro, a adaptação do morro para a construção de uma Fortaleza e a sua escavação tanto 

pela população para viabilizar a sua locomoção de leste a oeste na cidade, como para a demanda 

da construção civil na época, resultando num processo antrópico de erosão. O Mirante do 

Tapajós e a Praça Rodrigues dos Santos são dois dentre os importantes pontos turísticos de 

Santarém portadores de um rico arcabouço histórico de referência à identidade, à ação, à 

memória dos diferentes grupos formadores de sua sociedade, representativos de sua trajetória 

de fundação e desenvolvimento. Portanto, o presente estudo ressalta a necessidade da população 

de conhecer tais locais e sua história, a fim de compreender a sua importância e relevância para 

a sua identidade histórica e cultural e, consequentemente, apoiar e se empenhar nas ações de 

restauro científico e autenticidade da obra. Logo, a responsabilidade por salvaguardar o 

patrimônio histórico e cultural é também da comunidade em colaboração com o Poder Público, 

para assegurar a sua conservação e permanência.  
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INTRODUÇÃO 

Salinópolis, também conhecida como Salinas é um município brasileiro localizado na 

região nordeste do estado do Pará. Sua população, de acordo com o IBGE (2010) é de 37.430 

habitantes e com população estimada de 40.424 (IBGE, 2018). As praias possuem areia fina e branca, 

com águas de uma tonalidade verde acinzentada, devido aos sedimentos carregados pelo rio 

Amazonas. (SALINÓPOLIS, 2019). 

A partir da década de 1990 uma série de investimentos, tanto do setor público quanto 

do setor privado, foram difundidas para ampliar a infraestrutura urbano-turística da cidade. 

Entretanto, esses novos equipamentos acabam causando a degradação dos ambientes costeiros e de 

patrimônios naturais, o que provoca danos (em alguns casos irreversíveis) a geodiversidade e ao 

patrimônio geológico, ainda muito pouco conhecido pela população Salinopolitana. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

A metodologia adotada nesta pesquisa consiste em levantamento bibliográfico, 

levantamento cartográfico, registros fotográficos e trabalho de campo. O levantamento bibliográfico 

baseia-se no levantamento histórico-geográfico da formação do município de Salinópolis, para a 

compreensão a respeito da implementação de políticas públicas relacionadas ao turismo. O 

levantamento cartográfico de dados adquiridos junto ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) e ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), para a análise de dados comparativos 

correlacionando o turismo com a geodiversidade local. O trabalho de campo foi fundamental para 

que houvesse o reconhecimento da área de estudo, com a realização de registros fotográficos e de 

pontos cartográficos para as observações e confirmação de dados secundários. 

RESULTADOS 

Para aprofundarmos a compreensão sobre as relações do impacto turístico a 

geodiversidade local de Salinópolis, devemos aprimorar o estudo a respeito do arcabouço conceitual 

e metodológico que explica esta relação e dimensão do estudo proposto nesta pesquisa. Para tanto, 



segundo Meira; Morais (2016) percebe-se que existem duas linhas de pensamento sobre os conceitos 

de Geodiversidade sendo divididas da seguinte forma:  

A primeira linha interpreta a geodiversidade como uma síntese da paisagem, 

incluindo os elementos e os processos geológicos, geomorfológicos, hidrológicos, 

edáficos, climáticos e alguns a ação antrópica. A outra forma de pensar é mais 

restrita e concebe a geodiversidade enquanto a diversidade geológica de uma 

determinada área (MEIRA; MORAIS, 2016, p. 132). 

Esta variável entre linhas de pensamentos relacionados a geodiversidade, portanto, 

estabelece fundamental importância na escolha do objeto de estudo, pois esta análise está para além 

da especificidade geológica, quando se pensa o caráter associado a paisagem, ao uso do solo, e a 

perspectiva socioespacial vinculada a importância da geodiversidade costeira das cidades 

amazônicas. 

Entretanto, já de acordo com Pereira et. al. (2016) a geodiversidade compreende os 

elementos abióticos do meio natural, incluído processos da dinâmica externa e interna a Terra, que 

acarretam em diversas manifestações no substrato geológico. 

Por volta de 1994 o governo do estado do Pará inicia a implementação de um projeto 

denominado de “Novo Pará”, aonde são destinados aos municípios localizados na zona costeira do 

estado, pesados investimentos no sentido de criar infraestrutura urbano-turística nos mesmos. A 

cidade de Salinópolis passa a partir de então, a receber vários investimentos que modificaram 

significativamente a sua paisagem e trouxeram significativos danos ao meio natural (MARINHO, 

2009). 

Sobre este conjunto de investimentos, chama-se atenção para a obra mais emblemática 

deste período: a construção do complexo turístico da Orla do Maçarico. Este espaço ocupa uma área 

de aproximadamente 130.000 Km2 (FIGURA 1) foi construído em uma área de planície costeira, 

onde estão presentes algumas unidades geomorfológicas (planalto costeiro) marcadas pela presença 

de falésias (formação barreiras) e afloramentos rochosos (formação Pirabas) além de dunas. Durante 

a construção da orla essas áreas foram aterradas para a construção do calçadão e os demais 

equipamentos, tais como, praça de alimentação, playground, o que ocasionou em um grande impacto 

na geodiversidade do município. 

Alguns dos impactos observados a partir da adaptação ao turismo, pode-se constatar a 

partir de algumas modificações ocasionadas na vegetação natural e na própria zona costeira, além 

disso, a degradação da paisagem e sítios históricos. Estas áreas de forte atração turística 

comprometem a geodiversidade local com o acúmulo de lixo nas margens dos caminhos e de trilhas 

conectadas às praias. A Contaminação do mar, por não haver políticas eficazes de proteção a 

geodiversidade local, provocada pelo acúmulo de lixo nestes locais, a coleta e quebra de corais no 

mar, e ainda a destruição da vegetação às margens das trilhas. O alargamento e pisoteio da vegetação 

das trilhas e dos caminhos, o que pode desencadear em alterações constantes na compactação do solo 

das áreas costeiras. 

 

 

 

 



Figuras 1: Orla do Maçarico em Salinópilis – PA 

 

Fonte: https://g1.globo.com/pa/para/noticia/2019/07/05/salinas-reune-beleza-natural-e-festival-com-

showsnacionais-neste-verao.ghtml 

No domínio geomorfológico de planície costeira estão presentes sedimentos do 

holoceno nas praias, campos de dunas recentes e manguezais na região de Salinópolis. Outras 

subunidades presentes morfológicas são: Paleodunas, sistemas de lagos e planície onerosas e deltas 

de maré (LEITE, 2010). Com a construção da orla, vários outros empreendimentos se instalaram no 

local, causando além de danos à geodiversidade, danos a biodiversidade, invadindo áreas de 

mangues. 

CONCLUSÕES 

Diante do exposto no presente trabalho, fica evidente a necessidade de implementação 

de estratégias adequadas de gestão e da conservação para a proteção ambiental no município de 

Salinópolis. O termo geodiversidade é pouco conhecido pela população local, o que demonstra a 

necessidade de realização e divulgação de estudos relacionados a este termo, como forma de 

subsidiar ações voltadas ao equilíbrio entre turismo e proteção da geodiversidade local. 
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RESUMO 

As oficinas de Geologia para os alunos de ensino básico têm um papel importante para que o 

conhecimento sobre a geologia seja divulgado e vinculado a proposta dinâmica de ensino. Uma 

das maneiras de ampliar este conhecimento é realizar atividades teóricas e práticas sobre 

geociência com ênfase em minerais, rochas e fósseis. Diante disso, professores e alunos do 

curso de Geologia da Universidade Federal de Roraima realizam junto a Direção de Extensão 

(DIREX/PROEG/UFRR), “Oficina de Minerais e Rochas” e “Oficina de Fósseis” com objetivo 

de contribuir com uma melhor formação na educação básica, divulgando o conhecimento 

geológico com ações educativas junto à comunidade escolar, apresentando recursos que 

facilitem o entendimento de temas geocientíficos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino Básico, Ação Educativa, Geociências. 

 

 

INTRODUÇÃO 

A Geologia estuda as diversas formas de movimento da matéria que tomam parte na evolução 

do sistema natural Terra, sendo considerada uma ciência histórica, pois estuda os processos 

naturais que ocorrem no domínio do planeta Terra e procura traços, marcas, vestígios de tais 

processos de forma a interpretá-los e compreendê-los ao longo do tempo e de como se 

desenvolveram historicamente. Os conhecimentos oriundos da Geologia proporcionam 

compreensão mínima do funcionamento do planeta e lança outra dimensão para o exercício da 

cidadania (Carneiro et al., 2004). 

Abordagens geológicas fazem parte do conteúdo de Ciências/Biologia e Geografia trabalhado 

em todos os níveis da educação no Brasil, muito embora os materiais didáticos existentes 

demandem, na maioria das vezes, revisão e complementações. Em Geologia, o que se observa 

são informações gerais sobre nosso planeta e, mais recentemente, problemas ambientais 

decorrentes da interação homem-litosfera (Mello; Mello; Torello, 2005). 

O curso de Geologia da Universidade Federal de Roraima (UFRR) procura incentivar atividades 

de extensão para que haja uma maior conexão entre o conhecimento acadêmico e a comunidade, 

e como uma forma de popularizar os temas geológicos, de tão importância para as atividades 

cotidianas. Em virtude deste incentivo, os laboratórios de Ensino em Geociências 

(LABENGEO), de Mineralogia (LABMIN) e de Paleontologia da Amazônia (LaPA) 

desenvolvem atividades de divulgação científica para diversos públicos, incluindo alunos de 
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graduação, da educação básica e da educação infantil. Entre estas atividades, inclui-se a oficina 

de minerais e rochas e a oficina de fósseis. 

As oficinas para alunos de ensino básico é uma proposta que possibilita o aprendizado simples, 

dinâmico e eficiente aos alunos das escolas localizadas no município de Boa Vista, divulgando 

conhecimentos científicos e tecnológicos nas áreas de Geologia. A oficina de minerais e rochas 

é direcionada ao fomento do aprendizado em geologia com ênfase em minerais e rochas e, por 

consequência, um incentivo na “cultura geocientífica” no ensino básico. O objetivo desta 

oficina é que os alunos tenham acesso as informações teóricas e práticas que auxiliem na 

identificação de minerais e rochas, além de relacionarem com as possibilidades de formação e 

transformação do ciclo das rochas. A oficina de fósseis contempla atividades que possibilitem 

aos participantes compreender e explorar a Paleontologia, entendendo o que é um fóssil e como 

funciona o processo de fossilização. 

Os temas principais abordados nas oficinas são aqueles de conhecimento básico em geologia e 

paleontologia, de acordo como recomenda os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN´s), que 

são: rochas e minerais, o interior da Terra e sua estrutura, os fósseis e os processos de formação. 

 

MÉTODOS OU METODOLOGIA 

Quanto a oficina de minerais e rochas, a equipe de trabalho desenvolveu no LABENGEO as 

atividades relacionadas as temáticas de Geociências, compreendendo aulas teóricas e práticas, 

explanando conceitos, formação e classificação de minerais e rochas. A atividade prática foi 

desenvolvida por meio da identificação dos minerais e das rochas (propriedade física, textura, 

estrutura, entre outros) que fazem parte dos acervos de aulas práticas do LABENGEO e do 

LABMIN. 

Na oficina de fósseis os alunos foram apresentados a diferentes tipos de fossilização a partir 

dos fósseis do acervo da Coleção de Paleontologia e a partir do kit didático de moldes em 

silicone do LaPA, os alunos confeccionaram réplicas dos fósseis em gesso, as pintaram com 

tinta guache e levaram as réplicas confeccionadas como recordação.  

As oficinas ocorreram durante 2 dias, com carga horária total de 22 horas, atendendo 78 alunos 

da educação básica da Escola Colmeia e do Colégio Estadual Militarizado Professora Elza 

Breves de Carvalho. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

No primeiro dia foram atendidos 31 alunos do 9º ano, com faixa etária entre 14 e 16 anos e no 

segundo dia 47 alunos do 6º ano, entre 10 e 12 anos. Os alunos da Escola Colmeia foram 

inicialmente divididos em dois grupos pelos professores da escola que acompanharam a 

atividade. Cada grupo era então direcionado ao LABENGEO e/ou LaPA para início das 

atividades, e após cerca de uma hora, os grupos eram trocados de laboratórios, de forma que 

todos os alunos participassem de ambas as oficinas. O mesmo esquema foi organizado para os 

alunos do Colégio Estadual Militarizado Professora Elza Breves de Carvalho, no dia seguinte. 

Na oficina sobre minerais e rochas, ao adentrarem no LABENGEO os monitores que são alunos 

da graduação do curso de geologia, explanaram sobre Geologia, formação de minerais e rochas. 

Em seguida, a turma foi distribuída em equipes, na qual puderam ter um contato com as rochas, 

minerais e petróleo (Figura 1). Com a divisão, a primeira equipe foi destinada a explicações 

mais detalhadas sobre rochas ígneas, sedimentares, metamórficas e formação do petróleo, e a 

segunda equipe sobre minerais, destacando principalmente os minérios e minerais encontrados 

no estado de Roraima.  

Na oficina de fósseis, inicialmente os alunos participaram de uma exposição sobre o que é fóssil 

e como acontece o processo de fossilização, posteriormente eram convidados a manusear 
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algumas réplicas de fósseis e visualizar alguns fósseis originais da Coleção de Paleontologia do 

Instituto de Geociências (IGEO/UFRR). Os alunos também puderam observar microfósseis em 

microscópios estereoscópicos. A segunda etapa, consistiu na confecção de réplicas de fósseis 

em gesso de secagem rápida a partir do kit didático de moldes em silicone do LaPA (Figura 2). 

Cada aluno pode confeccionar uma réplica em gesso e realizar a pintura com tinta guache, 

aproximando-se da cor do original. Foram disponibilizadas informações sobre os fósseis 

replicados, como nome e idade (Era do tempo geológico em que viveu). No final da oficina, 

cada aluno recebeu como lembrança da atividade a réplica confeccionada. 

 

 
Figura 1 – Oficina de minerais e rochas no Laboratório de Ensino de Geociências. A-B e D) Explicações 

dos monitores e alunos de geologia sobre a diferença de rochas ígneas, sedimentares e 

metamórficas bem como a formação de petróleo; C) Observação em microscópio 

petrográfico de minerais. 
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Figura 2 – Oficina de Fósseis no Laboratório de Paleontologia da Amazônia. A-D) Confecção de réplicas 

em gesso e pintura com guache; E-F) Observação dos macrofósseis (originais e réplicas) e 

microfósseis da coleção didática. 

 

CONCLUSÕES 

As oficinas permitiram perceber como é importante o estudo das rochas, minerais e fósseis 

quando vinculado a propostas dinâmicas aos alunos do ensino básico, bem como identificar a 

necessidade de tornar a Geologia uma ciência acessível e simplificada na rotina do aluno, 

permitindo o entendimento dos processos geológicos associados a temática do projeto.  
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RESUMO 

O Pet Tira Dúvidas (PTD) é um projeto realizado pelo PET Geologia da Universidade Federal 

do Amazonas (UFAM) desde o ano de 2015. O projeto foi criado visando auxiliar alunos da 

graduação do curso de geologia e alunos do ensino fundamental e médio, que estão em transição 

da escola para a universidade e que não conhecem o curso ou apresentam dúvidas sobre as áreas 

de atuação da geologia. Pensando na extensão do projeto para ambos públicos criaram-se 

metodologias distintas. O PTD indicado para os discentes de graduação. Ocorre durante todo o 

período do ano letivo da universidade, onde os alunos petianos organizam-se entre si e 

disponibilizam em murais de aviso e nas redes sociais (Instagram, Facebook, Twitter) horários 

em que se encontram com tempo disponível. Atende os discentes do curso da graduação, de 

distintos períodos, que necessitam de auxílio com as suas respectivas disciplinas cursadas 

durante o semestre. Já aos alunos de ensino fundamental e médio são desenvolvidas interações 

organizadas através de palestras, amostras, ferramentas e materiais tais como rochas, minerais, 

bússolas, martelos geológicos e acessórios para campo, de forma que conheçam e esclareçam 

suas dúvidas sobre o curso e as possibilidades de atuação caso optem em cursar a graduação 

em geologia. O projeto vem contribuindo para a diminuição da evasão do curso e para que os 

alunos que ainda irão ingressar na universidade possam ter certeza na escolha de suas carreiras. 

 

Palavras-chave: Atividade de extensão, Experiência de ensino, Auxílio, Geologia. 

 

INTRODUÇÃO 

O Programa de Educação Tutorial (PET) vinculado à Secretaria de Educação Superior 

(MEC-Sesu), tem como principal objetivo promover a formação acadêmica de qualidade para 

os alunos envolvidos direta ou indiretamente com o programa, estimulando assim a fixação de 

valores que reforcem a cidadania e a consciência social de todos os participantes e a melhoria 

dos cursos de graduação (MEC,2006).  

Sabe-se que os alunos do ensino fundamental e médio, tanto de escolas públicas quanto 

de escolas particulares presentam grande dificuldade no momento de escolher qual carreira 

seguir. Esta realidade está associada ao fato que durante o período escolar os alunos tem pouco 

ou nenhum acesso ao trabalho exercido nas profissões existentes, ou seja, na maioria das vezes 

os alunos não tem noção da diversidade dos cursos de graduação existentes nas universidades 
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brasileiras. No entanto, também há alunos já matriculados no curso de geologia ou em outros 

cursos de graduação que apresentam grande resistência ao entendimento de disciplinas 

específicas da área de geociências, justamente por não terem sido adequadamente 

“apresentados” a esta ciência durante o ensino pré universitário. 

Para aos alunos já inseridos na universidade, é importante pensar de que maneira este 

estudante vem sendo acolhido na universidade, como ocorre a sua integração nessa nova 

jornada assim como o que a Instituição pode fazer para colaborar com a inclusão a esse novo 

meio (COSTAS et al., 2008). Logo, o intuito do PTD é oferecer auxílio necessário para que 

estes discentes apresentem melhor rendimento acadêmico e aproveitem da melhor forma a sua 

graduação. 

Partindo desses pressupostos, o objetivo geral desta atividade é contribuir com os alunos 

no processo de ensino aprendizagem através do intercambio Tira dúvidas, através de: a) 

Disponibilização de um espaço para os alunos que possuem dificuldades em determinadas 

disciplinas; b) Fomentação nos petianos com a prática por estudos diferenciados, tendo em vista 

que eles deverão estar aptos para atender e tentar ao máximo ajudar aos discentes sempre que 

procurados; c) Apreciação de um melhor relacionamento entre os alunos da graduação e os 

alunos petianos criando um vínculo de ajuda mútua no desenvolvimento da graduação; d) 

Divulgação do curso de Geologia que por vezes não é tão falado nas escolas de educação básica. 

 

METODOLOGIA 

O projeto Pet Tira Dúvidas trabalha com públicos distintos, desta forma, foram criadas 

metodologias que abrangessem ambos grupos. Primeiramente, analisou-se que grande parte dos 

discentes ao longo da graduação apresentam dificuldades com as disciplinas específicas das 

geociências, principalmente, os calouros, que ao ingressarem na universidade tendem a passar 

por uma adaptação nesse novo ambiente. Para este público, a metodologia utilizada é dividida 

em quatro momentos: 

Divulgação: Nesta etapa, com o auxílio das redes sociais e de murais de aviso, são 

realizadas a divulgação do programa e simultaneamente uma pesquisa para saber quais as 

disciplinas em que os alunos apresentam dificuldades e a demanda de alunos interessados. 

Cronograma: nesta fase, os integrantes do grupo Pet (doze discentes) reúnem-se e 

elaboram um quadro de horários com suas disponibilidades durante o período, de modo que se 

enquadre dentro dos horários dos alunos e de forma que todos petianos estejam envolvidos. 

Esses horários são disponibilizados em murais de aviso e mídias sócias (Instagram, Facebook 

e Twitter).  

Tira-Dúvidas: Após as etapas anteriores, o aluno ou grupo de alunos interessados 

direcionam-se à sala Pet Geologia localizada no departamento de Geociências (DEGEO) da 

UFAM na hora e data marcada. O atendimento é executado individualmente ou com pequenos 

grupos de estudos, onde são trabalhadas às dúvidas e em seguida feita a assistência com 

indicações de artigos, livros e vídeos aulas para complemento dos estudos do aluno. Quando os 

petianos não estão aptos a saná-las será solicitado o auxílio dos professores ou pós-graduandos. 

Avaliação: Este quarto momento, de importância ímpar, é o acompanhamento após 

treinamento, onde os petianos deverão verificar se o plantão tira dúvidas surtiu efeito, ou seja, 
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se os alunos atendidos conseguiram melhorar seus rendimentos escolares nas disciplinas que 

foram motivos de orientação. 

Para a comunidade externa, são elaboradas exposições em forma de palestras nas escolas 

de ensino fundamental e médio evidenciando de que maneira um profissional em geologia atua. 

Além disso, são disponibilizados materiais utilizados durante a graduação como rochas, 

minerais, martelos geológicos, mapas, bússolas, GPS, traje típico de campo entre outros, para 

que possam sanar suas dúvidas em relação a atuação nessa área, caso escolham como opção de 

curso ao ingressar na universidade. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O projeto, realizado desde 2015, vem sendo aprimorado a cada ano, de maneira que 

resulte em uma interação entre a comunidade, discentes de graduação e o grupo das petianas 

em Geologia. Voltado, principalmente, para os discentes de graduação, o projeto tem alcançado 

desde os calouros que estão ingressando na universidade até os finalistas do curso.  

De acordo com o relatório de atividades elaborado no ano de 2017 pelo PET, verificou-

se, também, que há uma retenção de alunos reprovados nas disciplinas introdutórias de geologia 

geral, em torno de 50%. Esses alunos, sem entusiasmo com os atrasos escolares que as 

reprovações proporcionam após ingressar na Universidade desistem de dar continuidade ao 

curso.  Diante dessas constatações o PET geologia tomou a iniciativa de promover debates e 

tirar as dúvidas com esses alunos com dificuldades e verificou-se resultados satisfatórios quanto 

ao número de alunos aprovados já no primeiro ano, onde os resultados de reprovação são mais 

elevados. 

Inicialmente foi percebido uma baixa procura pelo PTD e analisou-se que a 

problemática estava na forma que era feita, usando apenas a colocação dos horários disponíveis 

para atendimento no mural de avisos em frente a sala do PET. Desta forma não havia uma 

procura tão efetiva por parte dos alunos, mas com a facilidade e acesso por meio das mídias 

sociais, a divulgação teve uma abrangência maior que elevou positivamente a procura pelo 

PTD.  

Atualmente com a facilidade da comunicação, recebem-se as demandas dos alunos 

pertencentes a outros cursos de graduação adjacentes com disciplina que contenha conteúdo de 

geociências, por meio de mensagens recebidas e respondidas pelos chats das redes sociais e ate 

mesmo visita aos nossos laboratórios. 

Com três anos de projeto, foi possível observar resultados promissores, principalmente, 

através de relatos de alunos que já participaram do PTD. A maioria dos discentes afirma que 

compreendeu melhor as disciplinas após a passagem pelo Tira Dúvidas. Além disso, obteve-se 

um número representativo de discentes ingressantes no curso devido as sequências de palestras 

e exposições desenvolvidas pelo projeto nas escolas públicas de ensino médio. 
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CONCLUSÃO: Os integrantes do Pet Geologia têm um imenso incentivo em continuar 

promovendo o PTD, uma vez que ele beneficia tanto aos petianos como a comunidade em geral, 

pois tem tornado uma ferramenta importantel para a interação e integração destes grupos. 

Também se torna uma base constante de revisão dos conteúdos para os petianos para que assim 

sejam capazes de auxiliar os alunos de maneira eficaz, contribuindo com sua própria formação. 

Os resultados obtidos são positivos, pois o projeto tonou-se popular entre os alunos, tem 

levado o grupo a aprimorar-se no atendimento, pois ainda se ressente de uma avaliação 

progressiva por parte dos petianos, para que o interesse pela procura do PTD aumente ainda 

mais. De maneira geral, hoje esse acompanhamento acadêmico dos discentes é desempenhado 

através de diálogos frequentes e individuais dos alunos que participaram, buscando saber sua 

satisfação com execução da atividade. 

A partir dessas avaliações preliminares, o projeto vem contribuindo na diminuição da 

evasão do curso e auxiliando novos alunos que ainda irão ingressar na universidade na 

conscientização da escolha de suas carreiras. 
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Figura 1. A) e B) PTD acontecendo na sala do Pet Geologia com alunos petianos e alunos do 5° periodo. C) e D) Pet Tira 

Dúvidas apresentando a geologia por meio de seu Museu Itinerante no CETI- Maria Isabel (Iranduba). 
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RESUMO 

Para a difusão das Geociências na Amazônia, se faz necessário utilizar de ações construídas 

através da indissociabilidade com o intuito de atingir a comunidade em geral, além de permitir 

que os alunos petianos possam desenvolver habilidades e competências relacionadas ao tripé 

ensino, pesquisa e extensão, pois tais ações garantem experiências em geociências. Nesse 

quesito, o PET GEOLOGIA UFPA buscou aprimorar suas atividades, em conjunto com o 

Museu de Geociências (Mugeo), auxiliou nas visitas de estudantes do ensino fundamental, 

médio e da graduação, dando o suporte necessário para o entendimento sobre as peças da 

coleção. Além disso, no Projeto Monitoria Pró-ativa, os petianos atuaram como principal linha 

de contato entre os alunos ingressantes e os professores da temática Geologia Introdutória, 

ajudando-os na confecção de seus trabalhos. Este conjunto de ações possibilitou maior 

aprendizagem dos visitantes do Mugeo, percebidas através de comentários dos mesmos, além 

da diminuição da evasão dos alunos do 1º e 2° semestre do curso. Desse modo, durante o triênio 

2017-2019, o PET GEOLOGIA UFPA alcançou objetivos na melhoria do ensino em 

geociências. 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino, PET, Geociências. 

 

INTRODUÇÃO 

O Programa de Educação Tutorial - PET Geologia, com 24 anos de existência, abrange 

diversas ações no âmbito do ensino, pesquisa e extensão, sendo este grupo consolidado dentro 

do curso de Geologia. O PET Geologia,  fundado em 1995, sob a tutoria do Prof. Dr. Francisco 

de Assis Matos de Abreu, tutor entre os anos de 1995-2002, onde posteriormente o Prof. Dr. 

Vladimir de Araújo Távora se tornou o tutor entre os anos de 2003-2016, atualmente o grupo 

está sob tutoria da Profa. Dra. Rosemery da Silva Nascimento, desenvolvendo um novo modelo 

de trabalho deste grupo. O programa possibilita aos alunos participantes a realização de 

atividades extracurriculares que complementam a sua formação acadêmica e auxiliam a 

consolidar o novo Projeto Pedagógico do Curso de Geologia da UFPA. Ao longo dos últimos 

anos, os avanços científicos e as transformações sociais vêm impondo transformações 

tecnológicas, de tal sorte que, foi necessária uma revisão e adequação de conceitos, conteúdos 

e ferramentas de abordagem do conhecimento no PET-Geologia, dentro do Curso de Geologia 

da UFPA. Assim, a Profa. Dra. Rosemery da Silva Nascimento, atual tutora do Grupo PET-

GEOLOGIA, vem desenvolvendo uma nova proposta de trabalho, com maior interação entre a 

sociedade e as diversas áreas das geociências, durante o triênio 2016-2019, por meio do Museu 

de Geociências da UFPA e do Programa Nova Escola. 
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MÉTODOS OU METODOLOGIA 

Tendo em vista as novas demandas e as possibilidades de realização de atividades 

inovadoras, o PET-Geologia possui parceria com o Museu de Geociências (Mugeo) para 

auxiliar nas visitações realizadas por idosos, estudantes de ensino fundamental e médio, além 

de discentes de diferentes cursos de graduação. O Museu de Geociências da UFPA possui 

infraestrutura com excelente parque laboratorial e larga experiência na tríade ensino, pesquisa 

e extensão, estando de acordo com a concepção filosófica, objetivos e características gerais do 

Programa de Educação Tutorial-PET que incentiva a interdisciplinaridade e a 

transdisciplinaridade na formação do estudante de geologia. Atualmente, o Mugeo está sob a 

coordenação geral do Prof. Dr. Marcondes da Lima Costa e possui um dos mais importantes 

acervos do Estado do Pará, com mais de 2.426 amostras, que inclui minerais, rochas, gemas, 

biojóias, fósseis, dentre outros, de várias partes do mundo, porém, com ênfase na região 

amazônica. Desse modo, as visitas funcionam como uma espécie de aula prática, onde os 

visitadores têm a oportunidade de conhecer os diferentes tipos de rochas e os outros materiais 

que fazem parte do acervo. Para Constante & Vasconcelos (2010) às atividades práticas são um 

auxílio na compreensão de conteúdos programáticos e a sua realização desempenha um papel 

motivador fulcral na aprendizagem. 

Os alunos petianos atuam também como Monitores pró-ativos nas disciplinas de 

Introdução a Geociências, Prática de campo em Introdução a Geociências, Geologia Geral e 

Prática de campo em Geologia Geral, que reunidas formam o tema Geologia Introdutória. Esta 

atividade tem importante papel no aproveitamento estudantil, pois conta com o suporte 

institucional da Plataforma Moodle, ferramenta digital do contexto das modernas tecnologias 

de informação e comunicação – TICs, adotada pela Assessoria de Educação a Distância 

(AEDI/UFPA), vinculada aos programas de educação da Universidade Aberta do Brasil (UAB). 

Os monitores pró-ativos, como são chamados os monitores (Alunos do 3º e 4º Semestre 

responsáveis por tutoriar trios de discentes recém integrados a graduação, desenvolvendo 

habilidades em ensino e coordenação), atuam como uma espécie de ponte entre os professores 

e os alunos para ajudar na confecção dos trabalhos realizados durante as disciplinas, além de 

serem peça fundamental nas disciplinas que envolvem prática de campo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Com essas atividades foi possível perceber melhorias no quesito ensino-aprendizagem, 

no qual é possível destacar um maior entendimento dos discentes recém integrados à instituição, 

sobre disciplinas básicas do curso e suas respectivas temáticas (Mineralogia, ciclo das rochas, 

ciclo-hidrológico, etc.). As atividades realizadas também permitiram maior integração da 

graduação em geologia com a sociedade, por meio das feiras vocacionais, palestras, oficinas, 

minicursos e visitas guiadas ao museu de geociências. Deste modo, o projeto integrou Ensino, 

Pesquisa e Extensão, aplicando atividades pedagógicas e teórico-práticas, alcançando 

estudantes de graduação, ensino médio e fundamental, além de grupos de idosos. 
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Figura 1: Petianos na manhã de ação do XXV 

Fórum Paraense dos Grupos PET (FORPET) 

em Castanhal.  

Figura 2: Oficina de Introdução aos minerais e 

rochas, durante a 17º Semana Nacional dos 

Museus, em apoio ao Mugeo. 

.  
 

Figura 3: Atividade com alunos do ensino 

fundamental durante a 16º Semana Nacional dos 

Museus, em apoio ao Mugeo. 

.  
 

Figura 4: Petianos, a tutora do PET GEOLOGIA 

UFPA, prof. Dra. Rosemery Nascimento e o curador 

do Mugeo, prof. Dr. Marcondes Costa 

 

         
 

 

 

 

       
 
 

 

 

CONCLUSÕES 

O Grupo PET-GEOLOGIA, com apoio do Museu de Geociência da UFPA, colabora 

com a Faculdade de Geologia para realizar atividades que agregam a tríade ensino, pesquisa e 

extensão. Deste modo, o grupo contribui para o crescimento dos discentes não somente como 

pesquisadores, mas como possíveis profissionais na área de ensino, envolvendo a sociedade por 

meio de atividades externas ao curso, convidando instituições de ensino médio e básico. Com 

isso o discente deve desenvolver postura ética, autônoma, crítica, criativa e empreendedora, 

capaz de possibilitar-lhe atuar na busca de soluções para as questões de interesse da sociedade. 
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RESUMO 

O envolvimento da comunidade acadêmica do curso de geologia e do publico externo é alvo 

do trabalho de divulgação do Museu de Geociências da Universidade Federal de Roraima 

(MuGEO), que objetiva entre outros chamar a atenção de alunos e professores para a 

existência do museu e incentivar sua visita. Para a continuação das atividades de divulgação, 

o MuGEO constantemente busca criar novas ferramentas de apoio no ensino de geociências. 

Durante o ano de 2018 foi confeccionado um jogo de cartas, semelhante a um baralho sobre 

os minerais focando no sistema cristalino, um dos maiores problemas encontrados pelos 

alunos na hora de classificar os minerais. O trabalho em apreço objetiva demonstrar a forma 

como foi produzido o jogo, seu modo de jogar e sua utilidade como ferramenta lúdica para o 

ensino aprendizagem de geociências. Na intenção de tornar as atividades relacionadas ao 

estudo dos minerais mais motivadoras e estimulantes, a produção de material de uso didático, 

disponibilizada no MuGEO, para uso no ensino, pesquisa e extensão funciona como 

complemento ao conteúdo teórico de cristalografia, visando verificar conceitos ou princípios 

com base em um trabalho interativo com os alunos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Jogo didático, minerais, sistemas cristalinos, Roraima. 

 

INTRODUÇÃO 

 As geociências têm grande valor como recurso didático. Em todo lado ao nosso redor, 

existem marcadamente elementos de origem geológica que fazem parte da nossa realidade 

imediata (Bonito 2001). Estes elementos por vezes perpassam diversas disciplinas do 

conhecimento, como química e física no caso da cristalografia, uma área da mineralogia que 

estuda o sistema cristalino dos minerais. 

 A definição dos sistemas cristalinos é feita com base nos parâmetros de cela e definem 

os conjuntos de eixos mais convenientes para o posicionamento espacial dos elementos de 

simetria e elementos morfológicos dos cristais (Teixeira et al. 2000). Utilizados para 

classificar os minerais, os mesmos são divididos em sete sistemas cristalinos (isométrico, 

hexagonal, tetragonal, trigonal, ortorrômbico, monoclínico, triclínico). Há também espécimes 

chamadas de mineraloides, que incluem materiais cristalinos naturais biogênicos, como 

perolas, âmbar e recifes de corais, e materiais inorgânicos sem estrutura cristalina, como opala 

e obsidiana (Teixeira et al. 2000). 

 O trabalho em apreço objetiva demonstrar a forma como foi produzida um jogo 

didático focando no sistema cristalino, um dos maiores problemas encontrados pelos 

estudantes de mineralogia na hora de classificar os minerais, seu modo de jogar e sua 

utilidade como ferramenta lúdica para o ensino aprendizagem de geociências durante visitas 

ao Museu de Geociências da Universidade Federal de Roraima (MuGEO/ UFRR).  
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MÉTODOS OU METODOLOGIA 

 O jogo possui 49 cartas divididas em 7 grupos de 7 cartas correspondentes aos 7 

sistemas cristalinos (tabela 1), segundo Dana (1978). As cartas foram impressas em papel A4 

e coladas em uma carta maior feita de papel cartão para prover uma maior resistência ao 

material. As cartas medem 8 x 11 cm e são postas em um tabuleiro quadrado de 45 por 45 

centímetros. O tabuleiro e as cartas foram cobertos por uma película de papel adesivo para 

proteger o material. Além da confecção física do material, a criação do jogo envolveu uma 

etapa de laboratório, com extensa pesquisa bibliográfica, diagramação da cartas, fase de testes 

sobre o modo de jogar e posteriores correções. 

 
Tabela 1: Sistemas cristalinos e minerais que compõe o jogo. 

HEXA 

GONAL 

ISO 

MÉTRICO 

MONO 

CLÍNICO 

OROTOR 

RÔMBICO 

TETRA 

GONAL 

TRICLÍNICO TRI 

GONAL 

apatita diamante brasilianita anidrita calcopirita albita calcita 

benitoita fluorita diopsídio aragonita cassiterita andesita corídon 

berilo galena epidoto cordierita cristobalita anortita dolomita 

gelo halita gipso crisoberilo leucita microclina hematita 

grafite magnetita muscovita goethita rutilo montebrasita mercúrio 

molibdenita ouro ortoclásio silimanita vesuvianita talco quartzo 

nefelina pirita vivianita topázio zircão tridimita schorlita 

 

 A primeira etapa das atividades foi a leitura da bibliografia disponível no sitio da 

internet, Mindat.org, uma ferramenta sem fins lucrativas, propriedade do Hudson Institute of 

Mineralogy (https://www.mindat.org/). A escolha deste banco de dado como referência é 

devido ao Mindat.org ser o maior banco de dados aberto sobre minerais, rochas, meteoritos e 

com material de apoio sobre a procedência de seus espécimes. O texto disponibilizado no sitio 

online do Mindat se encontra em inglês, logo foi necessária a tradução de todo o material. 

Ressalta-se não somente o trabalho de tradução, mas também o de adaptação dos nomes dos 

minerais, lugares de origem e outras informações. 

 A etapa de seleção contou com a escolha inicial de 49 espécimes minerais, 

obedecendo o critério de 7 minerais por sistema cristalino, com ênfase nos espécimes cujo 

MuGEO possui exemplares. Durante esta etapa a pesquisa ainda contou com dois importantes 

livros sobre mineralogia e classificação mineral para complementar as informações obtidas no 

sitio do banco de dados do Mindat. Os livros utilizados foram o Manual de Ciência dos 

Minerais (Klein e Hurlbut Jr 2012) e o Manual de Mineralogia (Dana 1978). Em razão do 

desenvolvimento da primeira etapa do jogo acontecer concomitantemente com a organização 

do acervo do MuGEO, a própria descrição das propriedades físicas dos minerais do acervo foi 

efetuada com base nas informações do banco de dados do Mindat.org.  

 Após a seleção dos minerais que seriam incluídos no jogo, confeccionou-se uma ficha 

descritiva das características de cada mineral, atentando para a escolha de uma imagem o mais 

representativa possível do mineral, e posteriormente foi realizada a diagramação destas fichas 

descritivas para um formato de cartas de jogos. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 Cada carta possui 7 informações sobre os minerais, sendo as características discutidas 

nas cartas escolhidas por se tratarem de aspectos mineralógicos atrativos a comunidade, 

sobretudo a nível de curiosidade. Cada carta então começa com o nome do sistema cristalino 

ao qual pertence o mineral, seguido por uma foto do mineral e abaixo o nome do mineral. As 

características descritivas em ordem de aparição são: fórmula, cor, brilho, dureza, densidade, 

classe/ subclasse, grupo ou polimorfo, e o nome do mineral (origem e história) (figura 1A). 

 O jogo é uma adaptação do "Jogo das 7 Famílias" um jogo de cartas de domínio 

público que envolve raciocínio lógico, capacidade de memorizar e neste caso um pouco de 

conhecimento de mineralogia e cristalografia. O jogo intitulado agora de "Os 7 Sistemas 

Cristalinos" foi redesenhado na forma de um jogo de tabuleiro (figura 1B), com tempo 

estimado de partida de 20-30 minutos, a depender do modo de jogo, e pode ser jogado entre 2 

a 6 pessoas. Cada partida permite ser realizada de duas maneiras, uma para o público em 

geral, desde adultos a crianças a partir de 7 anos de idade, e um segundo modo de jogo para 

estudantes de geologia e mineralogia. 

 

 
Figura 1: (A) Cartas do jogo. (B) Tabuleiro do jogo. 

 

 No inicio de cada partida são distribuídas 7 cartas aleatórias para cada jogador e o 

restante das cartas compõe a pilha, que fica no centro do tabuleiro com a ficha descritiva 

virada para baixo. O tabuleiro funciona como guia aos participantes, apresentando os 7 

sistemas cristalinos e os minerais do jogo que compõe cada família, além de indicar as 

propriedades descritivas que cada carta dispõe. O objetivo do jogo é conseguir formar o maior 

número de famílias, ou nesse caso, completar os sete minerais de um mesmo sistema 

cristalino. Durante o jogo os participantes devem procurar entre os jogadores os minerais que 

faltam para completar o sistema cristalino que pretende reunir.  

 A forma simples de jogar é escolher o sistema cristalino que pretende completar, 

atentando para o fato de ter ao menos uma carta deste sistema, e perguntar a um outro jogador 

o nome dos minerais que falta reunir. A pergunta deve obedecer o ritual:  

 "Jogador 1 pergunta ao Jogador 2: "Do sistema cristalino ortorrômbico, eu gostaria ... 

do topázio!" (por exemplo).  

 Se o Jogador 2 possui a carta mencionada, deve entregar ao Jogador 1 que a requisitou 

e comprar uma carta do monte. Caso o Jogador 2 informe que não possui a carta requisitada, 

A B 
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quem requisitou compra uma carta do monte de compras e encerra sua jogada. Se as cartas da 

pilha acabarem, a partida continua com os participantes jogando com o que tiverem na mão. A 

partida acaba com todas as família completas à mesa e quem tiver mais famílias, ganha. 

 Uma forma mais avançada de jogar este jogo é eleger um jogador que está com a carta 

buscada, e perguntar uma das características do mineral, caso esteja certa o jogador ganha a 

carta. Por exemplo o Jogador 1 pretende reunir os minerais do sistema ortorrômbico (anidrita, 

aragonita, cordierita, crisoberilo, goethita, silimanita, topázio) e está buscando o topázio, 

então pergunta ao Jogador 2 características do topázio que estão descritas na carta do mineral, 

ainda obedecendo o ritual: 

 "Jogador 1 pergunta ao Jogador 2: "Do sistema cristalino ortorrômbico, eu gostaria ... 

de um mineral de dureza 8 e da subclasse dos nesossilicatos!" (por exemplo).  

 Se o Jogador 2 estiver com o topázio ou outro mineral que preencha as informações 

solicitadas, ele entrega a carta para o jogador 2, e compra uma carta da pilha de compras. Na 

versão de jogo mais avançada os participantes podem perguntar por propriedades extras que 

não estejam nas cartas, e adicionar mais conhecimento a partida. 

 

CONCLUSÕES 

 Na mineralogia não há um critério estabelecido que defina qual tipo de mineral terá 

determinado sistema cristalino, além disso, é necessário equipamentos sofisticados para 

classificar minerais de acordo com sistema cristalino, ficando a cargo dos alunos memorizar o 

conteúdo. Assim, o jogo estimula a memória dos participantes a associar os minerais ao seu 

respectivo sistema cristalino e funciona como complemento ao conteúdo teórico de 

cristalografia, visando verificar conceitos ou princípios com base em um trabalho interativo 

com os alunos. 

 Quando trabalhado com um público leigo, o jogo possibilita tornar o assunto mais 

atrativo e interessante. Outra ideia para o jogo é ao invés de focar nos sistemas cristalinos o 

jogo pode ser feito a partir das classes dos minerais, que de maneira geral são 7 também 

(elementos nativos, óxidos, carbonatos, haletos, sulfatos, sulfetos, silicatos) ou utilizando as 

subclasses dos silicatos, que são 6 (tectossilicato, filossicato, ciclossilicato, nesossilicato, 

inossilicato, sorossilicato). 

 Na intenção de tornar as atividades relacionadas ao estudo dos minerais mais 

motivadoras e estimulantes, esta experiência com material lúdico funciona para apresentar o 

acervo aos visitantes, em vista que os minerais escolhidos para formarem o jogo são 

sobretudo espécimes que compõe o acervo do MuGEO e também para apresentar aos alunos 

outros minerais que o acervo não possui, sem embargo, as cartas são um excelente 

complemento da escala de dureza de Mohs, ao apresentar minerais como coríndon e diamante, 

cujo exemplares não possui o museu. 
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RESUMO 

A formação do aluno é ferramenta fundamental para ajudá-lo a entender a realidade do modo 

em que vive, interpreta e compreende as relações entre a sociedade e o meio físico. Deste modo, 

os projetos PIBEX (068/2014, 075/2015, 028/2016, 001/2017 e 082/2018) executados durante 

5 anos pelo DEGEO, se preocuparam em difundir os conhecimentos da grande área de 

Geociências nas escolas públicas no Estado do Amazonas, por meio de exposições de rochas e 

minerais e palestras, além dos procedimentos laboratoriais da área de Geologia Sedimentar. 

Para isso, o projeto atual (082/2018) definiu etapas que consistiram principalmente na 

organização do acervo de amostras (rochas, minerais e sedimentos) e verificação dos 

equipamentos do laboratório de Sedimentologia do DEGEO-UFAM para a realização das 

atividades. Foram selecionadas amostras didáticas e atrativas de diversas classes de rochas 

sedimentares, bem como fósseis, minerais e sedimentos. As temáticas das palestras tiveram 

como enfoque os conceitos, as definições e a importância da Geologia na sociedade. Demais 

atividades foram realizadas na XII Semana de Geologia da UFAM e exposições no município 

de Iranduba (AM), abrangendo um maior número de beneficiados, alcançando cerca de 600 

alunos. Os professores, diretores e pedagogos incentivaram a continuidade do projeto, por meio 

de novas exposições nas escolas selecionadas. A ideia de continuidade e expansão favoreceu o 

contato entre discentes e docentes da rede pública do Estado e da UFAM, semeando o 

conhecimento das Geociências para sociedade. Foram enfatizados os recursos minerais 

presentes no estado do Amazonas, visto que o mesmo situa-se sobre rochas sedimentares das 

Bacias sedimentares do Amazonas, Solimões e Acre. 

PALAVRAS-CHAVE: Projeto de Extensão, Geociências, Rochas Sedimentares e Minerais, 

Amazonas 

 

INTRODUÇÃO 

O projeto PIBEX (082/2018) visou à difusão da área de Geociências nas escolas de ensino 

fundamental e médio de Manaus, por meio de exposições e palestras. Este tipo de projeto faz 

parte do tripé essencial das universidades brasileiras, constituído por Ensino, Pesquisa e 

Extensão, conforme Sleutjes (1999). A grade curricular das escolas apresenta de forma 

superficial o conteúdo de Geologia, além disso, as mesmas carecem de estrutura apropriada, 

principalmente para auxiliar nas aulas práticas (Carneiro et al 2004). Portanto, o presente 

projeto teve como objetivo principal difundir o conhecimento e auxiliar na capacitação do corpo 
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docente (professores e pedagogos) sobre a variedade dos tipos de rochas sedimentares, 

sedimentos e minerais presentes no Estado do Amazonas, por meio do contato manual nas 

exposições, enfatizando nas palestras a importância de Geologia e áreas afins na sociedade. 

Além disso, este projeto auxiliou a pesquisa de alunos de graduação e pós-graduação da UFAM 

nas análises laboratoriais previstas. Portanto, alunos (bolsistas e voluntários) foram capacitados 

nas diversas técnicas e na elaboração de oficinas e preparação de mostruários (rochas e 

minerais) para exposições nas escolas selecionadas. Dentre as análises mais utilizadas, 

destacaram-se a preparação de amostras (catalogação e descrição), análises granulométricas, 

separação de minerais leves e pesados e elaboração de lâminas de grãos.  

METODOLOGIA 

O presente projeto de extensão envolveu três etapas de desenvolvimento: 1) Levantamento do 

acervo de amostras e dos equipamentos do laboratório; 2) Catalogação das amostras do acervo 

e seleção dos exemplares mais didáticos e atrativos para exposição nas escolas; 3) Treinamento 

dos discentes envolvidos nas técnicas laboratoriais em geral, que envolve desde a descrição de 

amostras até a capacitação nos procedimentos laboratoriais. As palestras foram apresentadas de 

forma expositiva com detalhamento do conteúdo proposto. Para as exposições foram utilizadas 

amostras de rochas sedimentares e minerais (devidamente identificados) do Laboratório de 

Sedimentologia do DEGEO – UFAM, bem como, alguns materiais e equipamentos, tais como 

a lupa binocular para observar grãos de minerais e peneiras para ensaios granulométricos.  

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O Laboratório de Sedimentologia do DEGEO-UFAM conta com cerca de 750 amostras 

de rochas no acervo, de diversas partes do mundo, separadas em duas classes principais, para 

as siliciclásticas (brechas, conglomerados, arenitos e pelitos) e para as carbonáticas (mudstone, 

wackstone, grainstone, entre outras), seguindo as classificações de Pettijohn et al. (1987) e 

Dunham (1962), além de amostras de fósseis, seixos, areias, solos e minerais diversos. Foram 

feitas descrições e catalogações das amostras organizadas por classe e identificadas por siglas 

em gavetas específicas. Nas descrições foram definidas as principais características das rochas, 

tais como, coloração, granulometria, estruturas sedimentares, texturas, feições de alteração, 

classificação da rocha, coletor e local de coleta, além de fotografias específicas, onde cada 

amostra está devidamente registrada num banco de dados do laboratório. As descrições 

serviram de treinamento aos alunos discentes integrantes do PIBEX, nas identificações e 

classificações litológicas, assim como, nos procedimentos básicos do laboratório, como: i) na 

separação de minerais pesados, ii) nos ensaios granulométricos, iii) na preparação de lâminas 

de grãos e iv) na elaboração de palestras e apresentação oral.  

As palestras e exposições foram realizadas na Escola Estadual Nathalia Uchoa, na 

Escola Estadual Djalma Batista e na Escola Municipal Cicero Monteiro, entre setembro e 

novembro de 2018 (Figura 01). Foram apresentados temas básicos, entre eles destacaram-se: a) 

a estrutura da Terra, b) rochas, minerais e fósseis, c) o papel do geólogo na sociedade. Foi dado 

enfoque à aplicação das rochas sedimentares e sedimentos na área da construção civil no 

Amazonas, como exemplo: a) argilas utilizadas na fabricação de telhas e tijolos do Polo Oleiro 

de Manacapuru-Iranduba (AM), b) carbonatos do Rio Jatapu (AM) e sua utilização na 

fabricação de cimento e fertilizante, c) uso de areias e seixos na construção civil. 
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Figura 01 – Exposição de amostras de rochas sedimentares e minerais aos alunos da Escola 

Municipal Cícero Monteiro na Vila de Paricatuba (A) e na Escola Estadual Nathalia Uchoa em 

Manaus (B). 

 

CONCLUSÕES 

Este projeto realizou exposições e palestras sobre a área de Geociências em 3 escolas de escolas 

de Ensino Médio e Fundamental de Manaus (AM), levando conhecimentos e estimulando o 

aprendizado dos alunos da rede pública, bem como, a interação com a universidade. As 

informações repassadas nas palestras e exposições ajudaram os estudantes a entenderem sobre 

a dinâmica da Terra e a relação com os recursos utilizados no dia-a-dia, visando também a 

difusão do Curso de Geologia, bem como, o treinamento dos discentes participantes do PIBEX 

(082/2018). Durante os cinco anos de continuidade dos projetos PIBEX (068/2014, 075/2015, 

028/2016, 001/2017 e 082/2018) em diversas escolas dos municípios do Estado do Amazonas, 

muitos conhecimentos da área de Geociências foram repassados para aproximadamente 3000 

pessoas, incluindo alunos e a comunidade em geral. Além disso, o projeto ajudou em pesquisas 

cientificas de graduandos e pós-graduandos de diversos cursos da UFAM, por meio do auxílio 

nas diversas análises realizadas no Laboratório de Sedimentologia do DEGEO. Portanto, o 

contato com estudantes e professores de Ensino Fundamental e Médio, semeia o conhecimento 

das Geociências para pessoas que um dia exercerão sua cidadania e serão profissionais em nossa 

sociedade. 
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RESUMO 

O foco deste estudo consiste em uma análise do impacto da variabilidade da precipitação 

observada na última década sobre a variação do nível da água do aquífero Alter do Chão com 

análise especial durante o evento de El Niño ocorrido em 2015. Foram utilizados dados de 

precipitação e de nível da água subterrânea. A série de dados de precipitação utilizada foi de 

1985 a 2018. As análises sugerem que o aquífero Alter do Chão e trombetas respondem 

rapidamente a mudanças na precipitação em escala regional. O que nos permite inferir que o 

período de trânsito das águas dos aquíferos é rápido e diretamente influenciados pela água 

meteórica.  

PALAVRAS-CHAVE: Aquífero Alter do Chão, El Niño, nível da água subterrânea. 

 

INTRODUÇÃO 

Aquíferos freáticos são susceptíveis a variabilidade interanual intrasazonal de chuvas em maior 

ou menor magnitude a depender do arcabouço geológico e da intensidade da variabilidade. As 

taxas de precipitação e evapotranspiração determinam os períodos de recarga e descarga destes 

aquíferos e causam alternâncias sazonais cíclicas de níveis altos e baixos, enquanto que a 

ocorrência de anos secos ou chuvosos é o principal fator para a variabilidade interanual e uma 

sequência de anos sucessivos com mais ou menos que a média de recarga ou descarga pode 

introduzir períodos mais longos de vários anos com níveis de lençol freático elevados ou 

reduzidos (Van Camp e Walreavens, 2013). 

Em ecossistemas tropicais esta variabilidade de chuvas afeta todos os componentes de 

equilíbrio da água (Tomasella et al., 2008), que para o caso da região amazônica, são de 

fundamental importância no funcionamento do clima regional e global (Marengo, 2004). Esta 

variabilidade climática natural na forma de ciclos plurianuais de deficiência e excesso de chuvas 

em toda a região amazônica produz, de tempos em tempos, secas e inundações (Marengo e 

Espinoza, 2016). Sabe-se que a variabilidade climática de alta frequência (sinótica a sazonal) 

cria respostas hidrológicas de curto prazo, mas os níveis de água subterrânea e recarga são 

parcialmente controlados por interações complexas de variabilidade climática de baixa 

frequência (interanual a multidecadal) (Perez-Valdivia et al., 2012); e uma melhor compreensão 

das flutuações a longo prazo na disponibilidade de água subterrânea que é dominada por climas 

de baixa frequência a variabilidade é essencial para nortear gestores e decisões políticas, 

particularmente no contexto do uso crescente de água subterrânea para consumo humano e 

irrigação (Wada et al., 2010) e da incerteza das mudanças climáticas e impactos relacionados 

na quantidade e qualidade da água subterrânea (Gurdak et al., 2012). 

mailto:alderlenebrito@gmail.com
mailto:javier.tomasella@cemaden.gov.br
mailto:mtmont.10@gmail.com
mailto:luiz.antonio.candido@gmail.com
mailto:savio@inpa.gov.br
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Este trabalho objetiva analisar o impacto da variabilidade da precipitação observada na última 

década sobre a variação do nível da água no aquífero Alter do Chão, com análise especial 

durante o evento de El Niño ocorrido em 2015. Nesta análise são avaliados os parâmetros de 

precipitação e variação do nível da água determinada a partir de séries temporais de medidas 

de nível freático obtidos de poços de monitoramento distribuídos na porção do aquífero 

localizada na Amazônia central.  

 

METODOLOGIA 

Caracterização da área 

A área insere-se na Formação Alter do Chão (FAC), que é constituída por arenitos médios a 

grossos avermelhados, arenitos médios a grossos cauliníticos de coloração branco-acinzentada, 

siltitos e argilitos de coloração avermelhada e conglomerados (Cunha et al., 2007). No contexto 

hidrogeológico, Pita et al. (2018) separam o AAC em dois sistemas, em função da 

hidrogeoquímica e datação por métodos isotópicos. Sendo um sistema superior (até 130m de 

profundidade) e um inferior (abaixo de 130 m de profundidade). O sistema superior tem uma 

recarga de origem meteórica, pouco mineralizada, enquanto que no sistema inferior a origem 

da recarga é remota, além de apresentar maior mineralização devido ao maior tempo de 

residência no aquífero e a um processo de interação água-rocha mais desenvolvido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – O aquífero Alter do Chão no contexto da bacia Amazônica e a distribuição dos poços de 

monitoramento. 

Dados 

Foram analisados dados de precipitação pluvial nos municípios de Manaus – Amazonas, 

Santarém e Monte Alegre - Pará, correspondentes a série histórica homogênea do período de 

1985 a 2017, cedidos pelo Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) 

(https://climexp.knmi.nl) nas coordenadas -3,5ºN/ -61ºL e -1ºN/ -53ºL. Para as tabulações e os 

cálculos da série histórica selecionada, foi utilizada uma planilha eletrônica (Software 

Microsoft Office Excel),  

Os dados de variação do nível da água foram obtidos por meio da rede integrada de 

monitoramento das águas subterrâneas (RIMAS) (http://rimasweb.cprm.gov.br/) para sete 

poços e distribuídos de acordo com a tabela 1.  

https://climexp.knmi.nl/
http://rimasweb.cprm.gov.br/
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Tabela 1 -  Distribuição dos poços selecionados para este estudo. 

Poço Latitude Longitude Profundidade Aquífero Cidade 

P1 9656697 167156 24 Alter do Chão Manaus AM 

P2 9653077 169763 78 Alter do Chão Manaus AM 

P3 9660762 169524 80 Alter do Chão Manaus AM 

P4 9727565 754240 244 Alter do Chão Santarém PA 

P5 9778250 824404 260 Alter do Chão Monte Alegre PA 

P6 9774734 830831 17.7 Trombetas Presidente Figueiredo AM 

P9 9773316 202203 60 Trombetas Presidente Figueiredo AM 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
A figura 2, mostra a resposta sazonal da variação do nível da água com relação a sazonalidade 

da precipitação para o período de janeiro/2014 a julho/2018, período com poucos intervalos 

sem dados. A partir dos poços analisados, observou-se que a resposta da variação do nível da 

água a mudança na sazonal na precipitação é diretamente influenciada pela intensidade de 

chuvas para cada ano. Para este intervalo, nota-se a o ENOS positivo de 2014 a 2016, que 

ocasionou menos chuvas para a região, foi observado na variação do nível da água tanto nas 

regiões onde o aquífero é livre, quanto em região de aquífero confinado. Entretanto, com 

relação ao intervalo do aquífero confinado (P5), maiores conclusões não puderam ser 

observadas pela ausência de dados. Os poços P1, P2 e P3 apresentam similaridade de 

comportamento e refletem a variação regional do aquífero Alter do Chão na cidade de Manaus. 

O poço P4 e P5 também demonstraram valores mínimos de descarga para 2016, mas P4 atingiu 

um valor mínimo de descarga também em 2018. Tal fato sugere que para o aquífero Alter do 

Chão na região de Santarém e Monte Alegre, o efeito do El Niño na variação do nível da água 

tenha sido mais brando, em função da origem das fontes de recarga. Os poços P6 e P9 do 

aquífero Trombetas, também tiveram uma boa resposta ao ENOS positivo 2014-2015, além de 

refletirem a resposta regional do aquífero as influências sazonais e interanuais da precipitação. 

Ressalta-se ainda que mudanças no armazenamento específico das formações, podem 

influenciar significativamente na resposta de cada aquífero a variação do nível da água. 

 

CONCLUSÕES 
O aquífero Alter do Chão responde rapidamente a mudanças na precipitação em escala regional, 

inclusive em poços de até 260 metros. Tal fenômeno também é observado no aquífero 

Trombetas. O que nos permite inferir que o período de trânsito das águas dos aquíferos é rápido 

e diretamente influenciados pela água meteórica. Sugere-se ainda que aquíferos com 

características similares a do AAC e Trombetas apresentaram condições similares para o ENOS 

de 2015. A maioria dos registros existentes dos níveis de água subterrânea não é suficiente em 

escala temporal para aplicar com sucesso métodos de análise de frequência quantitativa. A 

maior parte dos níveis de água subterrânea deve ser diretamente impulsionada pela precipitação 

que se torna recarga de uma forma ou de outra. As respostas dos níveis de água aos padrões de 

precipitação podem ser retardadas em graus variados por fatores como a localização e os 

mecanismos de recarga ou a capacidade de armazenamento do aquífero.  
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Figura 2 - Variação do nível da água nos poços estudados. 
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PREVALÊNCIA DE SINTOMAS DE ADOECIMENTO DENTRE 

ESTUDANTES DE GEOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 

 

RESUMO: Estudos identificam várias fontes de estresse nas atividades envolvidas no 

meio acadêmico como potenciais fatores de risco para o desenvolvimento de doenças 

mentais. O presente trabalho teve como objetivo analisar a prevalência de sintomas de 

adoecimento mental dentre os alunos de geologia para poder entender qual a real 

gravidade do problema encontrado e propor atividades de promoção da saúde mentas 

desses estudantes. Para isso foi elaborado um questionário com questões relacionadas a 

saúde mental como ansiedade, estresse, depressão, qualidade de vida e uso de substâncias 

psicoativas.  

PALAVRAS-CHAVE: transtornos mentais; geologia; ansiedade; estudantes de geologia   

 

 

INTRODUÇÃO 

Os transtornos de ansiedade têm aumentado visivelmente, segundo estimativas da 

Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgada em fevereiro de 2017 os distúrbios 

relacionados ansiedade afetam 9,3% (18.657.943) das pessoas que vivem no Brasil, tendo 

em vista que a ansiedade é o mal do último século, principalmente a relevantes 

transformações ocorridas no âmbito cultural e econômico, seguido por imposições de uma 

sociedade moderna tecnológica e cada vez mais competitiva, principalmente entre os 

jovens que estão em uma fase de transição entre o final da adolescência e o início da vida 

adulta, que é marcado por mudanças psicossociais importantes das quais o estudante tem 

que lidar com diversos desafios. 

O estudante de geologia, ao ingressar na Faculdade, acaba mudando de forma 

bastante radical o seu estilo de vida, com perdas na sua vida pessoal, nas suas relações 

sociais e no seu lazer, com o intuito de adaptar-se ao novo contexto de ensino-

aprendizagem da vida universitária. O estudante enfrenta uma carga horária por vezes 

excessiva, competição entre os colegas, estafa física e mental por viagens de campo que 

às vezes são realizadas no período de férias sobrecarregando o aluno, o que gera um 

ambiente, por vezes, hostil a saúde mental dos estudantes.  

 A ansiedade é uma combinação complexa de sentimentos, medo, apreensão e 

preocupação, que pode existir como uma desordem cerebral ou estar associado a outros 

problemas médicos incluindo transtornos psiquiátricos. Apesar de ser um problema 

universal vivenciado por todo ser humano, várias vezes ao longo da vida ainda não possui 

uma definição exata. Determinadas situações tentem a propiciar o aparecimento de 

sintomas de ansiedade, estresse e depressão, desta forma é de grande importância 

entender qual o impacto desse novo ambiente na saúde mental do estudante de geologia. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

A presente pesquisa inicialmente consistiu em pesquisa bibliográfica sobre o tema 

distúrbios mentais no meio acadêmico, como base para a etapa seguinte. Posteriormente 

foi realizado a elaboração e organização das perguntas do formulário. A etapa seguinte 

consistiu na criação do formulário através de um serviço gratuito da Google destinado a 

este fim, o Google Forms, com o cuidado de deixá-lo bem ilustrado, a fim de se facilitar 

o entendimento das perguntas e das alternativas do formulário. Na etapa final, se divulgou 

o questionário na internet para estudantes do curso de Geologia da Universidade Federal 

do PARÁ, escolhidos aleatoriamente. Os discentes submetidos ao questionário não foram 

identificados. A Figura a seguir mostra as etapas metodológicas deste estudo. 

 
                      Fonte: Autores (2019). 

RESULTADOS E DISUSSÕES 

Foram submetidos ao questionário cinquenta e nove (59) alunos do curso de 

graduação em geologia, em que 42% do público é do sexo feminino e 58% do sexo 

masculino, de diferentes períodos, com idades variando de 19 anos a 41 anos.  

Do total de alunos participantes do questionário, 91,4% declarou apresentar pelo 

menos um diagnóstico de adoecimento mental, dentre os principais se destacam: estresse, 

transtornos de ansiedade e depressão. Dessas problemáticas, 94,4% dos discentes 

alegaram apresentar estresse, 85,2% declararam ter ansiedade e 33,3% alegaram quadro 

de depressão. Dos 59 alunos entrevistados, 60,3% adquiriram pelo menos um desses 

distúrbios ao longo do da graduação, enquanto 27,6% afirmam já apresentarem algum 

episódio de estresse ou ansiedade, porém com agravamento durante a graduação.  

Quanto ao consumo de substâncias psicoativas, cerca de 74% dos entrevistados 

alegam o consumo de pelo menos alguma substância desse tipo e, deste total, 65%, 

aproximadamente passou a consumi-las após o ingresso no curso de geologia, com 

destaque para substâncias alcoólicas, cannabis e sedativos. 

A importância de atividades que auxiliam na manutenção da qualidade da saúde 

mental é de grande importância dentro do contexto acadêmico, sobretudo no cenário 

apresentado neste trabalho. Neste sentido, a totalidade dos discentes questionados afirma 

a necessidade da instituição de ensino em promover ações que promovam a saúde mental 

no meio universitário, entretanto, eles alegam a deficiência no sistema de ensino público 

neste quesito. 

A preponderância desses distúrbios mentais entre os estudantes da Faculdade de 

Geologia da UFPA é preocupante. Os resultados encontrados na pesquisa apontam que 

Pesquisa bibliográfica sobre quatro temáticas principais

Elaboração e organização das perguntas do formulário

Criação do formulário utilizando o Google Forms

Divulgação na internet a diferentes categorias da sociedade
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cerca de 91,4% dos estudantes que responderam os questionários apresentaram alguma 

forma de adoecimento mental. Desses, aproximadamente 60% passaram a mostrar 

sintomas somente após ingressarem no curso. O que nos leva a pensar que o curso de 

Geologia, mesmo não sendo a causa, favorece o adoecimento. 

 

 

CONCLUSÕES 
O estudo demonstrou uma alta quantidade (99,14%) de alunos que alegaram 

apresentar sintomas de adoecimento mental, dentre eles a maioria (60,3%) alegou que os 

sintomas se agravaram durante o curso o que nos leva a pensar que o curso de Geologia, 

mesmo não sendo a causa, favorece o adoecimento. Os dados obtidos mostram a 

importância da promoção de saúde mental dos estudantes.  Há uma necessidade em 

trabalhar na prevenção dos sintomas e no fortalecimento da autoestima dos alunos. Isso 

inclui oferecer dicas de estudo para auxiliar nas demandas do curso, capacitar os 

estudantes para o enfrentamento das dificuldades, oferecer as oficinas de meditação e 

rodas de conversa com psicólogos, além de debater as próprias questões que envolvem a 

saúde mental. Todas essas medidas visam combater e prevenis tais problemas 

psicológicos  

É relevante que outros estudos sejam realizados e busquem compreender melhor 

essa relação entre adoecimento mental e vida acadêmica, já que esses transtornos podem 

impedir o bom desenvolvimento do sujeito e interferir de forma desfavorável no meio 

acadêmico e, consequentemente, na qualidade de vida. Faz-se necessário que se 

desenvolvam estudos qualitativos também, já que os estudos analisados na presente 

pesquisa foram todos quantitativos, revelando uma necessidade de mais trabalhos nessa 

área. 
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RESUMO 

O Teatro Amazonas foi construído em 1896 durante o apogeu do Ciclo da Borracha. Com 

isso, partes dos materiais utilizados na construção dos pavimentos das calçadas e escadarias 

foram importadas de Portugal. A importação da rocha, conhecida como Calcário de Lióz, 

trouxe consigo um rico conteúdo fossilífero que já foi alvo de classificações sistemáticas em 

pesquisas anteriores, no entanto a identificação macroscópica de processos diagenéticos nunca 

foi realizada. Diante disso, esta pesquisa visa indicar os processos que foram atuantes na 

diagênese da rocha, e assim, identificar e catalogar para proposição de roteiros geoturísticos. 

Com base nesta pesquisa foram identificados 5 processos diagenéticos: compactação, 

cimentação, substituição recristalização e dissolução que foram utilizados para a criação de 

um roteiro geoturístico com 15 pontos de interesse abordando as feições identificadas. As 

contribuições desta pesquisa servem como base para divulgação do conhecimento científico 

sedimentar, fomentar a integração da Geologia Urbana com pesquisadores, população local e 

turistas e por consequência a valorização do patrimônio histórico-cultural. 

PALAVRAS-CHAVE: Processos Diagenéticos, Teatro Amazonas, Calcário de Lióz. 

INTRODUÇÃO 

As calçadas do Teatro Amazonas (TA), são constituídas por rochas carbonáticas 

conhecidas comercialmente como Calcário de Lióz. Essas rochas correspondem a mudstones, 

wackestones e packstones com coloração amarelada, acinzentada e avermelhada, de 

composição calcítica e com idade atribuída ao Cretáceo da Bacia de Luisitânia - Portugal 

(Carvalho et al. 2000; Silva 2019). 

A pesquisa de Rodrigues et al. (2014), descreve que a importação do Calcário de Lióz 

para a construção do TA, traz um ganho significativo a respeito da Geologia Urbana. Nesta 

rocha está contido um rico conteúdo fossilífero composto principalmente por impressões de 

invertebrados marinhos, como por exemplo bivalves e gastrópodes (Medeiros; Polck 2017; 

Silva 2019). Apesar das avaliações de taxonomia básica do conteúdo fossilífero nessas rochas 

já estarem sendo realizado nos últimos anos por Medeiros e Polck (2017), Silva e Barbosa 

(2017) e Silva (2019), pouco destaque tem sido dado às feições diagenéticas constatadas 

nessas rochas. 

Desta forma, surge a seguinte questão de pesquisa: como os estudos das feições 

diagenéticas nos carbonatos encontrados no TA podem contribuir para valorização do 

patrimônio cultural? Sendo assim, esta pesquisa visa à identificação, catalogação e 

mapeamento das principais feições diagenéticas em rochas carbonáticas utilizadas na 

pavimentação de calçadas no TA, como elementos de difusão de conceitos de 

Geodiversidade, agregando valor cultural e científico na região do Largo de São Sebastião. 

METODOLOGIA 
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A metodologia está dividida em três etapas: na primeira, foi realizada uma revisão 

bibliográfica a fim de buscar informações para contextualização histórica e geológica dos 

pavimentos de Calcário de Lióz, consultando artigos nacionais e internacionais, além de 

dissertações e teses. Na segunda etapa foi realizada uma pesquisa de campo, a fim de realizar 

uma descrição macroscópica das feições petrográficas observadas, além da classificação 

(Dunham 1962; Tucker 1990). Na terceira e última etapa, foram obtidas as coordenadas 

geográficas via GPS dos pavimentos fossilíferos mais representativos, gerando um mapa de 

localização de um roteiro geoturístico elaborado de maneira lúdica, visando, alcançar os 

diferentes tipos de públicos. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

As rochas carbonáticas utilizadas no calçamento do TA foram classificadas como 

mudstones e wackestone (Dunham 1962). A matriz dessas rochas possui composição calcítica, 

uma coloração variando de rosada a avermelhada e os grãos carbonáticos correspondem a 

bioclastos indiferenciáveis e fragmentos de bioclastos do Filo Mollusca sendo da classe 

Bivalvia os gêneros Caprinula e Radiolites e da Classe Gastrópoda os gêneros Turritella e 

Nerinea (Silva 2019). A cimentação possui hábito maciço e prismático, o primeiro 

preenchendo espaços vazios de bioclastos e o segundo preenchendo totalmente fraturas. A 

rocha possui essencialmente poros secundários interparticulas e módicos. 

As feições digenéticas dos pavimentos carbonáticos analisados foram: compactação, 

cimentação, substituição, recristalização e dissolução (Figura 01). Na Figura 01 (A), (B) e 

(C), pode ser constatado o processo de compactação, representadas por estilólitos, dissolution 

seams e fraturas, respectivamente. Os estilólitos apresentam espessura milimétrica, com 

geometria serrilhada, preenchidas com um material escurecido reliquiar que cortam 

indiscriminadamente grãos carbonáticos e constituintes do interstício. 

Já os dissolution seams, são representados por feições individuais sinuosas ou por um 

conjunto de feições anastomosadas, com espessura milimétrica e preenchida com material 

escurecido e reliquiar, que contornam os elementos do arcabouço e, em alguns pavimentos, 

resultam na rotação de grãos carbonáticos. Além disso, as fraturas são anisotropias que 

apresentam geometria retilínea e/ou curvadas, com até 1,5 cm de espessura e que 

normalmente cortam todo o pavimento carbonático, incluindo grãos do arcabouço e elementos 

do interstício. Enquanto que fraturas estão associadas a processos de compactação química 

associada ao aumento da pressão litostática, os dois últimos estão relacionados a atuação da 

compactação química nessas rochas em níveis crustais mais profundos (Tonietto 2010; 

Altenhofen 2013). 

O processo de cimentação é identificado nos pavimentos de mudstone por meio das 

fraturas que estão preenchidas totalmente por cimento prismático calcítico (Figura 01C), 

assim como, nos pavimentos de wackestone preenchendo os poros intrapartícula dos 

bioclastos. Nesse sentido, é possível identificar cimentação maciça carbonática nos poros 

intrapartícula associado a carapaças, que preenche totalmente o espaço anteriormente ocupado 

pelos organismos ou associados a feições morfológicas específicas, como nos canais paliais 

em bivalves (Scholle; Ulmer-Scholle 2003). 

Nos pavimentos de wackestone é identificado o processo de recristalização parcial da 

das carapaças dos bioclastos através do desenvolvimento de pequenos cristais semi-prismático 

e translúcido em contraste com carapaças de textura micrítica (Figura 01D). Nas rochas 

carbonáticas do TA, o processo de recristalização pode ser constatado principalmente em 

grãos esqueletais dos invertebrados marinhos presentes, tanto em bivalves quanto em 

gastrópodes (Figura 01E). 
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Figura 01 – Principais processos diagenéticos constatados no calcário de lióz nos pavimentos do 

Teatro Amazonas. (A) Bioclastos indiferenciados (seta) seccionados por estilólitos, 

indicativo de compactação química. (B) Processo de compactação química representado 

por dissolution seams de coloração escura que desviam os bioclastos da rocha (seta). (C) 

Fratura irregular preenchida por cimentação calcítica com hábito prismático (seta). (D) 

Recristalização parcial da carapaça de Caprinula, com preservação da carapaça original 

micrítica (seta branca) e pequenos cristais semi prismáticos (setas pretas). (E) Bioclasto do 

gênero Radiolites com pregas transversais parcialmente recristalizado. (F) Cimentação 

com textura maciça em bioclasto de Radiolite (seta). 

 

Neste sentido, os processos de preservação da carapaça são distintos para cada 

organismo. Nos gastrópodes a composição micrítica e aragonítica original das carapaças e 

conchas dos fósseis são parcialmente recristalizadas e os fosseis de bivalves de composição 

calcitica são recristalizados para pseudomorfos mais estáveis, saindo da textura micrítica para 

esparitica ou pseudoespar (Scholle; Ulmer-Scholle 2003). Já nos Caprinulas, o processo 

acontece na carapaça. Com isso, pode-se dizer que a generalizada recristalização dos 

bioclastos sugere que sua composição original seja aragonítica, e tenha sofrido neomorfismo 

para calcita pelos fluidos responsáveis pela cimentação (Altenhofen 2013). 

Por último, a dissolução pode ser identificada principalmente nos bioclastos de 

Radiolite, onde a dissolução foi total na carapaça gerando poros moldicos que posteriormente 

foram preenchidos por cimento calcítico (Figura 01 F). No entanto, atualmente também são 

constatados poros secundários associados à dissolução parcial a total de bioclastos. 

A seleção dos pavimentos georreferenciados realizado nessa pesquisa teve como 

referência o grau de preservação da estrutura dos bioclastos, bem como as principais 

características na identificação dos processos diagenéticos. De acordo com esses critérios, 

foram mapeados 15 pontos didáticos de pavimentos fossilíferos com ocorrências diagenéticas 

(Figura 02). 
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Figura 02 – Croqui esquemático do Teatro Amazonas (Largo de São Sebastião) com a localização dos 

pavimentos contendo as feições diagenéticas mais representativas (indicados por número). 

CONCLUSÕES 

A avaliação realizada permitiu a identificação de 5 processos diagenéticos encontrados 

nos pavimentos do TA, que puderam ser selecionados em 15 ocorrências que integram o 

roteiro geoturístico produzido. Os principais processos diagenéticos podem ser representados 

por: compactação, cimentação, substituição, recristalização e dissolução. 

Portanto, a identificação dessas feições diagenéticas em um cartão postal da cidade de 

Manaus, fomenta a integração da geologia urbana com pesquisadores, população local e 

turistas, servindo como base para a divulgação do conhecimento cientifico sedimentar e 

consequentemente a valorização do patrimônio histórico cultural. 
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RESUMO 

A Praia da Ponta Negra está localizada sobre as margens do Rio Negro, na cidade de 

Manaus, estado do Amazonas. Nela foi construído, no período de 2012, um aterro de praia 

artificial com o intuito de perenizar o acesso da população à praia durante todo o ano 

hidrológico. Esta obra teve como consequência a formação de irregularidades no terreno, com 

presença de bancos de areia rodeados por depressões formando uma subsuperfície irregular e 

com cavidades bruscas entre partes mais rasas e mais profundas do Rio Negro, sendo o período 

de vazante aquele que apresenta maior risco à população. Diante desta situação, a realização 

desta pesquisa tem como objetivo avaliar e compreender o comportamento da superfície da 

praia, estudando suas mudanças, sedimentos e topografia da margem do rio, por um período de 

dois anos. A partir da análise dos resultados foi possível observar uma variação na topografia 

do terreno quando comparado os levamentos topográficos realizados e altos desníveis por toda 

a área da superfície, além de variação granulométrica entre as praias natural e de aterro, sendo 

o material aterrado composto por sedimentos de granulometria mais fina, e mudanças na 

granulometria dos sedimentos da área do aterro no decorrer do período de análise. Foi 

observado também modificações na superfície do terreno, como cavidades e canos à mostra, 

decorrente da movimentação de massa arenosa de sedimentos finos, pela ação do rio e 

percolação de água das chuvas. O resultado mostra que com as relações antrópicas, os processos 

naturais que agem sobre a morfologia da praia foram modificados, nos quais as taxas de erosão 

se intensificaram e resultaram em ravinamentos e depressões ao longo de todo o aterro, 

advertindo a importância da sua contínua manutenção para o uso adequado deste ambiente. 

PALAVRAS-CHAVE: topografia, aterro de praia artificial, sedimentos.  

INTRODUÇÃO 

A Praia da Ponta Negra é um dos mais importantes pontos turísticos da cidade de 

Manaus- AM. Situada às margens do Rio Negro, é responsável por um fascinante cenário 

devido a sua paisagem natural e numerosas opções de lazer para quem a visita. Conforme o 

regime fluvial regional, a superfície da praia tornava-se submersa durante os meses 

relacionados às enchentes anuais, impossibilitando o seu acesso e serviços. Por consequência, 

a praia passou por revitalizações em 2012, tendo como destaque a implantação de um aterro de 

praia artificial, possibilitando o acesso da população à praia durante o ano inteiro, inclusive nas 

cheias. A praia natural foi coberta num trecho de 500 metros a partir do Hotel Tropical até cerca 

de 60 metros além da linha da praia, com espessura de 10 a 12 metros na sua porção mais 

proximal (Oliveira, 2012).  

Contudo, após as reformas, o leito da praia artificial apresentou irregularidades 

compostas por desníveis abruptos entre partes mais rasas e profundas, conforme consta nos 

estudos elaborados pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM). Estes problemas tiveram por 
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consequência várias vítimas fatais por afogamento relacionadas (Alves, 2015), pois avaliando 

a área submersa da praia foi constatado que na praia artificial o desnível ocorria bruscamente, 

enquanto na praia natural o desnivelamento acontece de forma gradativa (Oliveira, 2012).  

Neste sentido, foi realizado neste projeto, a caracterização topográfica e granulométrica 

da margem fluvial da Praia da Ponta Negra, no que diz respeito aos depósitos natural e de aterro, 

no intuito de gerar informações técnicas que possam identificar modificações e subsidiar ações 

na prevenção de problemas e acidentes.  

MÉTODOS OU METODOLOGIA 

Os métodos e procedimentos executados nesta pesquisa consistiram em análises 

sedimentológicas de granulometria e textura, e topográficas simples em conjunto com o registro 

fotográfico da superfície da praia durante os sucessivos períodos de vazante em 2017 e 2018, 

além de levantamentos bibliográficos de trabalhos anteriores. Os dados topográficos foram 

coletados a partir do aparelho Estação Total, combinados a coleta sistemática de amostras de 

sedimentos que caracterizasse diversos pontos da praia, durante o período de vazante dos dois 

anos. Estas amostras foram submetidas a processos por separação granulométrica em 

laboratório, através de técnicas de peneiramento, metodologia esta proposta por Suguio (1973). 

A aplicação destes procedimentos visou a obtenção do mapa topográfico e de informações sobre 

a distribuição da proporção areia/argila na área estudada. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A área dedicada ao estudo está posicionada na borda leste da praia, ao longo da transição 

da praia natural e da praia artificial.  

 

Figura 1:  Mapa de localização. Fonte: Imagem extraída do programa Google Earth, e mapa elaborado 

pelo próprio autor utilizando o programa ArcGis. 

Diante das visitas e análises, no período de 2017 e 2018, foi possível observar cenários 

que induzem à ocorrência de movimentação de material arenoso como canos descobertos e 

cavidades ao longo da área de estudo, causadas por processos de ravinamentos e erosões 

internas.  
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Figura 3: A, B, C) Imagens da vazante de 2018, contendo cavidades, canalizações e canos a mostra. D 

e F) Imagens da vazante de 2017 mostrando antiga cavidade e canos a mostra. 

 A partir dos mapas topográficos gerados nos dois anos, foi possível observar que as 

curvas de nível, de formato não linear, indicam subidas e descidas no terreno, que podem inferir 

movimentação de massas arenosas na superfície do aterro. É importante notar também, a 

mudança da superfície de um período para o outro, com a variação das curvas de nível e suas 

cotas. Em 2017 é possível encontrar sinuosidades mais aparentes no topo da praia, que 

indicavam uma maior concentração de canalizações na superfície em direção ao rio. 

 

Figura 4: A) Mapa topográfico 2017. B) Mapa topográfico 2018. 

A 

B 
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As análises sedimentológicas das amostras coletadas revelaram que os sedimentos são 

bem selecionados, de arredondados a angulosos, tendo como granulometria predominante grãos 

de areia média (0,250 a 0,50 mm) em todas as amostras. Foi constatado diferenças entre as 

granulometrias dos sedimentos da praia natural e de aterro, onde o material aterrado é composto 

por sedimentos mais finos, com concentrações variantes ao longo da área, de forma não 

homogênea. 

 Comparando as amostras de 2017 e 2018, foi possível notar que a presença de 

sedimentos finos diminuiu em quase todas as áreas da superfície. No topo da praia, em 2017, 

as amostras eram compostas por 4% de sedimentos finos, em 2018, este valor diminuiu para 

0,6%; na linha de praia, em 2017, os sedimentos finos consistiam em 2,28% das amostras, em 

2018 este valor caiu para 0,5%. Apenas no contato entre a praia artificial e natural, a quantidade 

de sedimentos finos se manteve similar. Estes valores indicam que a quantidade maior dos 

sedimentos finos colocados no aterro já pode ter sido remobilizada pela ação do rio, durante os 

períodos sucessivos de enchente/vazante. 

 

CONCLUSÕES 

Os resultados obtidos com a metodologia deste trabalho foram satisfatórios e puderam 

comprovar que a construção do aterro artificial originou diversas mudanças e problemas na 

Praia da Ponta Negra. Os levantamentos topográficos realizados na vazante dos anos 2017 e 

2018 confirmam a variação da superfície da área, que além de não se apresentar como um 

terreno plano, está em constante mudança no decorrer do tempo. Os dados sedimentológicos 

mostraram mudanças nas granulometrias dos sedimentos de toda a área quando comparado as 

amostras analisadas de 2017 com as de 2018, onde os sedimentos classificados como finos 

apresentam uma grande redução em sua quantidade no segundo ano de pesquisa. As 

irregularidades encontradas na superfície da praia, como cavidades, canalizações e canos a 

mostra, confirmam essa decorrente remoção de massa arenosa dos sedimentos finos aterrados, 

transportados pela ação do rio e de chuvas. Este processo é responsável por essas modificações 

encontradas na área estudada, pois devido a construção do aterro, a praia tende a buscar suas 

condições naturais e a acomodação do terreno, sendo dificultado devido as distintas 

granulometrias dos sedimentos entre a praia artificial e natural, induzindo a uma maior erosão 

fluvial, explicando assim a formação de desníveis abruptos entre partes mais rasas e profundas 

da margem do rio, que resultou em acidentes fatais desde a construção do aterro.  
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RESUMO 

As Geociências como todo estudam desde os conceitos mais elementares como água, ar, solo, 

sais minerais, esqueletos e fósseis, como também conceitos mais complexos como a Lua, a 

atração entre os oceanos e os corpos estelares e a formação de montanhas, por exemplo. São 

assuntos que despertam a curiosidade e prendem a atenção facilmente de crianças em idade 

escolar e adultos cientes. Neste sentido, o MUSEU que, por definição se presta ao papel de 

acolher em um espaço físico voltado a temas que interliguem conhecimentos acadêmicos e 

seu apreender pela sociedade de forma lúdica e atemporal. Dar oportunidade de conhecer por 

meio da interação com temas que não estão veiculados facilmente pela mídia convencional. 

Oferecer a oportunidade de criar ligações mentais por meio da experiência prática de ver e 

vivenciar o que é o conhecimento sobre a Terra em suas mais diversas manifestações. Agregar 

e convergir toda uma gama de conceitos fugidios aprendidos na escola em torno de um tema 

que não é prosaico, mas é, sobretudo, fascinante a evolução do planeta. Agregar alunos de tal 

forma que consigam interligar os diversos temas com mundo no qual vivemos, envolvendo 

suas origens e evolução. 

PALAVRAS-CHAVE: Museu, UFRR, Roraima. 

 

INTRODUÇÃO 

MUSEU que, por definição se presta ao papel de acolher em um espaço físico voltado a 

temas que interliguem conhecimentos acadêmicos e seu apreender pela sociedade de forma 

lúdica e atemporal, Dar oportunidade de conhecer por meio da interação com temas que não 

estão veiculados facilmente pela mídia convencional. Dar a oportunidade de criar ligações 

mentais por meio da experiência prática de ver e vivenciar o que é o conhecimento sobre a 

Terra em suas mais diversas manifestações. Agregar e convergir toda uma gama de conceitos 

fugidios aprendidos na escola em torno de um tema que não é prosaico, mas é, sobretudo, 

fascinante a evolução do planeta. Agregar alunos de tal forma que consigam interligar os 

diversos temas com mundo no qual vivemos, envolvendo suas origens e evolução. 

Menos populares e mais restritos que os museus de história e arte há os museus de ciências 

naturais, com papel importante na consolidação das ciências no país (Valente; Cazelli; Alves, 

2005) e de eficaz utilização para a educação científica. 

Muitas são as ações que se desenvolve para gestão e controle do acervo: organizar, 

documentar, recuperar, interpretar e disponibilizar, sendo estas etapas fundamentais para o 

tratamento da informação dos objetos museológicos. Há um enorme campo de trabalho a ser 

explorado para a organização da memória institucional das Universidades Públicas 

Brasileiras. É claro que cabe àquelas instituições, elaboradoras e difusoras do conhecimento, 

cuidar por esses documentos, já que eles são indispensáveis para construção, conhecimento e 

desenvolvimento da História e da Pesquisa no país (Texeira et al. 2014). 

Além disso, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, 1996) e os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN, 1996), em seu eixo temático “Terra e Universo” 
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invocam que é necessário dar oportunidade de inserção deste tema na Educação Básica. Nada 

mais apropriado para tal feito que um Museu de Geociências operante e inserido no seio da 

sociedade. Ainda é necessário citar que o Projeto Político Pedagógico do curso de Geologia 

da UFRR (2007) referencia que mais de 10% da carga horária discente seja voltada a 

atividades de extensão. O Museu de Geociências da UFRR (MuGEO) é, assim, uma 

oportunidade fantástica para tal, principalmente durante as mostras de Geociências oferecidas 

pelo Museu à sociedade na forma de exposições. Estudantes dos cursos de Geologia e 

Geografia, entre outros cursos, que assim possam desejar, podem se inserir e entender a 

temática de divulgação do conhecimento científico para a sociedade como todo a fim de 

buscar o bem comum. É ainda necessário dizer que é uma forma de popularizar os temas 

geocientíficos no cotidiano da comunidade. 

 

MÉTODOS OU METODOLOGIA 

As principais bibliotecas públicas do estado de Roraima, bem como, as bibliotecas da 

Universidade Estadual de Roraima (UERR), do Instituto Federal de Roraima (IFRR) e do 

Palácio da Cultura foram esmiuçadas com o intuito de coletar subsídios abordando a história e 

o papel dos museus existentes no estado de Roraima. Adotou-se ainda a pesquisa bibliográfica 

em livros, artigos, dissertações e teses no âmbito nacional e internacional. 

A metodologia deste trabalho é uma metodologia continuada e sujeita a revisão posterior 

por meio da crítica e da sugestão. Para continuar a falar de metodologia no âmbito do Museu, 

precisamos esboçar, neste primeiro momento, a missão do Museu, livremente inspirado em 

Jaramillo, (2007) e Pérez e Ramírez (2015): “ser um espaço de interação educativa e cultural 

por meio do conhecimento geológico e geocientífico que busca a participação de todos, que 

reconhece e valorizam as diferenças humanas, o prazer em viver as Ciências da Terra, o 

pensamento e a reflexão, o diálogo interdisciplinar e a expressões individual e coletiva 

inspiradas nas Geociências”. Assim, deu-se a coleta de informações para a confecção do 

primeiro registo escrito sobre a história do MuGEO, individualizada especialmente pela coleta 

de relatos orais com os professores mais antigos no curso de Geologia da UFRR e em parte 

por pesquisa sobre a própria histórico do curso, disponível no Plano Político-Pedagógico do 

Curso (UFRR, 2017).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A tabela 1 discrimina o histórico do MuGEO deste a fundação da UFRR, buscando 

descrever as várias etapas dentre os séculos XX e XXI. 

 
Tabela 01 – Quadro evolutivo do Museu de Geociências da UFRR (modificada de Souza e Guimarães, 

2019; Souza; Guimarães; Silva, 2019 no prelo). 

ANO EPISÓDIO 

 

1985 

 Criação da Universidade Federal de Roraima (UFRR) tendo em seu regimento inicial a implantação do 

Instituto de Geociências (IGEO) para abrigar o curso bacharelado de Geologia, e consequentemente, o 

Museu. 

1990  Criação do curso de licenciatura em Geografia. 

 

1993 

 Os primeiros geólogos chegam a UFRR para atender o curso de Geografia. Assim, realmente começou-

se a cogitar a criação do curso de Geologia;  

 Criação do IGEO a partir da extinção do departamento de História e que passou a ser o responsável 

pelo curso de Geografia. Contudo, mudanças administrativas levaram a extinção do Instituto o e o 

curso de Geografia foi incorporado ao Centro de Ciências Sociais e Geociências. Tal situação acarretou 
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em dar prosseguimento ao andamento das atividades rumo à criação do curso de Geologia. 

1993  

-  

2004 

 

 Docentes graduados em geologia iniciam o processo de qualificação em nível de doutorado. 

2004  

-  

2005 

 

 Recriação do IGEO, composto pelos departamentos de Geologia e Geografia. 

 

 

 

2006  

-  

2009 

 O IGEO passou a contar com prédio próprio;  

 Inauguração do Núcleo de Pesquisas Energéticas (NUPENERG) contanto com diversos laboratórios 

voltados às geociências (Laminação, Mineralogia, Sedimentologia);  

 Aprovação do convênio entre o Instituto junto a PETROBRAS Ambiental relacionado à conservação 

de águas. Esse convênio proporcionou a construção do prédio do HYDROS com 864 m2, espaço físico 

para abrigar salas de aula e de professores e laboratórios, e consequentemente, permitiu o pleno 

funcionamento do curso de Geologia na UFRR. 

 

 

 

 

2009 

 Inauguração do prédio do HYDROS dando ao curso de Geologia infraestrutura necessário para 

disponibilizar uma sala de aula para uso comum de diversas disciplinas, como mineralogia, cartografia 

e paleontologia. Essa sala de ensino mais tarde ficou restrita a uso das disciplinas de Mineralogia I e 

Geologia Geral, passando a contar com coleção de amostras (alguns minerais, rochas e fósseis) para 

uso didático culminando, desta forma, na criação do Museu;  

 Contando com espaço próprio, o Museu recebeu doações de alguns professores do IGEO de espécimes 

minerais, rochas, fósseis e mobília, como por exemplo, dos doutores Carlos Sander, Elizete C. 

Holanda, Fábio L. Wankler, Stélio S. Tavares Junior, Vladimir de Souza e Ma. Cristina B. Rivera. Esta 

última foi a primeira coordenadora do Museu. 

2009  

-  

2012 

 

 Museu sob responsabilidade da professora Ma. Cristina B. Rivera. 

2012  

-  

2014 

 Museu sob responsabilidade de todos os professores do Departamento de Geologia, em virtude da 

transferência da professora Ma. Cristina B. Rivera. 

 

2014 

 A professora Dra. Lena Simone Barata Souza assume a coordenação do Museu, onde junto ao discente, 

Vinícius de Oliveira (monitor das disciplinas Geologia Geral para Geologia e Sedimentologia), do 

curso de Geologia, fora dado início ao processo de identificação de todos objetos (minerais, rochas, 

mobílias, mapas) presentes em suas dependências  resultando na criação de um banco de dados 

eletrônico. 

 

2016 

 A chuva catastrófica que castigou a cidade de Boa Vista/RR no dia 26/08 destruiu totalmente a 

infraestrutura do prédio HYDROS, e consequentemente a do Museu. O HYDROS passou a funcionar 

temporariamente no bloco 7/UFRR, e o Museu ocupou a sala 701. Ressalta-se que toda a organização 

física feita fora perdida neste terrível episódio. 

 

 

2017 

 Reorganização das atividades com o auxílio do discente, Elieltom Sousa da Silva, do curso de 

Geologia (bolsista PROQUALIFICA), iniciando-se o processo de identificação das amostras de 

minerais e rochas; 

 Aprovação do primeiro projeto de Iniciação Científica (IC) junto a UFRR intitulado “Organização do 

acervo de minerais do museu de Geociências/UFRR” contando como orientadora a atual 

coordenadora do Museu e desenvolvido pelo discente, Ezequias Nogueira Guimarães, do curso de 

Geologia. Até este ano o Museu funcionou basicamente como litoteca e ambiente de estudo dos alunos 

do curso de Geologia. 

 

 

 

2018 

 O prédio do HYDROS retorna as suas atividades, portanto, as do Museu, ocupando a sala 1 com área 

de aproximadamente 50m²; 

 Aprovação do segundo projeto de IC com o título “Uso integrado do ecodesing na construção de 

móveis para o desenvolvimento socioambiental do Museu de Geociências/UFRR” sob orientação 

da coordenadora do Museu, sendo desenvolvido pelo discente, Dennyson de Carvalho Braga, do curso 
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de Geologia;  

 O Museu começou a funcionar propriamente como Museu, sendo designado como Museu de 

Geociências da UFRR (MuGEO); 

 Início do processo de abertura ao público, recebendo para visitação os alunos do ensino fundamental 

de duas escolas particulares do município de Boa Vista/RR (6o. ano e sua professora Márcia Gil do 

Instituto Batista de Roraima e do 7º. ano e sua professora Aline Perdiz do Colégio Claretiano); 

 Participação no Dia C da Ciência (promovido pelo UFRR) tendo como temática “Museu de 

Geociências da UFRR (MuGEO): difundir a ciência na comunidade roraimense”, recendo alunos 

do 2º. ano/ensino médio de duas escolas públicas boa-vistense para visitação da 1ª. Mostra Temporária 

“Conhecendo os Minerais” e participação na palestra “Lixões em Roraima” proferida pela Dra. Lena 

Barata (coordenadora do MuGEO);  

 Os primeiros trabalhos apresentados em eventos científicos marcam o ano de 2018 (VIII Simpósio 

Nacional de Ensino e História de Ciências da Terra realizado em Campinas/SP e 49º Congresso 

Brasileiro de Geologia ocorrido no Rio de Janeiro/RJ). 

 

 

 

2019 

 Aprovação do terceiro projeto de IC com o título “Uso do papelão na construção de dinossauros 

para o desenvolvimento socioambiental do Museu de Geociências da UFRR” sob orientação da 

coordenadora do Museu, sendo desenvolvido pelo discente, Luís Henrique Belo de Sousa do curso de 

Geologia; 

 Até o presente momento as visitações ainda giram em torno de escolas do município de Boa Vista/RR: 

 6º. ano/ensino fundamental do Instituto Batista de Roraima (escola particular); 

 6º. ano/ensino fundamental do Colégio Colmeia (escola particular); 

 visita direcionada a 4 (quatro) crianças com idades em torna de 5 a 9 anos; 

 5º. ano/ensino fundamental da Escola Municipal Newton Tavares (escola pública). 

 

O acervo do MuGEO conta atualmente com 35 espécimes minerais (principalmente 

amostras de quartzo e suas variedades, além de geodos e drusas) e mineralóides (opala e vidro 

vulcânico). As amostras de rochas perfazem 39% de sedimentares, 36% de ígneas e 25% de 

metamórficas. Dentre as rochas ígneas as vulcânicas somam 60% e as plutônicas (40%). 

Conta-se ainda com réplica de fósseis, maquetes geológicas, mapas e experimentos. Na crosta 

terrestre há aproximadamente cerca de 3.500 minerais identificados. Contudo, menos de 100 

espécimes estão entre as mais comuns (Nessé 2000). Tomando como ponto de partida a 

existência desse número e avaliando que no total o MuGEO possui 212 amostras de minerais 

de 35 espécimes diferentes, o acervo de minerais corresponde a 1,0% dos tipos de minerais 

conhecidos no mundo. 
 

CONCLUSÕES 

A incansável procura pela organização do MuGEO desperta na comunidade roraimense o 

interesse pelos temas das Geociências, evidenciando sua relevância para o meio social e 

tecnológico. Além da tentativa de aperfeiçoar o entendimento acerca da inclusão da cidade de 

Boa Vista (capital do Estado) e sua história ligada a mineração, a partir dos principais 

minerais e rochas da região por meio de exposição de mostras de minerais/rochas 

permanentes e itinerantes. 
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RESUMO 

A bacia do rio Guamá, localizada no nordeste do estado do Pará, constitui uma importante 

referência hídrica da região. A área de estudo localiza-se na porção que marca o limite do Médio 

rio Guamá Oeste; inserida nos municípios de Capitão Poço, Ourém, Santa Maria do Pará, Irituia 

e Bonito. O presente trabalho buscou obter um conhecimento mais amplo, associado a dinâmica 

da paisagem e a evolução das unidades de terreno componentes. A metodologia embasou-se na 

utilização de base de dados em ambiente SIG (Sistema de Informações Geográficas), 

associando os aspectos relativos às diferentes formas de relevo - geológicos, estruturais, 

topográficos e rede de drenagem. Os resultados obtidos identificaram que a bacia apresenta 

relevos predominantemente retrabalhados e dissecados, gradando das cabeceiras aos vales. 

Foram individualizadas 8 Unidades de Terreno associadas à Plataforma do Pará e Bragantina; 

e ao Cinturão Gurupi. A subdivisão em Unidades de Terreno, possibilitou uma melhor análise 

da bacia, a partir dos fatores de: processos de equilíbrio, estados de equilíbrio e compartimentos 

geomorfológicos; estes agruparam a bacia do Médio Guamá Oeste em 2 conjuntos de 

modelados: dissecação pelo efeito do escoamento pluvial (unidades I, III, IV, VI, VII e VIII); 

e dissecação pelo efeito da drenagem fluvial (unidades II e V). 

PALAVRAS-CHAVE: rio Guamá, bacia hidrográfica, geomorfologia. 

INTRODUÇÃO 

A bacia do rio Guamá representa uma importante unidade hídrica do nordeste do estado do 
Pará. A área de estudo localiza-se na região que marca o limite do Médio rio Guamá Oeste; 

inserida nos municípios de Capitão Poço, Ourém, Santa Maria do Pará, Irituia e Bonito. Sua 

área total é de aproximadamente 955 km². Destaca-se como principais cursos d´água 

componentes: Igarapé Pacuí Miri, Igarapé Pacuí Claro, Igarapé Ajará, Igarapé Puraquequara, 

Igarapé João Alves, Igarapé Curuçá, Igarapé Grande, Igarapé Cuia e Igarapé Açú. Sua 

relevância, como bacia de potencial econômico, fomenta a necessidade de se obter um 

conhecimento mais amplo, associados a dinâmica da paisagem e a evolução das unidades de 

terreno componentes. 

Os termos unidade fisiográfica ou unidade de paisagem são utilizados no sentido de gênese 

e evolução de formas de relevo, para descrições que incluem a vegetação e o uso do solo. 

Sistematicamente, uma unidade de terreno descreve a divisão natural do terreno, associado a 

uma geoforma (landform), que representa um conjunto de atributos relacionados pelos mesmos 

processos genéticos e permitem prever seu potencial enquanto meio físico (PETAN et al, 2010). 

Em função das escalas diferenciadas de análise, o landform, pode ser descrito desde o 

conjunto maior (sistema de terreno) ao menor elemento unitário (elemento de terreno), 

permitindo a individualização eficaz de suas similaridades, principalmente no estudo de bacias 

hidrográficas (THOMAS; SIMPSON, 2001). Se o landform pode ser considerado o elemento 

descritivo, deve-se eleger outro componente que considere os fatores mais incidentes sobre as 

mudanças do meio, que seja dependente do tempo, ligado aos processos evolutivos naturais e 

antrópicos (BRUNSDEN, 2001). 

Desta forma, este trabalho objetiva fazer a análise geomorfológica da bacia hidrográfica do 

Médio Guamá Oeste (BHMGO); utilizando o método de avaliação do terreno. Este se baseia 

mailto:isabelafariaslimaa@gmail.com
mailto:ameiguins@ufpa.
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no reconhecimento, interpretação e análise de feições do relevo os quais, sendo reflexo dos 

processos naturais atuantes sobre os materiais da superfície terrestre, devem refletir as 

condições dos mesmos (LOLLO, 1996). 

METODOLOGIA 
A base de dados utilizados em ambiente SIG (Sistema de Informações Geográficas) para o 

presente trabalho foi: Modelo Digital de Elevação (MDE), produzido pela missão SRTM 

(Shuttle Radar Topography Mission), com resolução espacial de 30 m1.A partir dos MDE e de 

anaglifos (gerados a partir de imagens GeoEye) foi elaborado o mapa geomorfológico para a 

área da bacia hidrográfica do Médio Guamá Oeste. Este adotou a proposta de hierarquização 

taxonômica do relevo do IBGE (2009), compartimentando a área de estudo em polígonos que 

representam as diferentes Unidades de Terreno (UTs).  

As UTs foram compartimentadas a partir da delimitação de diferentes aspectos texturais 

das imagens por representar padrões de formas de relevo semelhantes entre si. As feições 

morfológicas de cada UT foram descritas de forma qualitativa. Os elementos que compõem o 

relevo (como as geometrias de topo, vertente e vale) foram descritos a partir da seção obtida do 

MDE na ferramenta 3D Path Profile do software Global Mapper v14.0). Para elaboração do 

presente trabalho estes dados foram projetados no sistema de projeção cartográfica UTM, 

datum horizontal SIRGAS 2000, zona 23 sul, e processados nos softwares ArcMap versão 10.5, 

majoritariamente, e no Global Mapper v18.0. As UTs foram denominadas no presente trabalho 

de Unidade I, II, III e assim sucessivamente. Estas foram associadas a toponímias já descritas 

na literatura segundo Vasquez et al. (2008). 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A rede de drenagem da bacia hidrográfica do Médio Guamá Oeste é principalmente E-W 

(canal principal) e N-S (variações para NE-SW e NW-SE); com padrão treliça/angular e 

dendrítico, localmente paralelo. O rio Guamá, na área de estudo, apresenta cerca de 60 km de 

extensão; drenando em direção à baía do Guajará. De acordo com Vasquez et al. (2008), o 

substrato da bacia é composto por rochas metassedimentares e cristalinas do Cinturão Gurupi, 

sobrepostas por coberturas superficiais cenozoicas e sedimentos quaternários.  Neste contexto, 

a BHMGO foi individualizada em oito Unidades de Terreno (Tabela 1 e Figura 1) com base 

nos parâmetros de natureza estrutural, litológica e padrões de drenagem. Suas unidades são 

representadas essencialmente por dois domínios morfoestruturais estabelecidos por Vasquez et 

al. (2008): o domínio Plataforma do Pará e Bragantina; e o domínio Cinturão Gurupi. 

Tabela 1. Descrição detalhada das unidades de terreno da bacia hidrográfica do Médio Guamá Oeste. 

                                                             
1 Disponível na rede mundial de computadores no site da USGS (United States Geological Survey), no endereço 

eletrônico: ˂https://lta.cr.usgs.gov/SRTM>. 

Domínio 

Morfoestrutural1 

Unidade 

de Terreno (UT)2 
Descrição 

Plataforma do 

Pará e Bragantina 

I 

Relevo suavemente ondulado e localmente ondulado, representado por platôs e morros de 

topos arredondados e angulares. Apresentam vales abertos e localmente fechados, com 

vertentes côncavo-retilíneas. 

II 

Relevo suavemente ondulado e localmente ondulado ou plano, representado por chapadas, 

platôs e morros de topos arredondados e angulares.  Apresentam vales abertos e localmente 

fechados, com vertentes côncavo-retilíneas. 

III 

Relevo suavemente ondulado a ondulado, representado por morros de topos arredondados 

e localmente com regiões aplainadas.  Apresentam vales abertos e localmente fechados, 

com vertentes côncavo-retilíneas. 

IV 
Relevo ondulado a plano, representado por morros de topos arredondados.  Apresentam 

vales abertos, com vertentes côncavo-retilíneas. 
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1 Indicadas a partir da classificação de Vasquez et al. (2008). 
2 Individualizadas neste trabalho.  

 

Figura 1.  Carta de Unidades de Terreno (UT) da bacia hidrográfica do Médio Guamá Oeste. 

O domínio Plataforma do Pará e Bragantina possui relevo variável com superfícies 

aplainadas a onduladas. As unidades III e V apresentam superfícies aplainadas e suavemente 

onduladas com morros residuais. A unidade V é caracterizada por apresentar menores 

topografias, ocorrendo em relevos aplainados com vales abertos. As unidades II e IV 

apresentam superfícies onduladas; morros de topo plano a arredondados; morros residuais; 

altitudes e declividades mais elevadas; e suas feições ressaltam devido à resistência diferencial 

de suas litologias aos processos de intemperismo e erosão. A Unidade I é formada por platôs 

rebaixados; relevo homogêneo; e declividade suave, localmente abrupta. As litologias 

dominantes na bacia hidrográfica pertencem à Formação Barreiras. 

Nas porções noroeste, sul e sudeste da bacia estão localizados os terrenos cristalinos do 

Cinturão Gurupi. A Unidade VIII apresenta relevo dissecado em cristas e colinas alongadas, 

evidenciando litologias resistentes ao intemperismo; altas declividades; variações de altitudes; 

V 

Relevo plano em regiões de planície, caracterizadas por vales abertos e localmente 

fechados com vertentes que variam em côncavo-retilíneas a côncavo e formas de topo 

plano a suavemente arredondado. 

Cinturão Gurupi 

VI 

Relevo suavemente ondulado a plano, representado por colinas de baixa amplitude e áreas 

aplainadas.  Apresentam vales abertos, com vertentes côncavo-retilíneas e formas de topo 

plano a arredondado. 

VII 
Relevo suavemente ondulado constituído por colinas com vales abertos, vertentes 

retilíneas e côncavas, bem como formas de topo arredondado e, localmente, plano. 

VIII 

Região de elevadas altitudes apresentando morros com orientação em N-S e E-W.  

Apresentam superfícies suavemente onduladas. É caracterizado por formas de topo 

angulosos, com vertentes retilíneas a côncavas formando vales abertos. 
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e orientação preferencial em N-S e E-W. Em alternância a estes conjuntos de morros e colinas, 

as regiões relativamente planas são representadas pelas unidades VI e VII. 

Para Jain et al. (2012) o estudo das unidades de terreno possibilita a análise dos processos 

entre entrada (causa) e saída (efeito), de tal forma que um sistema dinâmico oscila em torno do 

seu estado de equilíbrio. Logo, uma forma de equilíbrio tende a manter suas características 

relativamente estáveis mesmo após pequenas perturbações; no dinâmico ocorrem mudanças 

progressivas em longas escalas de tempo, preservando o equilíbrio a curto prazo. Renwick 

(1992) afirma que o equilíbrio em estado estável explica o processo através de uma abordagem 

funcional, enquanto que o equilíbrio dinâmico indica uma mudança gradual e progressiva na 

paisagem, considerando a manutenção de características de condições de curto prazo.  

Considerando a proposta de Jain et al. (2012) a bacia pode ser classificada segundo: 1) 

Processos de equilíbrio: espera-se pela estruturação das UTs que as taxas de erosão sejam 

decrescentes dos topos em direção aos vales, onde predominariam processos deposicionais; 2) 

Estado de equilíbrio: o vale principal do rio Guamá é uma forma de equilíbrio em resposta a 

controles externos (dinâmica fluvial) e tectônicos associados a um forte controle estrutural da 

rede de drenagem; 3) Compartimentos geomorfológicos: a bacia pode ser dividida em 8 

unidades que caracterizam as principais formas e processos atuantes na bacia, com o 

agrupamento em 2 conjuntos de modelados: 

a) Área onde o controle estrutural da rede de drenagem favorece as condições de 

escoamento, predominando a dissecação pelo efeito do escoamento pluvial (unidades I, III, IV, 

VI, VII e VIII); e b) Área na qual destacam-se as sub-bacias de médio curso com efeitos da 

dissecação pelo efeito da drenagem fluvial (unidades II e V). 

CONCLUSÕES 
A bacia hidrográfica do Médio Guamá Oeste constitui um conjunto de formas associadas 

a processos predominantes de retrabalhamento e dissecação, que gradam dos topos em direção 

aos vales. Nestes foram individualizadas 8 UTs, associadas a Plataforma do Pará e Bragantina; 

e ao Cinturão Gurupi. A aplicabilidade de conceitos geomorfológicos, traduzidos em função 

das UTs, busca abordar o conceito de equilíbrio aos sistemas fluviais, destacando a importância 

de fatores como: padrão de processo, hierarquia, variabilidade, equilíbrio, entre outros. Estes, 

na BHMGO, indicaram um sistema em equilíbrio e segmentado em compartimentos marcados 

por 2 grupos de modelados: dissecação por escoamento pluvial (unidades I, III, IV, VI, VII e 

VIII); e dissecação por drenagem fluvial (unidades II e V). 
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RESUMO 

Aplicou-se técnicas de mensuração de reservatórios de água e barragens de terra com uso de 

drone e posterior tratamento dos dados em software para fins de identificação e condições 

geotécnicas e hidráulicas dessas estruturas. Com a produção de mapa-imagem georreferenciados, 

admite-se que o equipamento otimiza os trabalhos em campo e aumenta a confiabilidade nos 

resultados obtidos.  

Nas inspeções de segurança buscou-se informações das características técnicas do maciço e 

reservatórios, identificar anomalias nas barragens e realizar imagens a fim de cadastrá-las em um 

sistema nacional de segurança de barragem. O trabalho foi realizado em reservatórios de água e 

barragens de terra consideradas de uso múltiplo, especificamente usadas na atividade de 

piscicultura, sendo um universo de 28 barragens, localizadas em 12 municípios no Amazonas.  
 

PALAVRAS-CHAVE:  Barragem, drone, topografia, reservatório. 

 

INTRODUÇÃO 

O uso de drone no auxílio à inspeção de reservatórios e barragens de terra mostrou-se bastante 

vantajoso na aquisição de dados pois permite produzir um mosaico de imagens em tempo real e 

aprimorar as inspeções de campo. Mostrou-se como equipamento operacional que permite atingir 

trechos de difícil acesso, tais como: enseadas, ilhas e charcos, o que elimina o uso de embarcação 

e riscos à equipe, por exemplo. 

Objetivo foi demonstrar resultados de inspeção superficial com uso de drone, o qual resultou em 

mensuração de reservatórios de água e barragens, produção de mapas-imagens e identificação de 

condições geotécnicas e hidráulicas das estruturas. Com GPS embarcado e câmera de alta 

resolução foi possível fazer o mapeamento e georreferenciamento. É ferramenta que otimizou 

mapear e identificar anomalias nas estruturas hidráulicas. 

Segundo Vargas (1977), as primeiras barragens de terra construídas no Brasil datam do início do 

século XX, foram na região Nordeste, com a finalidade de dessedentação animal e irrigação, 

reduzindo os prejuízos provocados pelas estiagens. No Amazonas, a maioria das barragens de 

terra, são para abastecimento de água de uso múltiplo, especificamente usadas na atividade de 

piscicultura. Mas, atualmente, encontra-se proibida sua construção. 

Para os autores Matos, Silva e Pruski (2013), barragem é o elemento estrutural construído 

transversalmente à direção do escoamento de um curso d’água, formando um reservatório 

artificial com a finalidade de acumular água ou elevar seu nível. Esse procedimento usado pela 

equipe para realização das inspeções de segurança permitiu aperfeiçoar e melhorar a qualidade 

dos trabalhos desenvolvidos e aumentar a confiabilidade dos resultados obtidos.  
 

MÉTODOS OU METODOLOGIA 

Os trabalhos foram realizados em reservatórios de água e barragens de terra para abastecimento de 

água consideradas de uso múltiplo, especificamente usadas na atividade de piscicultura, sendo um 

universo de 28 barragens, localizadas em 12 municípios no Amazonas. 

As etapas principais foram as seguintes: coleta dos dados em campo com os equipamentos; 

tratamento dos dados com software; produção de mapas e dimensionamento. 
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No levantamento das informações utilizou-se trena métrica de 50 metros que serviu para medir a 

largura em pontos da crista do barramento, medir a altura de monges e a distância entre a 

fundação até a crista, um GPS de precisão para coletar coordenadas das ombreiras da barragem e 

o aerolevantamento feito pelo Drone para registros de fotos. Foram gerados modelos 

tridimensionais (3D) das barragens com resolução centimétrica, variando de acordo com a altura 

de voo e extraídas informações essenciais: geração de ortomosaicos para facilitar a inspeção; 

espacialização para cálculo de volume; geração do Modelo Digital de Terreno (MDT) de alta 

resolução; declividade média da barragem; e geração de mapas temáticos de alta resolução. Foi 

utilizado o Drone DJI PHANTO 4 PRO com GPS embarcado e câmera. 

Anteriormente foi realizado um planejamento de voo utilizando o aplicativo móvel DroneDeploy. 

A plataforma conta com suporte online via desktop onde foi possível fazer o planejamento, depois 

descarregar em um smartphone e enviar ao drone para fazer a missão de voo. No aplicativo 

acompanha-se a rota de voo e o status do drone como bateria, velocidade de voo, angulação da 

câmera, tempo estimado da missão dentre outros. 

Com as imagens gerou-se o Modelo Digital de Superfície (MDS) baseado em imagens de 

Aeronave Remotamente Pilotada (ARP’s) de asa fixa e multirrotativa (drone) e nos pontos de 

controle altimétricos converteu-se em Modelo Digital de Terreno (MDT). Em seguida, criou-se os 

mapas de alta resolução contendo: o barramento, as manchas de inundação e áreas alagadas dos 

reservatórios. E, por fim, os dimensionamentos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A inspeção de barragens 

Por que necessitamos do uso de barragens. De acordo com o ICOLD (2017), na antiguidade as 

barragens foram construídas para o único propósito de abastecimento ou irrigação. Mas, à medida 

que as civilizações desenvolveram-se, houve a necessidade de serem construídas para um 

propósito específico: abastecimento de água, irrigação, controle de enchentes, navegação, 

qualidade da água, controle de sedimentos e hidroeletricidade.  

Constantemente existe a necessidade de manutenção para continuidade do bom funcionamento da 

barragem. Para tanto, são feitas inspeções antecipadas para avaliar os pontos e a dimensão da 

parte afetada. Por outro lado, os órgãos de controle de segurança de barragem tem imprimido 

esforços no sentido de identificar o grande número de barragens existentes no país. Nos últimos 

anos estão sendo realizadas campanhas de inspeções para coletar dados sobre reservatórios e 

barramentos a fim de disponibilizar em um sistema nacional de informações sobre segurança da 

barragens (SNISB). 

Para inspeção de barragens os dados podem ser coletados sem que ninguém seja exposto a 

condições de perigo. Silveira (2018) afirma que há uma série de vantagens quando são usados 

métodos remotos para inspeção de barragens, tais como: segurança da equipe, mínima perturbação 

da estrutura e possibilidade de acesso virtual aos elementos estudados. Nesse sentido, acrescenta 

que com o avanço na tecnologia digital, câmeras, sonares e diversos outros sensores podem ser 

integrados aos veículos de operação remota, de modo relativamente simples, aprimorando as 

inspeções de campo.  

Para inspecionar um número grande de barragens o drone mostrou-se um equipamento perfeito 

para auxiliar na mensuração dos reservatórios. Sua câmera de alta precisão acoplada ao drone 

permite uma definição e qualidade das imagens superior às geradas por satélite. Enquanto uma 

imagem do espaço tem a precisão de 30 metros quadrados por pixel, no drone, cada pixel retrata 

cinco centímetros quadrados do terreno. Para os reservatórios, a altitude de voo ideal para o drone 

esteve entre 120 a 250 metros, teleguiado por controle remoto, comunicado por radiofrequência. 
 

Modelo de terreno de alta resolução e mapas 
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Segundo a ESRI (1997), modelar digitalmente uma superfície, de modo consistente, significa 

representar o relevo de forma a reproduzir, com exatidão, o caminho preferencial do escoamento 

da água superficial observado na superfície do terreno.  

Para gerar um MDS é preciso aplicar a técnica conhecida como Structure from Motion - SfM 

(estrutura do movimento) e funções geométricas para calcular os dados obtidos em voo. O 

mapeamento a partir do imageamento com sensores embarcados em Aeronave Remotamente 

Pilotada (ARP) fundamenta-se em conceitos da visão computacional de modelagem baseada no 

objeto em que o algoritmo SfM reconstrói a posição das câmeras a partir da detecção e descrição 

de pontos de interesse num conjunto de imagens resultando numa nuvem esparsa de pontos 

(FONSTAD et al., 2013, SNAVELY et al., 2008, SZELISKI, 2010). 

Na etapa de triangulação, revelam os autores, o SfM calcula a localização dos pontos num sistema 

de referência local, criando uma nuvem esparsa de pontos 3D. A triangulação na imagem requer 

que sejam conhecidas as orientações interior e exterior da imagem, que é conseguida após a 

combinação de todas as orientações relativas, em pares, na forma de matriz fundamental. Uma 

matriz fundamental é a representação algébrica da geometria epipolar 3x3 que relaciona os pontos 

correspondentes em imagens estéreo, conforme a Fig. 01. 

 
Figura 01 – Representação algébrica da geometria epipolar (Szeliski, 2010). 

 

Após triangulação, os pares de imagem orientados na matriz fundamental são combinados para 

formar o bloco completo de imagens e gerar a estrutura da cena. Dessa forma, tem-se um modelo 

sub-otimizado porque nem todas as imagens foram sobrepostas e há discrepâncias na estrutura 

devido a alguns erros algébricos ocorridos na fase de medição. Para superar esse problema, a 

maioria dos algoritmos SfM realiza o ajustamento de blocos, Bundle Block Adjustment, o qual 

otimiza iterativamente a estrutura 3D e as matrizes de projeção de todas as imagens, 

simultaneamente, executando uma minimização não linear da medida real. Isto significa dizer 

que, numa abordagem SfM, a estrutura da cena e as matrizes da câmera são recuperadas sem o 

conhecimento da posição da câmera ou orientação interior (SZELISKI, 2010). 

Realizado o mapeamento e estabelecidos os pontos de controle, os dados foram processados 

utilizando as técnicas SfM e cálculos geométricos, e, como produto, foi gerado o MDS com cotas 

altimétricas de alta resolução, além de mapas feitos a partir de ortomosaicos. Para processamento 

e aplicação das técnicas foi necessário a utilização dos softwares AGISOFT PHOTOSCAN e 

ArcGis na versão 3.4 e, para transformação do MDS em MDT foi utilizado o SagaGis. A Figura 

02 representa um MDS e um Mapa a partir de aerolevantamento feito em uma das barragens. 

Ficou evidenciado no sobrevoo, uma área de abrangência segura em torno de 100 ha, em virtude 

da autonomia de voo e outras interferências atmosféricas e topográficas, ou 300 ha com bateria 

reserva, conforme a barragem da Fig. 02. Enquanto que o Veículo Aéreo Não Tripulado (Vant) é 

possível abranger áreas bem superiores.  

De posse dos registros das imagens foi possível fazer o mapeamento e georreferenciamento da 

área em uma escala de precisão centimétrica. Nas análises, além das estruturas principais de uma 

barragem e reservatório, foi possível identificar com uso de drone: surgência (piping), infiltração 

grande, fissura grande, percolação, vegetação em excesso, ravinamento, deslizamento, formação 

de praia, detritos (troncos e galhos de árvores). 
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Figura 02 – MDS e Mapa de alta resolução a partir de aerolevantamento em uma das barragens (2018). 

 
Por outro lado, o instrumento possui limitações na identificação na barragem, tais como: 

deslocamento, desalinhamento, recalque, depressão, subsidência, deformação, pequenas fissuras, 

cavas de animais, pequenos processos erosivos, enraizamentos profundos, manutenção e detritos 

pequenos. Incluem-se ainda, uso de drone apenas em pequenos e médios reservatórios de água. 

Para mensuração da geometria do barramento exige-se medidas mais exatas possíveis, em nível 

milimétrico. Tal método mais empregado fazem uso dos aparelhos topográficos (teodolito e 

estação total) que destinam-se fundamentalmente a medir ângulos e obter distâncias horizontais e 

verticais. Não podemos deixar de frisar que as inspeções visuais e a instrumentação de barragens 

são formas essenciais no monitoramento constante, de tal forma que o drone vem complementar 

as inspeções visuais, realizadas a partir da superfície. 
 

CONCLUSÕES 

A mensuração de pequenos e médios reservatórios de água mostrou-se perfeitamente 

recomendável com uso de drone. Após a coleta e tratamento das imagens foi possível calcular a 

área e desenhar a poligonal do reservatório, inclusive acompanhar mudanças ao longo do tempo. 

Permite ainda atingir trechos de difícil acesso, tais como: terrenos íngremes, enseadas, ilhas e 

charcos, o que elimina o uso de embarcação ou percorrer trechos em veículos. Assim, foi possível 

atingir o maior número de barragens em menor tempo possível, reduzir custos e melhorar a 

segurança na execução, garantindo a qualidade e precisão dos dados levantados.  
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RESUMO 

Os minerais que existem na Terra são únicos em todo o universo, o que concede ao nosso 

planeta uma mineralogia capaz de suprir até agora a enorme utilização mineral na atividade 

humana. Apesar da importância, o estudo dos minerais ainda é pouco difundido, 

principalmente por conta do reduzido número de museus de ciências exatas. Assim, as 

atividades desta exposição foram organizadas de acordo com as etapas de estudo dos minerais 

via de regra para se adequar a uma melhor didática dos conteúdos. A visita iniciou com uma 

seção introdutória sobre o que é um mineral, em seguida temas como classificação, descrição, 

escala de dureza, propriedades químicas e físicas foram abordadas e terminou apresentando 

aos alunos conceitos relacionados a formação das rochas. Além de uma demonstração guiada 

do material disponível no Museu de Geociências da UFRR, os alunos participaram de 

atividades práticas em diferentes ambientes de ensino, incluindo o laboratório de microscopia 

e uma breve aula de campo. A visita contou com a participação de mais de 100 alunos da 

educação básica no dia 17 de outubro de 2018, reafirmando o MuGEO como eficaz 

ferramenta para a educação geocientífica no Estado. Os alunos se mostraram mais motivados 

ao estudo dos temas quando trabalhados por meio de atividades que lhes permitiam participar 

da execução. 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino, Geociência, Minerais, Roraima. 

 

INTRODUÇÃO 

O nível de importância dos minerais em nossas vidas corrobora para a necessidade de 

se ensinar sobre mineralogia, principalmente nos conteúdos programáticos de geologia. 

Conforme a definição de Paz e Souza (2018) geologia é o ramo das ciências exatas que estuda 

o planeta Terra envolvendo sua composição química, mineralógica e física, onde é possível 

observar que o estudo dos minerais está no âmago do estudo das ciências exatas. 

Reduzido muita das vezes as salas de aula, os conteúdos programáticos que abordam 

aspectos mineralógicos dentro do currículo da geologia são ministrados por profissionais que 

não tiveram suficiente formação ou não tem a necessária ótica nem da física nem da química 

para o estudo mineralógico (Toledo 2005). 

Da necessidade de abordagens mais específicas dos conteúdos relacionados a 

mineralogia, surgem os museus de ciências exatas. Com papel importante na consolidação das 

ciências no país estas instituições ainda carecem de atenção. Além dos museus de geociências 

propriamente ditos, há diversas instituições que contam com litotecas e laboratórios de ensino 

de geociências sendo esse o caso do Museu de Geociências da Universidade Federal de 

Roraima (MuGEO). 

A exposição é a primeira deste tipo a contemplar os aspectos de exibição desenvolvido 

com materiais próprios do acervo, onde o trabalho em apreço objetiva discutir a experiência 

educativa realizada por meio desta mostra, e a busca por evidenciar a importância e o papel da 

coleção mineralógica do MuGEO. 
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MÉTODOS OU METODOLOGIA 

A exposição aconteceu no dia 17 de outubro de 2018 em comemoração ao dia C da 

Ciência. A atividade contou com a participação de mais de 200 alunos oriundos de escolas da 

rede pública e privada da cidade de Boa Vista. Os alunos de séries do Ensino Fundamental II 

e do Ensino Médio (figura 1A) visitaram três espaços diferentes na intenção de tornar as 

atividades mais motivadoras e estimulantes e também para diversificar os ambientes de ensino 

para fora da sala de aula “comum”, atentando para o exposto por Bonito (2001) de que nem 

toda atividade prática acontece em laboratório e nem todas as atividades laboratoriais são 

experimentais. 

O tema da visita foram os minerais, tendo em vista que o acervo do Museu é composto 

em sua maioria por estes. O acervo então foi dividido em diversas seções, com o intuito de 

facilitar a apresentação do material. A forma de trabalho integrou teoria e prática, tento em 

vista, que a maior parte dos conteúdos já haviam sido estudados pelos alunos.  

Durante a exposição, a cada nova etapa os participantes foram estimulados a 

expressarem seus diferentes conceitos sobre os temas abordados, e a partir das diferentes falas 

chegar a um conceito que de maneira adaptada cumprisse os objetivos da exposição. Logo, de 

forma qualitativa, por meio das respostas dos alunos as questões que surgiam, foi possível 

observar vários aspectos referente ao processo de aprendizado do conteúdo de geociência.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Para que a exposição pudesse acontecer foi necessário a reorganização do acervo em 

seções temáticas de forma a abranger os mais variados aspectos do estudo e utilização dos 

minerais. Ao todo foram organizadas 11 seções temáticas, sintetizadas abaixo em função do 

nível de importância durante a apresentação.  

A exposição teve início apresentando o tema das atividades aos alunos. Assim cada 

aluno foi incentivado a construir um conceito próprio sobre mineral baseado no conhecimento 

teórico da disciplina de geografia. Após cada aluno apresentar sua ideia conceitual sobre 

mineral eles puderam manusear exemplos de diferentes materiais geológicos, como rochas, 

minerais, mineraloides, vidro vulcânico, grãos de areia e observar os que se encaixavam na 

definição elaborada (figura 1B).  

A maior parte das definições concentraram-se apenas em apontar mineral como uma 

substância sólida e inorgânica, portanto, foi necessário abordar uma definição de espécimes 

chamadas de mineraloides, que incluem materiais cristalinos naturais biogênicos, como 

perolas, âmbar e recifes de corais, e materiais inorgânicos sem estrutura cristalina, como opala 

e obsidiana (Teixeira et al. 2000) que não correspondem a minerais, mas são comumente 

classificados como. Este primeiro momento foi importante para avaliar o conhecimento dos 

alunos sobre conceitos mais intrínsecos a mineralogia, como estrutura cristalina e arranjo 

atômico ordenado. 

Em um segundo momento abordou-se como se realiza a classificação macroscópica 

dos minerais (figura 1C). Para se chegar a uma identificação mineralógica a partir de amostra 

de mão utiliza-se uma série de testes partindo das propriedades físicas dos minerais. Estas 

propriedades ou características são as quais um mineral pode ser reconhecido ou identificado. 

Para ilustrar como é realizada esta descrição utilizou-se ferramentas simples e de uso 

cotidiano de alunos de geologia, como canivete suíço, imã, placa de vidro, lupa de bolso, 

placa de porcelana e ácido clorídrico diluído 10%. As propriedades descritivas abordadas 

durante a exposição foram escolhidas com o propósito de serem visualmente melhor de 
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representar. Por conta disso as propriedades abordadas foram o traço, teste de efervescência e 

propriedades magnéticas e sensoriais (odor, sensação ao tato). 

Ainda sobre as características macroscópicas dos minerais, em seção separada 

abordou-se a escala de dureza. O momento de montar a escala de dureza obteve bastante 

participação dos alunos, que através dos testes de dureza foram os responsáveis por definir o 

nível de dureza do cristal e qual seria seu lugar na escala de 1 a 10 (Escala de Dureza de 

Mohs). O acervo do MuGEO conta com espécimes representativos dos oito primeiros 

minerais da escala (talco, gipsita, calcita, fluorita, apatita, ortoclásio, quartzo, topázio), onde 

os únicos que não possuem exemplar no museu são minerais de coríndon e diamante (9 e 10 

respectivamente). Quando perguntados sobre qual mineral seria o número 10 da escala de 

dureza, quase sempre os alunos reconheciam o diamante como o mineral mais resistente da 

Terra.  

Na seção seguinte os participantes foram apresentados a diversos cristais com formas e 

tamanhos variados, atentando para o fato de que o tamanho pode variar em uma mesma 

espécie dependendo das condições geológicas de formação (figura 1D). Apesar das variações 

de tamanho as características do cristal continuam sendo as mesmas. Além dos minerais 

propriamente ditos, o MuGEO conta com maquetes dos sistemas cristalinos de alguns dos 

principais minerais da superfície terrestre, como o quartzo, calcita, halita. Assim, a partir de 

modelos tridimensionais os alunos foram capazes de entender o papel da organização interna 

dos minerais na forma externa do cristal.  

 

  

  
Imagem 1: Organização do MuGEO para exposição. Destaques: (A) Alunos participantes. (B) Seção inicial 

sobre conceito de mineral. (C) Maquetes em seção sobre tamanho e forma dos cristais. (D) Propriedades 

macroscópicas. 
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Em seguida os participantes foram levados ao Laboratório de Petrologia Cristalina da 

UFRR, onde se encontram os microscópios. Antes de utilizarem os microscópios houve uma 

pequena apresentação das funcionalidades do aparelho e como manuseá-lo. Posteriormente os 

estudantes foram instruídos a visualizarem os minerais sob nicóis cruzados e a luz polarizada. 

A reação dos alunos ao perceberem que os mesmos minerais que estavam vendo 

microscopicamente já haviam visto em tamanho centimétrico foi de enorme surpresa e certa 

incredulidade. 

A etapa sequente trouxe a importância dos minerais para a sociedade em geral, 

pontuando a utilização destes como insumos ou minerais puros. Esta seção objetivou mostrar 

os aspectos econômicos dos minerais, apresentando materiais que são utilizados diariamente, 

portanto, os alunos manusearam objetos como aparelhos eletrônicos, óculos, lápis, cerâmica, 

vidro temperado, talco. Os lápis são fabricados a base de grafite, um polimorfo do diamante. 

Os atuais vidros temperados são compostos de óxido de boro, enquanto vidros mais antigos 

são formados principalmente por quartzo. Outros exemplos são as cerâmicas fabricadas a base 

de micas, o próprio sal de cozinha (halita) e os diversos minerais utilizados como adorno. 

A exposição terminava indagando aos participantes o conceito de rocha, tido como um 

aglomerado de um ou mais minerais, e uma breve visita de campo dentro da própria 

universidade em uma área conhecida como "cemitério das rochas". O local é destino final 

para diversas amostras recolhidas por alunos do curso de geologia e depois descartadas por 

não terem mais uso. Conta exemplares de rochas ígneas (extrusivas e intrusivas), 

metamórficas e sedimentares exclusivamente pertencentes ao Estado, e que desde o ano de 

2018 estão organizadas facilitando o trabalho para alunos dos primeiros anos ou visitas de 

escolas. A atitude dos alunos perante a atividade foi bastante participativa, sendo um dos 

momentos mais aguardados da exposição. 
 

CONCLUSÕES 

De exposto, pode-se concluir que a experiência é certamente eficaz na fixação de 

conhecimento, e contribui para formação do aluno, ao apresentar uma investigação conduzida 

na qual o estudante foi capaz de relacionar a aprendizagem estabelecida, com outras 

disciplinas e sua própria vivência cotidiana. A exposição funcionou como atividade prática, 

buscando a transposição didática do conteúdo geocientífico para uma melhor compreensão do 

público e adaptação para diferentes espaços de ensino. 

A incansável busca pela organização do museu objetiva despertar na comunidade o 

interesse pelos temas das geociências, demonstrando sua relevância para o meio social e 

tecnológico. Diante disso, a visita projetou-se como uma importante ação de fortalecimento 

para o MuGEO e demais instituições museológicas de ensino, mesmo diante da visível 

carência de elementos acessíveis ao público em geral, além da tentativa de melhorar o 

entendimento acerca do envolvimento da cidade e sua história ligada a mineração.  
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RESUMO 

Este trabalho teve como objetivo uma análise gemológica prévia e reconhecimento de 

ocorrências de ametistas na região de Presidente Figueiredo (AM). Os métodos de trabalho 

foram agrupados em três etapas: (1) revisão bibliográfica (2) trabalho de campo e coleta de 

amostras de maneira assistemática; e (3) preparação e análise gemológicas das amostras 

coletadas. A área é representada por monzogranitos a dioritos da Suíte intrusiva Água Branca, 

vulcanitos do Grupo Iricoumé, álcali-granitos da Suíte Intrusiva Mapuera, biotita granito do 

batólito São Gabriel e sedimentos da Formação Prosperança. As gemas apresentam hábito 

prismático piramidal e, variam entre 3 cm a 5 cm de comprimento. Possuem brilho vítreo, 

principalmente, nas faces cristalinas monoterminadas e, em alguns casos biterminadas com 

coloração do roxo intenso ao mais claro. Densidade e índice de refração condizem com a 

literatura com valores, respectivamente, de 2,638 g/cm³ e 1,544 – 1,553. Em análises de 

inclusões sólidas foi possível determinar intercrescimento acicular de hematita, característico 

de ametistas. Análises por microscopia por imersão trouxeram informações de que os setores 

geminados não são onde refletem a maior tonalidade roxeada. Dados químicos foram obtidos 

por microfluorescência de Raios X em destaque para porcentagem de óxido de ferro variando 

de 100 ppm a 400 ppm em zonas roxas da gema. 

PALAVRAS-CHAVE: Quartzo, propriedades gemológicas, microfluorescência de raios X. 

INTRODUÇÃO 

Segundo informações disponibilizadas no banco de dados da Agência Nacional de Mineração-

ANM (2018) há requerimentos para pesquisa de ametistas na região de Presidente Figueiredo 

(AM), o que contribuiu para definir uma área de estudo para a atual pesquisa. Baseado no fato 

de que há ocorrências de ametistas na região, como trabalho de e Oliveira et al. (2018), 

objetivou-se estudar o recurso mineral em destaque, dando ênfase em seu caráter físico e 

químico de aplicação gemológica para auxiliar na identificação do potencial desse mineral na 

área de estudo. 

Deste modo, buscou-se, primariamente um melhor conhecimento nas propriedades 

gemológicas da substância a fim de entender qual a influência do ambiente geológico na 

geração das variedades de quartzo e seu uso tecnológico.  

A área da pesquisa, possui, aproximadamente, 15 km² no município de Presidente Figueiredo 

(AM) onde estão expostas rochas graníticas e vulcânicas ácidas a intermediárias integrantes do 

embasamento cristalino da Bacia do Amazonas.  

MÉTODOS 

mailto:caiogoncalvesnunes@gmail.com
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A caracterização gemológica das ametistas aflorantes na comunidade São Sebastião envolveu 

etapas Pré campo com as pesquisas bibliográficas; etapa de campo com o reconhecimento 

geológico, utilização de mapa, coleta de amostras de forma assistemática selecionando 

materiais em bom estado de conservação com hábitos preservados, descrição de afloramentos 

e fotografando-os e; pós campo a partir das análises laboratoriais realizadas no laboratório de 

Pesquisas Gemológicas (LAPEGE) no Centro de Tecnologia Mineral (CETEM) no Rio de 

Janeiro (RJ). Para todos os casos, houve uma prévia separação, retirada das impurezas para 

serem analisadas e preparação das amostras como desbaste da gema. Os métodos analíticos 

englobaram análises químicas quantitativas com uso de um espectrômetro microfluorescência 

com alvo preferencial. Zonas com tom de roxo mais forte e zonas incolores são usadas para 

efeito de comparação. Análises físicas para definir a densidade do material utilizando balança 

hidrostática e análises gemológicas com o uso de refratômetro gemológico, microscópio 

gemológico para observação das inclusões sólidas presentes na amostra e microscópio 

gemológico de imersão com a gema imersa em um líquido de refração semelhante ao do mineral 

utilizado no estudo o monobrometo-naftaleno com índice de 1,55 para impedir a reflexão da 

luz incidente e permitindo assim uma melhor visualização do interior da pedra). 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

As análises de microscopia por imersão revelaram detalhes sobre a geminação polissintética 

obtida através dos polarizadores cruzados (Figura 2 A e B). Repara-se que o setor não geminado 

apresenta cor mais intensa nessa direção do polarizador o que vai contra alguns pesquisadores. 

Na Figura 2 C são destacadas as “linhas de tigre” característica comum em ametistas e 

desenvolvem-se nos setores geminados (característico de inclusões fluídas). Em D notar as 

nítidas linhas de crescimento separando cores da confluências dos ângulos. Em E observa-se 

que em um dos setores apresenta alguns podes com coloração mais intensa e rotacionando um 

pouco a amostra notar em F que essas estruturas não são esféricas, sendo visivelmente lineares 

seguindo direção do eixo ‘c’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

No microscópio gemológico o pleocroísmo da ametista com cores azul e rosa forte com 

apolarizador nessa direção e a 90 graus obtém cores roxo e rosa mais fraco. Em C notar 

inclusões sólidas de hematita e goethita crescendo perpendicular ao romboedro. Em D e E notar 

o afloramento das inclusões vistas em C, ressaltando em D a preservação dos goethitas com 

brilho metálico e em E limonitizadas e de coloração alaranjada.  

Figura 1 – Microscopia por imersão resultando nas imagens A, B, C, D, E e  F 
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Densidade com valores de 2,65 e índice de refração No: 1,544 e Ne: 1,553 revelaram valores 

esperados. 

 
sdgsdg 

sdgsgds 

CONCLUSÕES 

Conclusões preliminares a partir da identificação do teor de SiO2, permitiu inferir que as 

amostras estudadas têm pureza considerada, enquanto o teor de Fe2O3, presente no retículo 

cristalino, produz sua cor característica. Esse conhecimento há de subsidiar a continuidade das 

pesquisas a fim de se entender a influência do ambiente geológico na geração das variedades 

de quartzo. A pesquisa preliminar mostrou, também, que a região possui um potencial 

econômico para exploração da variedade do quartzo ametista.  
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Figura 2 – Fotografias por imersão da amostra AS01. Em A, B e C usou-se luz transmitida, enquanto 
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área 2 SiO2  99,96 /  Fe2O3  0,04 
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RESUMO 

 O evento sensu lato Uatumã é caraterizado pelo intenso magmatismo de afinidade 

cálcio-alcalina, relacionado com a presença de arcos vulcânicos continentais 

paleoproterozoicos no período de ca. 2,1 a 1,88 Ga, associados com as suítes magmáticas Cuiú-

Cuiú, Creporizão, Parauari. Inclui ainda unidades vulcânicas cálcio-alcalinas de uma série 

extendida de ca. 1,89 Ga a 1,87 Ga, que compõe principalmente as formações Bom Jardim, 

Salustiano e Aruri do Grupo Iriri, as quais relacionam-se geneticamente com caldeiras 

vulcânicas, possivelmente formadas ao final do evento magmático Parauari (Juliani et al., 

2005). Entretanto, outras unidades vulcânicas têm sido reconhecidas, destacando-se a Formação 

Vila Riozinho, cálcio-alcalina, gerada em ca. 1,99 Ga, uma unidade de riolitos cálcio-alcalinos 

de ca. 1,96 Ga (Tokashiki et al., 2013) e uma unidade vulcânica alcalina com ca. 1,88 a 1,87 

Ga (Lamarão et al., 2002). Rochas vulcânicas alcalinas do tipo A, predominantemente fissurais, 

de ca. 1,87 Ga, estão também presentes. Estes dados evidenciam que a unidade originalmente 

definida como Uatumã é mais complexa e inclui diversos eventos vulcânicos com diferentes 

filiações geoquímicas e idades. com significativa relevância no potencial metalogenético na 

porção sul do Cráton Amazônico, mais especificamente na Província Mineral do Tapajós.  

 Estes arcos magmáticos continentais nomeados Arcos Tapajônicos, tem rochas 

excepcionalmente bem preservadas de processos tectônicos e metamórficos, o que tem 

permitido caracterizar os sistemas geológicos, os ambientes tectônicos de formação, os sistemas 

magmáticos–hidrotermais do tipo epitermal e pórfiro associados, por vezes mineralizados em 

metais preciosos e de base. Estas unidades agrupam corpos de rochas graníticas faneríticas e 

porfiríticas diversas, granófiros, pórfiros andesíticos a riolíticos, andesitos, dacitos, riodacitos 

e riolitos, estes em maior volume. As rochas vulcânicas compõem derrames, domos e diques, 

comumente com fácies variadas de rochas vulcanoclásticas associadas, incluindo grandes 

depósitos de ignimbritos, assim como rochas sedimentares clásticas típicas de ambiente 

continental incluindo depósitos de leques aluviais e fluviais compostos por arenitos, 

conglomerados, siltitos e argilitos junto com unidades lacustres, representadas por lamitos 

vermelhos com leitos de chert contemporâneas aos eventos vulcânicos paleproterozoicos. 

Em diversos litótipos sub-vulcânicos e vulcânicos mais ou menos evoluídos foram 

identificadas inúmeras ocorrências de alterações hidrotermais do tipo quartzo–sericita, por 

vezes com adulária, e argílica, está dominantemente em estilo fissural, que podem ser 

associadas a mineralizações epitermais do tipo low-sulfidation (LS). Também estão presentes 

rochas hidrotermalizadas com pirofilita e alunita, caracterizando zonas de alterações argílicas 

avançadas em estilos pervasivo e fissural, típicas de mineralizações epitermais high-sulfidation 

(HS). Em todos os litótipos, mas predominantemente em granitoides e pórfiros, foram 

identificadas alterações potássicas, sericítica, sericita–clorítica, propílitica e clorítica nos estilos 

pervasivo e fissural, as quais são representativas de típicos sistemas do tipo pórfiro. 
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 Estes resultados indicam um importante potencial para ocorrência de mineralizações de 

metais preciosos (Au e Ag) e de base (Cu, Pb, Zn e Mo) dos tipos epitermal e pórfiro na região, 

o que abre possibilidades para existência de mineralizações de grande porte nos arcos 

Tapajônicos, semelhantes àquelas presentes em arcos modernos, como os Andes, México e 

oeste dos Estados Unidos.  

PALAVRAS-CHAVE: Uatumã, Província Mineral do Tapajós, arcos Tapajônicos, 

mineralização epitermal, mineralização de tipo pórfiro, ouro, metais de base. 

 

INTRODUÇÃO 

 Eventos magmáticos intensos, de afinidade cálcio-alcalina, predominantemente 

félsicos, ocorreram no final do Paleoproterozoico (ca 2,1 a 1,87 Ga) na Província Mineral do 

Tapajós com a geração de rochas plutônicas, sub-vulcânicas, vulcânicas e vulcanoclásticas 

agrupadas originalmente no evento magmático denominado Uatumã. Rochas plutônicas 

compõem as suítes magmáticas Cuiú-Cuiú, Creporizão e Parauari (Fig. 1). 

A área estudada se localiza na região sudoeste do estado do Pará, predominantemente 

no município de Novo Progresso.  

 

Figura 1 – Porção do mapa geológico do estado do Pará, com detalhe na área de pesquisa no sul da 

Província Mineral de Tapajós (retângulo vermelho). 

 

 Trabalhos mais recente tem sugerido que estas unidades geológicas se formaram em 

arcos magmáticos continentais entre ca. 2,1 a 1,88 Ga, e particularmente as suas rochas 

vulcânicas e vulcanoclásticas, se associam sistemas magmáticos–hidrotermais dos tipos 

epitermal (high-, intermediate- e low-sulfidation) e pórfiro, por vezes mineralizados em metais 

preciosos e de base.  
 

MÉTODOS 

 Para estes estudos foram feitos levantamentos e amostragens em campo, análises 

petrográficas macroscópicas e microscópicas (luz transmitida e refletida), análises de química 

mineral (caracterização petrográfica e mineralógica de litotipos hidrotermalizados usando 

microscopia eletrônica de varredura), análises qualitativas por difração de raios X, litoquímica 

(análise de elementos maiores, traços e terras raras), química isotópica (geocronologia U–Pb 

em zircão e sistemática Sm–Nd e Sr–Sr) e análises de isótopos estáveis (δ 18O, δD, δ34S). 
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DISCUSSÕES E CONCLUSÕES  

 Na Província Mineral do Tapajós a ocorrência de sistemas magmáticos–hidrotermais 

epitermais (high-, intermediate- e low-sulfidation) e do tipo pórfiro, está diretamente ligada à 

evolução de arcos magmáticos continentais paleoproterozoicos, denominados Arcos 

Tapajônicos I e II, desenvolvidos entre ca. 2,1 Ga e 1,88 Ga (Fig. 2). Estes arcos abrangem 

incluem corpos de rochas plutônicas e sub-vulcânicas das suítes intrusivas Cuiú-Cuiú, 

Creporizão e Parauari, bem como unidades vulcânicas, vulcanoclásticas e sedimentares de 

diferentes idades. O maior volume das rochas supracrustais se associadas à unidade 

originalmente denominada Uatumã, e inclui vulcânicas diversas de composição andesítica, 

dacítica, riodacítica e riolítica e abundantes componentes vulcanoclásticos. 

As rochas destes arcos são em geral peraluminosas a metaluminosas e pertencem à serie 

cálcio-alcalina enriquecida em potássio, com tendências shoshoníticas, e mostram semelhança 

às geradas pelo magmatismo sin- a pós-orogênico em ambiente de arco vulcânico continental 

maturo, desenvolvido em margens continentais ativas. 

 Dados isotópicos de Sm–Nd de um conjunto representativo de amostras da região 

indicam valores de ƐNd negativos e valores baixos de 87Sr/86Sr, indicando a existência de 

importante contaminação de crosta continental. As idades modelos TDM indicam participação 

de crosta paleoproterozoica e arqueana na formação dos magmas. Tanto os dados isotópicos 

como os de magnetometria e de gravimetria indicam que estruturas profundas da região têm 

orientação geral aproximadamente E–W que parecem constituir extensões das zonas de 

cisalhamento arqueanas presentes na Província Mineral de Carajás até a altura do rio Tapajós. 

 No período de ca. 2,1 a 1,97 Ga, eventos de subducção de crosta oceânica (incluindo 

sedimentos do Grupo Jacareacanga) sob crosta continental (embasamento arqueano) em 

regimes tectônicos fracamente compressivos e extensionais, associados a uma fase orogênica, 

permitiram a geração de grandes volumes de rochas félsicas, constituindo o denominado Arco 

Tapajônico Continental I, com presença de rochas plutônicas, pórfiros, rochas vulcânicas e 

vulcanoclásticas, algumas delas com alterações hidrotermais do tipo pórfiro e epitermal (low-, 

intermediate- e high-sulfidation). As fontes dos fluidos responsáveis pela alteração hidrotermal 

associada aos sistemas epitermais high- e low-sulfidation foram determinadas utilizando 

análises de isótopos de oxigênio e deutério em pares de minerais (quartzo–sericita e quartzo–

caulinita) constituintes das zonas de alteração hidrotermal. Estes resultados indicam fluidos de 

origem magmática com misturas subordinadas de fluidos meteóricos de baixa latitude, sem a 

influência de água de degelo. Os valores de 34S sulfetos de pirita da rocha hidrotermalizada 

variam de +0,8 e +9,4‰, confirmando a hipótese de fonte magmática também para o enxofre. 

Essas características são semelhantes às observadas em pórfiros cenozoicos de arcos 

magmáticos continentais e insulares. Entretanto, as informações geológicas disponíveis são 

ainda insuficientes para delimitação destes arcos magmáticos. 

A ocorrência desse tipo de sistemas magmáticos–hidrotermais, alguns enriquecidos em 

metais preciosos e de base, indicaria a fertilidade metalogenética durante a formação desse arco 

Tapajônico, em particular com as unidades magmáticas pertencentes as suítes Cuiú-Cuiú e 

Creporizão, com idades compreendidas entre ca. 2,1 e 1,97 Ga. A filiação geoquímica com as 

séries cálcio-alcalinas de alto potássio, mostra que essas rochas possuem afinidade com as 

desenvolvidas em arcos vulcânicos de margens continentais ativas. Um magmatismo cálcio-

alcalino intenso, desenvolvido aproximadamente em 1,89 Ga, resultante de uma fase orogênica, 

foi fundamental para o desenvolvimento do Arco Tapajônico Continental II, constituído por 

rochas da Suíte Intrusiva Parauari, associadas por rochas vulcânicas continentais. Durante este 

período o crescimento crustal foi acompanhado pela formação de sistemas mineralizantes do 
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tipo pórfiro e epitermais de metais preciosos e de base. A composição cálcio-alcalina de alto 

potássio das rochas constituintes deste arco magmático mostra afinidade com granitoides de 

arco vulcânico, desenvolvidos em fases pós-colisionais a tardias, com variações para ambiente 

intraplaca, o que seria compatível com um ambiente de margem continental ativa evoluindo 

para um ambiente intraplaca, refletindo o encerramento da fase orogênica. Contemporâneo ao 

vulcanismo continental ocorre o preenchimento de bacias intra- e retro-arco por rochas 

sedimentares continentais, com formação de sistemas lacustres intra-lobos de leques aluviais, 

contribuição de sedimentos piroclásticos e vulcanoclásticos epiclásticos associados a depósitos 

de sistemas fluviais entrelaçados que apresentam gradação para sedimentos marinhos. Após da 

fase orogênica responsável pela formação dos Arcos Tapajônicos I e II, iniciou-se durante o 

período compreendido entre ca. 1,88 – 1,87 Ga uma fase anorogênica, caracterizada por um 

magmatismo do tipo A, representado pelas rochas da Suíte Intrusiva Maloquinha e pelas rochas 

vulcânicas genericamente agrupadas no Grupo Iriri. Durante a evolução dos Arcos Tapajônicos 

ocorreram pelo menos dois períodos de formação de sistemas magmático–hidrotermais. Rochas 

vulcânicas e vulcanoclásticas hospedam mineralizações epitermais de ouro e diques e stocks de 

pórfiros intermediários e félsicos estão por vezes mineralizados em metais preciosos e de base 

(notadamente em Cu e Mo). Estes aspectos sugerem potencial para ocorrência de 

mineralizações de grande porte do tipo pórfiro na porção Sul do Cráton Amazônico. 

  

 
Figura 2 – Esquema evolutivo da região da Província Mineral do Tapajós no período ca. 1,89 Ga, com 

a localização dos principais sistemas magmáticos–hidrotermais responsáveis pela formação 

dos Arcos Tapajônicos Continentais I e II. 
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RESUMO 

O Licenciamento Ambiental pode ser definido como o conjunto de procedimentos, nos 

âmbitos jurídico e técnico, que garante ações prévias de controle ambiental durante a 

implantação de atividades potencialmente poluidoras, a exemplo da mineração. A 

concretização de um projeto minerário requer a elaboração de documentos que enumerem os 

aspectos e impactos ambientais mais relevantes, bem como os pontos críticos do 

empreendimento e medidas mitigatórias/compensatórias. Os principais documentos e estudos 
analisados são o Estudo de Impacto Ambiental (EIA), Relatório de Impacto Ambiental 
(Rima), Relatório de Controle Ambiental (RCA), Plano de Controle Ambiental (PCA) e Plano de 

Recuperação de Área Degradada (PRAD). A escolha do tipo de estudo a ser realizado dependerá 

do porte e da complexidade do empreendimento. A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 

Sustentabilidade do Pará (SEMAS/PA), por meio da Diretoria de Licenciamento Ambiental 

(DLA), é a responsável pelo planejamento, coordenação e execução do licenciamento ambiental 

e atos autorizativos de apoio à atividade minerária, com vistas no cumprimento da legislação, 

condicionantes e atendimento das ações de controle e qualidade ambiental, atribuídas ao 

empreendedor. 
PALAVRAS-CHAVE: Licenciamento, Mineração, Legislação Ambiental. 

INTRODUÇÃO 

Mineração consiste em uma atividade na qual se realiza o aproveitamento econômico 

de recursos minerais não renováveis, exauríveis do ponto de vista humano e essenciais para a 

manutenção do atual modelo de sociedade. Por se tratar de uma atividade extrativa, quando 

executada sem técnicas adequadas e devido controle de fiscalização, provoca um quadro de 

degradação oneroso na área territorial que a abriga. Consequentemente, há a necessidade de 

planejamento e estudos pautados no conhecimento das características do minério a ser extraído 

e da realidade ambiental e social da área a ser implantado o projeto, proporcionando a aplicação 

de técnicas e mão-de-obra adequadas. 

Durante muito tempo, a mineração no Brasil foi desempenhada sem uma base legislativa 

que aliasse os interesses econômicos e a conservação socioambiental. A Lei Federal nº 1.985 

de 1940, amplamente conhecida como “Código de Mineração”, estabeleceu um dos primeiros 

regimes de aproveitamento de bens minerais e proporcionou os fundamentos para a posterior 

regulamentação de licenciamentos, que foram formalizados na Lei nº 6.567 de 1978. Ambas as 

legislações são consideradas marcos jurídicos no segmento ambiental brasileiro (MME, 2009). 

O avanço das discussões ambientais no país levou, em 1981, a criação da Política 

Nacional do Meio Ambiente (PNMA), por meio da Lei nº 6.038, consolidando no Brasil a 

necessidade do Licenciamento Ambiental (LA) em atividades potencialmente degradadoras. 

Esta foi ratificada pela Resolução nº 1/1986 do Conselho Nacional de Meio Ambiente 

(CONAMA), que trouxe a Avaliação dos Impactos Ambientais (AIA) como um instrumento 

do PNMA. 
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Em seguida, a promulgação da Resolução nº 237/1997 (CONAMA) caracterizou as 

diretrizes para o LA de empreendimentos de grande porte, que só pode ocorrer mediante a 

realização do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e emissão do Relatório de Impacto 

Ambiental (Rima); medidas que estabelecem restrições e normas de controle ambiental. 

Ademais, para promover a integração entre União, estados, municípios e o Distrito Federal, a 

Lei Complementar nº 140/2011 do Ministério do Meio Ambiente (MMA) foi criada para fixar 

regras de cooperação relacionadas à proteção das paisagens naturais.  

As discussões acerca do assunto e estudos de caso, em diversas regiões do país, tornaram 

possível a evolução gradativa da legislação mineral. Na Amazônia Legal, o Estado do Pará 

apresenta robusta tutela ambiental em recursos minerais (Greco, 2002); além de aprimorado 

sistema de prevenção, controle de impactos e tratamento tributário voltado à verticalização da 

cadeia produtiva. Nesse contexto, a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará 

(SEMAS) é responsável pela análise de viabilidade ambiental para projetos minerários em 

território estadual, sendo também o agente fiscalizador do cumprimento de medidas 

mitigadoras e/ou compensatórias dos impactos ambientais causados. Dessa forma, foram 

criadas as resoluções de nº 117/2014 e nº 120/2015 do Conselho Estadual de Meio Ambiente 

(COEMA), para respaldar e suprir as peculiaridades do LA no Pará (SEMAS, 2015). 

Entretanto, mesmo com o grande aparato legal, o trâmite do processo de licenciamento 

ambiental ocorre de maneira lenta em grande parte dos casos, o que pode ser atribuído ao 

volume de processos protocolados na Secretaria, em contraponto ao reduzido corpo técnico e à 

alta rotatividade dos mesmos; além de baixos salários e pouco investimento na capacitação de 

pessoal. Como consequência, ocorre o acúmulo de funções e também atraso na liberação de 

licenças e de outros atos autorizativos. 

Nesse sentido, é necessário promover o amplo entendimento da legislação e das etapas 

para o licenciamento ambiental. Isso pode ser viabilizado por meio da composição de um 

material informativo voltado para empreendedores e órgãos licenciadores, com o objetivo de 

fomentar explicações técnicas referentes aos procedimentos necessários ao licenciamento 

ambiental, no âmbito da mineração, no Estado do Pará. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

O presente trabalho possui caráter descritivo qualitativo, tendo por base análise exploratória 

de documentos relacionados às áreas de legislação ambiental e mineradora, reunindo e 

condensando informações acerca do tema de Licenciamento Ambiental no Estado do Pará. 

Dessa forma, a primeira etapa consistiu na revisão bibliográfica especializada, percorrendo 

artigos científicos, tanto da área jurídica como ambiental, Leis, Decretos, Resoluções, 

Instruções Normativas, manchetes jornalísticas online, entre outros meios informativos foram 

utilizados no embasamento teórico. 

A partir da revisão bibliográfica das legislações ambientais, foi possível a construção de um 

fluxograma referente às etapas de licenciamento, tomando como parâmetros as leis federais e 

instruções normativas estaduais, supracitadas. O referencial teórico serviu também para a 

análise e compreensão de dados obtidos na SEMAS, no âmbito da mineração, referentes ao 

volume de entrada e saída de processos de LA, durante o ano de 2017 e no primeiro semestre 

de 2019. Estes dados foram disponibilizados pela Gerência de Projetos Minerais Metálicos 

(GEMIM) e pela Gerência de Projetos Não Metálicos (GEMINA). O corpo técnico de analistas 

e a densidade de processos analisados pelos mesmos foi um parâmetro levado em consideração 

na discussão.   
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  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Segundo o MMA (2016), os documentos e estudos a serem realizados para a obtenção do 

licenciamento dependem do porte e do Potencial Poluidor/Degradador (PPD) da atividade a ser 

realizada, estando a critério do órgão licenciador esta classificação. Dessa forma, a figura 1 

destaca o fluxograma referente ao LA para empreendimentos de médio a grande porte no Pará, 

salientando o papel da SEMAS e do empreendedor neste processo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 – Fluxograma de etapas técnicas para o Licenciamento Ambiental. 

 

A SEMAS recebeu para análise e concessão, no ano de 2017, um total de 2.645 processos 

de licenças e autorizações de atividades que preveem, durante a operação, algum tipo de 

impacto ambiental. Somente na Diretoria de Licenciamento Ambiental (DLA), foram atendidos 

cerca de 1.530 processos com pleito de Licença Prévia, Licença de Instalação, Licença de 

Operação e Autorização de Supressão de Vegetação (ASV), voltadas para diversas atividades, 

a exemplo dos projetos de mineração (ASCOM/SEMAS, 2017). 

No entanto, é conhecido o quadro problemático de irregularidades e da reduzida equipe 

técnica responsável pela análise dos volumosos processos pendentes na Secretaria. A alta 

rotatividade do corpo de funcionários, os baixos salários e o pouco investimento em capacitação 

técnica e legislativa estão entre os motivos que impedem e/ou retrocedem a fluidez nas análises. 

Consequentemente, quando é analisada a quantidade de funcionários presentes na GEMIM e 

GEMINA, em relação ao número de processos que foram tramitados no 1º semestre de 2019, 

percebemos que há uma alta demanda de trabalho para o reduzido número de funcionários 

(Tabela 1).  



 

 

16º SIMPÓSIO DE GEOLOGIA DA AMAZÔNIA 
Geociências e Geopolítica na Amazônia 

23 a 25 de setembro de 2019 - Manaus-Amazonas 
SBG-NO – DEGEO/UFAM- CPRM/Manaus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1 – Quadro de funcionários da GEMINA e da GEMIM – SEMAS. Fonte: 

CMINA/DLA/SEMAS (2019) 

CONCLUSÃO 

O licenciamento ambiental é a ferramenta jurídica essencial para o controle dos impactos 

ambientais promovidos por atividades potencialmente poluidoras, como a mineração. É por 

meio dele que os empreendimentos são orientados a produzir estudos ambientais da área a ser 

explorada, resultando em medidas que mitigam ou compensam o dano causado durante a 

exploração do bem mineral. É a partir dele também que a SEMAS fiscaliza e notifica, em caso 

do não cumprimento das condicionantes estipuladas nas licenças, os projetos que não estão de 

acordo com as normas. Portanto, é importante enfatizar a necessidade de se reavaliar a 

estruturação técnica dos órgãos licenciadores, como a SEMAS, para que se haja maior rapidez 

e eficiência na análise dos processos.  
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RESUMO 

As rochas meta-graníticas que afloram na Pedreira Manaus, localizada na região de Presidente 

Figueiredo-AM, apresentam-se variavelmente deformadas. Nessas rochas são registradas 

zonas de cisalhamento que controlam faixas de rochas hidrotermalisadas que podem 

apresentar associações de alterações propilíticas caracterizada pela formação de sulfetos 

como, pirita e esfalerita, além de potássica indicada pela geração de argilos minerais, 

muscovita e provavelmente sericita. As observações em campo aliadas com as observações 

das seções polidas permite sugerir, preliminarmente, que o material coletado se formou em 

zonas hidrotermais. Através das análises químicas para determinação dos principais elementos 

farejadores do ouro (Au), como Ag, As, Hg, Mo, S, Sb, Tl e Zn, se permitiu comparar com a 

distribuição dos elementos químicos na crosta terrestre e nos granitos. No meta-granito onde 

não há evidências de alteração hidrotermal, mostraram valores de ouro com teor de 0,0083 

ppm, com fator de enriquecimento de 2 e em três amostras coletadas dos diques de rochas 

básicas apresentaram valores com teor inferiores a 0,004 ppm (média da crosta terrestre). Já 

para uma amostra da rocha hidrotermalizada com sulfetos apresentou um teor de valor 0,014 

ppm, onde o fator de enriquecimento foi de 3,5. Para essa amostra a Ag (com 3,96 ppm) 

apresenta um fator de enriquecimento de 56,6 com relação a média da Crosta Terrestre e de 

107 com relação a média em granitos alcalinos, enquanto o solo residual nas zonas alteradas 

apresentaram valores superiores a média da Crosta Terrestre para Mo (valores entre 5,6 e 

23,89 ppm) onde o fator de enriquecimento está entre 3,73 e 15,92 com relação a média da 

Crosta Terrestre. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Paragênese, Minerais Farejadores, Uatumã-Anauá. 

 

INTRODUÇÃO 

No Município de Presidente Figueiredo, entre os km 150 e 155, afloram rochas meta-

ígneas de composição granítica cortadas por diques de rochas básicas e pegmatitos. Estas 

rochas pertencem à Suíte Intrusiva Mapuera que juntamente com as metavulcânicas do Grupo 

Iricoumé constituem o magmatismo plutono-vulcânico Uatumâ de idade paleoproterozóica 

(1,89 – 1,87 Ga), ambas unidades litológicas do Domínio Uatumã-Anauá ou Uaimiri, 

pertencente à Província Tapajós-Parima do Cráton Amazonas (CPRM, 2003 e 2006; 

MARQUES, 2017). Nestas rochas, ocorrem zonas de cisalhamento que hospeda paragêneses 

de minerais geradas por metassomatismo hidrotermal, além de sulfetos. Estas características 

são observadas em rochas mineralizadas em ouro. É consenso que a maioria dos depósitos 

aurífero do mundo é controlado estruturalmente por zonas de cisalhamento, genéticamente 

associados a processos hidrotermais relacionado a fluidos fornecidos por intrusões ígneas ou 

por metamorfismo.  



 

16º SIMPÓSIO DE GEOLOGIA DA AMAZÔNIA 

Geociências e Geopolítica na Amazônia 

23 a 25 de setembro de 2019 - Manaus-Amazonas 

SBG-NO – DEGEO/UFAM- CPRM/Manaus 
 

 

Nesta região foram cadastradas três ocorrências de ouro durante a execução do Projeto 

Estanho de Abonari, na bacia do Igarapé Taboca, onde aflora o Granito São Gabriel da Suíte 

Mapuera e em afluentes do médio curso do rio Pitinga e baixo curso do rio Pitinguinha, em 

área de rochas vulcânicas do Grupo Iricoumé (DNPM-CPRM, 1979). Esse ouro pode estar 

relacionado à intrusão dos gabros e diabásios da Formação Seringa no Granodiorito Água 

Branca (CPRM, 1998). As pesquisas aqui apresentada foram realizadas em frente de lavra na 

Pedreira Manaus, no km 152 da BR 174. Trata-se de meta-granito do Batólito São Gabriel, 

unidade litológica pertencente a Suíte Mapuera. Estas rochas são seccionadas por diques de 

rochas meta-básicas com larguras variáveis de centimétricas à métricas e ambas apresentam 

zonas de fraturas e cisalhamento sinuosas com evidências de alterações hidrotermais como 

ocorrência de veios monominerálicos de quartzo ou epidoto e localmente desenvolve 

stockworks de veios poliminerálicos com quartzo ± epidoto ± clorita e de caolinita + biotita 

(Oliveira 2014; Neves 2016). Os estudos realizados nessas rochas até o momento foi de 

caracterização petrográfica e de paragênese hidrotermais, sem identificar a presença de ouro 

associado a esta paragênese. Portanto este trabalho teve como objetivo realizar estudos para 

detectar o enriquecimento de ouro em zonas de cisalhamento hidrotermalizadas encaixadas 

em rochas graníticas e diques básicos. 

METODOLOGIA 

Empregada para a realização dessa pesquisa iniciou o mapeamento geológico do 

afloramento na escala de 1:50 e na escala de 1:25 nas zonas de cisalhamento, coletou-se 

sistematicamente os dados estruturais e as amostras de rochas e do canal no solo residual da 

zona hidrotermalizada. Para a obtenção dos concentrados de bateia foram selecionadas 

amostras do piso e com os minerais pesados obtidos foram confeccionados seções delgadas 

polidas. A confecção das seções delgadas polidas foram realizadas no Laboratório de 

Laminação do DEGEO-UFAM e as descrições petrográficas no Laboratório de Microscopia 

do DEGEO e do PPGGEO-UFAM, por meio de microscópios petrográfico com luz 

transmitida e refletida.  

A seleção de amostras para as análises químicas para metais, incluindo o ouro, foi 

realizada de acordo com as análises petrográficas. Na pedreira Manaus na qual foi 

selecionado um perfil de 7,20 m de comprimento, e foi realizada a abertura de um canal com 

10 cm de espessura e 5 cm de profundidade perpendicularmente ao trend da zona de 

cisalhamento hidrotermalizada, seccionando todo o seu comprimento. Foram selecionadas 09 

amostras para análises químicas para ouro, as amostras AP1-AP, AP2-BP, AP3-CP e AP4-DP 

do piso, AP5-AC, AP6-BC, AP7-CC, AP8-DC do canal e, AP9-AG da rocha 

hidrotermalizada com sulfeto. Foram confeccionadas seções polidas das amostras AP1-AP, 

AP2-BP e AP9-AG. Para as análises químicas, as amostras foram tratadas pelos métodos de 

ataque com água régia e Fire Assay e analisada por ICP-MS, sendo essas técnicas analíticas as 

mais utilizadas para determinação quantitativa de ouro em amostras de rocha ou solo, sendo 

as análises realizadas no SGS GEOSOL Laboratórios LTDA. As principais referências 

utilizadas para a identificação dos minerais constituintes das rochas com luz transmitida 

foram Spry (1976) e Deer et al. (2014) e com luz refletida Dan Marshall et al (2004). 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O perfil foi dividido em quatro seções conforme a frequência de veios existentes. A 

seção A tem 148 cm de comprimento e possui uma frequência de 15 veios por metro linear. 

Os veios apresentam coloração amarelada e esbranquiçada, sua orientação é de 275ºAz/81ºNE 

em média. A seção B tem 147 cm de comprimento e possui uma frequência de 8 veios por 
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metro linear, e sua coloração é esbranquiçada. Apresentam orientação média de 

275ºAz/20ºNE. A seção C tem 174 cm de comprimento, apresenta uma frequência de 17 veios 

por metro linear, apresentam coloração amarelada e avermelhada, e orientação média de 

013ºAz/81ºSE. E por fim, a seção D tem comprimento de 252 cm e uma frequência de 10 

veios por metro e possuem orientação de 156ºAz/60ºSW. No geral, os veios são de espessura 

centimétricas (variando de 0,5 até 5,0 cm). O material coletado tem composição, 

principalmente de argilos minerais (alteração fílica) com grânulos e fragmentos da rocha fonte 

subordinados. 

A mineralogia dos concentrados de bateia, identificada nas seções polidas é composta 

predominantemente por sulfetos, principalmente pirita e subordinadamente, esfalerita. A 

análise química feita no SGS GEOSOL Laboratórios LTDA mostrou os seguintes dados 

apresentados na tabela 1, os minerais farejadores escolhidos para compor a tabela foram Ag, 

As, Hg, Mo, S, Sb, Tl e Zn, sendo que apenas os elementos Mo, Sb e Tl das amostras de canal 

e de piso mostraram um resultado positivo quando comparados com a distribuição dos 

elementos na crosta terrestre e nos granitos alcalinos. Já a amostra de rocha hidrotermalizada 

AP9–Ag mostrou resultados dos elementos de Au, Ag, As, Mo, S, e Zn significativamente 

mais elevados do que os valores médios da crosta terrestre e de granitos alcalinos. Análises 

químicas de três amostras de rochas representativas do meta-graníto dessa frente de lavra, 

obtidos por Silva (2019), sem evidências de alteração hidrotermal, mostraram valores de ouro 

de 0,0028 ppm, 0,005 ppm e 0,0083 ppm, sendo esta a única amostra com valor 

significativamente mais elevado do que a média da crosta terrestre. As três amostras dos 

diques de rochas básicas analisadas, apresentaram dois valores iguais a 0,0005 ppm e um com 

0,0007 ppm, todos com valores inferiores a média da crosta terrestre e de granitos alcalinos. 

 
Tabela 1: Comparação dos elementos analisados pelo laboratório SGS GEOSOL das amostras de 

canal e do piso e da amostra de rocha com a distribuição dos elementos na crosta terrestre e nos 

granitos alcalinos. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

 

SGS GEOSOL Laboratórios LTDA
Amostras FAA313 ICM14B ICM14B ICM14BICM14B ICM14B ICM14B ICM14B ICM14B

Au Ag As Hg Mo S Sb Tl Zn
ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm

AP1 - Ap <0,01 <0,01 <1 <0,01 23,69 <100 0,05 0,12 13
AP2 - Bp <0,01 <0,01 <1 0,01 7,41 <100 0,06 0,2 8
AP3 - Cp <0,01 <0,01 <1 <0,01 6,63 <100 0,07 0,58 11
AP4 - Dp <0,01 <0,01 <1 <0,01 5,82 <100 <0,05 0,84 11
AP5 - Ac <0,01 <0,01 <1 <0,01 23,89 <100 <0,05 0,82 18
AP6 - Bc <0,01 <0,01 <1 <0,01 22,44 <100 <0,05 0,74 14
AP7 - Cc <0,01 <0,01 <1 <0,01 9,37 <100 0,06 0,33 12
AP8 - Dc <0,01 <0,01 <1 <0,01 5,6 <100 0,08 0,46 14
AP9 - Ag 0,014 3,96 2 <0,01 17,36 30.400 0,15 0,54 270

Distribuição dos Elementos na Crosta Terrestre

Au Ag As Hg Mo S Sb Tl Zn

ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm

Crosta Terrestre 0,004 0,07 1,8 0,05 1,5 400 0,2 0,45 70

Granitos Alcalinos 0,004 0,037 1,8 0,03 1,3 300 0,2 2,3 39
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CONCLUSÕES 

 

As observações de campo aliadas com as observações das seções delgadas polidas 

permitem sugerir, preliminarmente, que o material coletado foram formados em zonas 

hidrotermais de alteração potássica (K), indicada pela geração de argilos minerais e 

provavelmente sericita e muscovita e de alteração propilítica, caracterizada pela formação de 

sulfetos como, pirita e esfalerita.   

Quando dividimos os valores obtidos nas amostras analisadas pelos valores dos 

elementos químicos na crosta terrestre e nos granitos alcalinos obtivemos os fatores de 

enriquecimentos para cada um dos elementos analisados. No meta-granito onde não há 

evidências de alteração hidrotermal, mostraram valores de ouro em uma amostra com teor de 

0,0083 ppm e 0,004 ppm na crosta terrestre e nos granitos alcalinos respectivamente, com 

fator de enriquecimento de 2 e em três amostras dos diques de rochas básicas apresentaram 

valores inferiores a 0,004 (média da crosta terrestre). Já para a amostra de rocha 

hidrotermalizada com sulfetos, os teores obtidos foram de 0,014 ppm e 0,004 ppm, onde o 

fator de enriquecimento foi de 3,5. Para essa amostra a Ag (com 3,96 ppm/0,07 ppm) 

apresenta um fator de enriquecimento de 56,6 com relação a média da crosta terrestre e um 

fator de enriquecimento (3,96 ppm/0,037 ppm) de 107 com relação a média em granitos 

alcalinos. Já o solo residual nas zonas alteradas só apresentaram valores superiores a média da 

crosta terrestre para Mo (valores entre 5,6 ppm/1,5 ppm) fator de enriquecimento entre 3,73 e 

(e 23,89 ppm/1,5 ppm) 15,92 com relação a média da crosta terrestre. 

Os elementos farejadores analisados das amostras de canal e do piso não foram 

significativos quando comparados com a distribuição dos elementos na crosta terrestre e nos 

granitos alcalinos, enquanto os elementos analisados da rocha AP9-Ag mostraram, a 

princípio, valores significativos para ouro e seus elementos farejadores na rocha 

hidrotermalizada justificando a continuidade das pesquisas principalmente nas zonas 

sulfetadas.  
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RESUMO 

Agregados minerais são materiais de origem natural, granulares sem tamanho ou forma 

definidas largamente utilizados nos mais diversos empreendimentos de construção civil. Este 

trabalho é um desdobramento de trabalho de estratigrafia realizado em três afloramentos, 

compostos por duas sucessões sedimentares e inseridos no contexto geológico da unidade 

sedimentar neogena denominada Formação Boa Vista, cuja sucessão inferior é 

predominantemente cascalhosa e a superior arenosa. Durante este trabalho observamos que a 

área de estudo vinha sendo explotada regularmente como fonte de agregados para obra de 

ampliação da BR - 401, nordeste, localizada à nordeste do estado de Roraima, no município 

de Bonfim, em direção à fronteira com a Guiana. Este fato suscitou o questionamento quanto 

a adequação técnica do material para a finalidade na qual estava sendo utilizado. Assim o 

presente trabalho se propôs a realizar a caracterização da jazida através dos ensaios de índices 

de plasticidade, compactação e granulometria. Os resultados mostraram fracamente plástico 

(IP 1-5), com predomínio da porção pedregulho (≥ 4,8 mm), valores de humidade ótima (entre 

7 a 9%) enquanto que os valores de solos adequados giram em torno de 12 a 16% de umidade 

ótima. Tais resultados sugerem que material granular ora efetivamente aplicado na construção 

da BR - 401 não é tecnicamente adequado para este fim, devendo ser tratado para adequar-se 

as exigências normativas. 

PALAVRAS-CHAVE: Geologia sedimentar, geotecnia, construção civil, recursos minerais, 

agregados minerais. 

INTRODUÇÃO 

Terraços fluviais são fonte de materiais de granulometrias variadas (seixos, areia, silte e 

argila) formam um composto mineral, que, juntamente com a areia e os seixos, tem larga 

utilização na construção civil. A expansão da malha viária do estado de Roraima, nas últimas 

décadas, motivou uma maior exploração mineral destes depósitos, ampliando essa atividade e, 

também, provocando sérios problemas ambientais. Dessa forma, torna-se necessário 

aprofundar a compreensão sobre a formação desses materiais e sua distribuição espacial. A 

unidade litoestratigráfica estudada foi a Formação Boa Vista, uma cobertura sedimentar de 

idade neógena, que ocorre na porção centro nordeste do estado de Roraima e cuja área de 

ocorrência, compartimentação estratigráfica e ambiente deposicional permanecem ainda 

pouco conhecidos. O presente trabalho buscou realizar um trabalho de caracterização de 

jazida através de ensaios geotécnicos e de engenharia visando determinar se o material 

mineral ora explorado se adequa ao uso na construção das rodovias do estado de Roraima. 

 

MÉTODOS OU METODOLOGIA 
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A metodologia dividiu-se em etapas pré-campo, campo e pós campo. Na etapa pré-campo, 

foram realizadas pesquisas bibliográficas acerca da área de estudo, quanto a possível 

existência de trabalhos de caracterização realizados nos agregados presentes na área de estudo 

junto a empresa construtora, porém não encontramos nenhum trabalho anterior. Também 

foram realizadas a confecção de base cartográfica georreferenciada e reconhecimento das 

relações de contado da geologia da área. 

Em campo foram realizadas as descrições faciológicas e confecção de perfis estratigráficos 

dos afloramentos, tomada de medidas de paleocorrentes, realização de registro fotográfico 

para vetorização posterior e principalmente a coleta de material. 

No pós campo foi feita a vetorização e fotomontagem das imagens obtidas em campo, 

realização dos ensaios de caracterização nas dependências do laboratório de materiais do 

Instituto Federal de Roraima (IFRR). A caracterização foi feita por meio dos ensaios de 

Limites de Liquidez e Plasticidade, que nos dá o Índice de Plasticidade, que indica o qual 

plástico é o material e portanto, o quão resistente ele é. Ensaio de Compactação que nos 

informa sobre a quantidade ótima de água a ser empregada para obtenção do máximo de 

compactação e o ensaio de granulometria que fornece a curva granulométrica em percentual 

do material ensaiado.  

A preparação inicial das amostras seguiu o previsto na norma NBR 6754, para determinar o 

percentual normalizado do material presente na jazida, bem como preparar o material para os 

ensaios de caracterização posteriores. O material foi então deixado “descansando” por uma 

semana até que atingisse a humidade denominada higroscópica, que a humidade mínima 

naturalmente existente no solo, que gira em torno de 3% a 5%. 

Os primeiros ensaios realizados foram os ensaios de limites de liquidez e de plasticidade, 

seguindo o padrões de preparação regulamentados pelas normas NBR - 6459 e NBR - 7180, 

respectivamente. Estes ensaios são usados para a determinação do Índice de Plasticidade, que 

determina as propriedades de resistência plástica do material ensaiado. O material usado para 

estes ensaios é o material que passou na peneira 0,048mm e ficou retido na peneira 200 

(ANBT) e foi dividido por semelhança mineralógica determinada em lupa, onde agruparam-se 

o material dos afloramentos 1 (Biguá) e 3 (Ponto 3) (Figura 01 A e B).  

 

 
 
Figura 01 - Fotomontagem afloramento Biguá. 
 

Em seguida foram realizados os ensaios de compactação, individualizados para os três 

afloramentos. O ensaio de compactação é normatizado pela NBR - 7182 e serve para 

determinar o percentual de humidade ótima para o máximo de compactação do material. O 
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último ensaio de caracterização realizado foi o de granulometria, normatizado pela NBR - 

7181, realizado de pelo método do peneiramento de material sedimentar lavado. 

Primeiramente é realizado o cálculo dos percentuais existentes para normalizar as quantidades 

previamente separadas e assim, obter uma quantidade que seja representativa do real conteúdo 

da jazida. Após isso o material é levado a imersão em água por 24 horas para separação por 

decantação das frações silte e argila, cujas massas já foram previamente calculadas e esta 

fração é então desprezada. Após isso o material é levado a estufa por 24 horas a temperatura 

de 105º C. Finalmente o material seco é levado ao jogo de peneiras e ao agitador elétrico, 

depois as frações foram pesadas e os resultados lançados nos gráficos. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Nos ensaios de limites de liquidez e de plasticidade contatou-se resultado de IP (índice de 

plasticidade) de 1,6% para os afloramento “Biguá” e “Ponto 3”, ou seja, fracamente plástico a 

quase não plástico e o material do afloramento “Caju”, mineralogicamente mais argiloso, com 

IP de 6,3% que embora mais plástico que os dois anteriores, também é classificado como 

fracamente plástico, segundo a tabela de índices de plasticidade de Sobhan (2010) (Figura 02 

A), desadequando o material quanto a estas características. O ensaio de compactação 

apresentou percentuais de humidade ótima entre 7 a 9%, ou seja, o material é pouco tolerante 

a água, enquanto solos com características mais adequadas possuem percentuais de humidade 

ótima entre 12 e 16%, assim restando demonstrado que o material com respeito a esse 

aspecto, também não se adequa ao emprego em construção civil (Figura 02 B). Os resultados 

da análise granulometrica mostraram em curvas granulométricas irregulares, o que evidencia 

má distribuição granulométrica da jazida (Figura 02 C). 

 

 
Figura 02 - A - Gráfico de IP, afloramento “Bigua” e “Ponto 3”. B - Compactação “Biguá”. C - 

Granulometria “Caju”. 

CONCLUSÕES 
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Os agregados minerais com características mais adequadas são os que tem como rochas 

originarias as chamadas rochas duras. No presente caso, os agregados são de origem 

sedimentar. Também se pode concluir com base nos resultados que o material é fracamente 

plástico (IP 1-5). Apresenta vazios granulométricos e predomínio da porção pedregulho (≥ 4,8 

mm), o que também desadequa o material.Quanto à compactação, o material demonstra ser 

pouco tolerante a água com valores de humidade ótima entre 7 a 9%, enquanto valores de 

solos adequados giram em torno de 12 a 16% de humidade ótima. Assim o presente trabalho 

conclui que o material granular ora efetivamente aplicado na construção da BR - 401 não é 

tecnicamente adequado para este fim, devendo ser tratado para adequar-se as exigências 

normativas. O uso disseminado de material inadequado para compor a base ou sub-base de 

pavimentação asfáltica flexível, acarreta em patologias comumente observadas tanto nas 

rodovias, quanto no espaço viário urbano, conforma enfatizam Silva et al. (2018), são a 

exsudação que consiste no escorregamento do asfalto por ação do calor, subida de finos, que é 

o escape de material fino da base ou sub-base por ação de infiltração de água ao qual expulsa 

o material fino por entre as fissuras do pavimento, sendo a combinação desses dois efeitos, o 

que se chama de dissolução, gerando buracos de dimensões variadas. Observamos que o 

material mais empregado como base ou sub-base de pavimento asfáltico é mineralogicamente, 

texturalmente e composicionalmente semelhente ao hora caracterizado, por ser o material 

granular (agregado mineral) mais abundante na região centro-nortedeste do estado de 

Roraima, incluindo-se aí a capital Boa Vista cujo pavimento sofre com essas mesmas 

patologias. Desta forma recomendamos, por fim, que o uso do material siltico-arenoso-

ferrificado deva ser evitado, ou na impossibilidade disto, que seja devidamente tratado para 

melhor adequar-se aos padrões normativos vigentes. 
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Serviço Geológico do Brasil – SGB 

Projeto Fosfato Brasil – Fase III 

RESUMO 

O Serviço Geológico do Brasil – SGB, no âmbito do Projeto Fosfato Brasil, realiza 

levantamentos a fim de contribuir com o conhecimento de depósitos e ocorrências de fosfato 

já existentes no país e avaliar o potencial brasileiro para novos alvos, devido à importância 

desse insumo para a produção de fertilizantes. Nesse contexto, foram realizados 

levantamentos geológicos e geoquímicos na região de Monte Alegre (PA), borda norte da 

Bacia do Amazonas, com o objetivo de compreender melhor a geologia da área investigada e 

suas potencialidades para fosfogênese. Para tanto, procedeu-se pesquisa bibliográfica inicial, 

seguida de trabalhos de campo envolvendo mapeamento geológico e prospecção geoquímica. 

Em amostras de rocha foram realizadas análises químicas e determinação mineralógica por 

DRX, petrografia e análise por MEV. As análises químicas em rocha, solo e sedimentos de 

corrente foram realizadas no laboratório SGS GEOSOL e as demais análises nos laboratórios 

do SGB. Ocorrências de fosfato foram identificadas em concreções do Membro Urariá (Neo 

Fameniano), topo da Formação Barreirinha (Devoniano Superior), com teores de P2O5 entre 

3,9 % e 23,8%. Em amostras de sedimentos de corrente, os teores de P variam entre 135 e 

1284 ppm e os de solo entre 25 e 2785 ppm, sendo que os maiores teores estão dispostos em 

um trend NE-SW, ao longo da área cartografada como Membro Urariá, ou no contato desta 
com o Membro Abacaxis (Meso Fameniano). Apesar da detecção de teores anômalos, as 

concreções mineralizadas ocorrem de modo aleatório e não formam níveis, o que dificulta a 
viabilidade econômica para esse tipo de mineralização. Entretanto, o levantamento de dados 

de subsuperfície podem fornecer maiores informações sobre possíveis mineralizações, já que 
a unidade é favorável a fosfogênese. 

PALAVRAS-CHAVE: Fosfato, Bacia do Amazonas, Monte Alegre. 

 

INTRODUÇÃO 

Rochas fosfáticas são utilizadas principalmente para a produção de fertilizantes, 

embora também sejam insumo para a fabricação de ração animal e produtos de limpeza. As 

maiores reservas mundiais de fosfato ocorrem em rochas sedimentares, porém no Brasil, 

apenas 20% das reservas oficiais correspondem a esse tipo de depósito (Abram, 2016). 

Neste trabalho apresentam-se os resultados obtidos na Fase III do Projeto Fosfato 

Brasil, desenvolvido pelo Serviço Geológico do Brasil – SGB, a fim de conhecer os depósitos 

e ocorrências já existentes no país e avaliar o potencial brasileiro para novos alvos. O objetivo 

foi compreender melhor a geologia da região investigada e suas reais potencialidades para 

fosfogênese. Para tanto foram realizados levantamentos geológicos e geoquímicos em área 
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Figura 1- Mapa com a localização da área de trabalho e 

principais vias de acesso. 

com indício de fosfato, selecionada com base nos resultados das fases anteriores do referido 
projeto.  

O trabalho foi desenvolvido 
numa área de aproximadamente 

860 km² localizada a cerca de 50 
km a norte da sede do município de 

Monte Alegre - PA (Figura 1). 

MÉTODOS 

Inicialmente realizou-se 
levantamento bibliográfico sobre a 

geologia e ocorrência de fosfatos na 
Bacia do Amazonas. 

Posteriormente procederam-se 

trabalhos de campo envolvendo 

mapeamento geológico e 

prospecção geoquímica. Em 

amostras de rocha foram realizadas 

análises químicas e determinação 

mineralógica por DRX, petrografia 

e análise por MEV. As análises 

químicas em rocha, solo e 

sedimentos de corrente foram 

realizadas no laboratório SGS 

GEOSOL. As amostras de rocha foram analisadas por fusão com metaborato de lítio – ICP 

MS / ICP OS e fusão com tetraborato de lítio e quantificação por FRX. As demais análises 

litológicas foram realizadas nos laboratórios do SGB. Para a difração de raios X utilizou-se 

difratômetro de raios-x modelo X´PERT PRO MPD (PW 3040/60), da PANalytical. As 

amostras de sedimentos de corrente foram analisadas por digestão multiácida - ICP OES 

/ICM MS e por digestão com Água Régia - ICP OES / ICP MS. Quanto ao solo, as amostras 

foram retiradas do horizonte “B” e analisadas por digestão multiácida – ICP OES / ICP MS. 

Os resultados foram tratados estatisticamente utilizando-se o programa Statistica 10.0. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Na área de estudo foram mapeadas rochas dos grupos Urupadi (Formação Ererê) e 

Curuá (formações Barreirinha e Oriximiná), cujas descrições são apresentadas na figura 2. 
Segundo Cunha et al. (2007), essas unidades fazem parte da “Sequência Devono-

Tournaisiana” e representam um estágio deposicional marinho com incursões glaciais, 
correspondendo a um novo ciclo sedimentar transgressivo-regressivo que ocorreu na bacia 

após discordância relacionada à Orogenia Caledoniana. Ocorrências de fosfato foram 
identificadas em concreções do Membro Urariá (topo da Formação Barreirinha), hospedadas 

em folhelhos sílticos e siltitos, conforme descrição na figura 2. Tais rochas possuem teores de 
P2O5 entre 0,18% e 1% e frequentemente encontram-se arqueadas tanto na parte superior, 

quanto na parte inferior das concreções. São formadas por uma associação de sericita, 
muscovita, quartzo e óxido de ferro, sendo a sericita a fase mineral dominante, ocorrendo sob 

a forma de diminutas palhetas, orientadas conforme o plano de acamamento da rocha. As 

concreções (Figura 3) possuem teores de P2O5 entre 3,9% e 23,8% e estão restritas a porção 
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sudoesta da área (Figura 4). Ocorrem paralelamente aos planos de acamamento da rocha 
hospedeira, aleatoriamente, sem formar níveis. São constituídas predominantemente por uma 

massa muito fina composta mineralogicamente por apatita, flúor-apatita, cristais de xenotímio 
e frações menores de quartzo e pirofilita, conforme resultados das análises por DRX e MEV.  

Em amostras de sedimentos de corrente, os teores de P variam entre 135 e 1284 ppm e 
os de solo entre 25 e 2785 ppm. De uma forma geral, os maiores valores para fósforo em solo 

(1480 a 2785 ppm) e sedimentos de corrente (502 a 1284 ppm) estão dispostos em um trend 
NE-SW, ao longo da área cartografada como Membro Urariá, ou no contato desta com o 

Membro Abacaxis (Figura 4). 

 

Com base nos resultados obtidos, considera-se que as concreções fosfáticas se 
formaram no próprio ambiente de sedimentação, por saturação em fosfato devido a processos 

diagenéticos sob condições redutoras, predominantemente anóxicas, pois não foram 
observadas evidências de transporte. As características litológicas dessas rochas indicam uma 

sedimentação em ambiente pouco profundo e calmo, predominantemente redutor, com lenta 
circulação de água e acumulação de material fino, como matéria carbonosa e colóides de 

Figura 3: Fotografia de corte de 

estrada composto por folhelho 
síltico muito intemperizado, do 
Membro Urariá (A), concreções 

fosfáticas achatadas dispostas 

paralelamente ao acamamento da 
rocha (B) e detalhe de concreção 

fosfática (C). Figura 2: Coluna litoestratigráfica da área de estudo. 
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argila. A gradação de folhelhos laminados, na base, para intercalações e interlaminações de 
folhelhos sílticos e siltitos, bem como raras ocorrências de arenitos finos com 

microlaminações cruzadas, sugere que na época da deposição do Membro Urariá houve 
predomínio de ambiente de transição offshore/shoreface inferior. 

CONCLUSÕES 

Os dados obtidos no presente trabalho corroboram os resultados alcançados por 

Correia Jr. et al. (2016), evidenciando a favorabilidade do Membro Urariá para se encontrar 

rochas fosfáticas e fosforitos formados no Neofameniano, Devoniano Superior (Melo & 

Lobosiaki, 2003). Apesar da detecção de teores anômalos de P2O5 nas concreções, a pequena 

quantidade e falta de continuidade dificulta a viabilidade econômica para esse tipo de 

mineralização. Entretanto, o levantamento de dados de subsuperfície podem fornecer maiores 

informações sobre possíveis mineralizações, já que a unidade é favorável a fosfogênese. 
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Figura 4: Mapa geológico com a localização de amostras com teores anômalos de P2O5 em rocha 

(3,9 a 23%) e teores de P em solo e sedimentos de corrente. 
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RESUMO 

O projeto ARIM RENCA da CPRM está localizado na divisa dos estados do Pará 

(NW) e Amapá (SW), no norte do Cráton Amazônico, SE do Escudo das Guianas, e envolveu 

trabalhos de recuperação e reinterpretação de dados geológicos, geoquímicos, geofísicos e 

metalogeneticos, provenientes de trabalhos desenvolvidos na região durante as décadas de 70, 

80 e 90. Neste trabalho é apresentado o resultado da consistência, tratamento e reinterpretação 

dos dados químicos de solo oriundos de projetos históricos Cérbero I Área II (Malhas A, B, 
C, D e E), bem como integração dos Cérbero II e Cérbero II Alfa (Subarea I, II, III e IV). 

PALAVRAS-CHAVE: RENCA, Prospecção Geoquímica, Solo, Grupo Ipitinga. 

 

INTRODUÇÃO 

Neste trabalho é apresentado o tratamento e reinterpretação dos dados analíticos de 

solo dos projetos históricos Cérbero I Área II e integração dos Cérbero II e Cérbero II Alfa, 

com objetivo de identificar assinaturas geoquímicas semelhantes àquelas que caracterizam os 

principais prospectos presentes na área e outras possíveis mineralizações ainda não 

identificadas. Os três projetos foram executados ao longo da sequencias 

metavulcanosedimentares do Grupo Ipitinga, rochas estas em que ocorrem as principais 

mineralizações reconhecidas na área. 

 

MÉTODOS OU METODOLOGIA 

A amostragem de solo seguiu os padrões operacionais de campo da CPRM à época da 

realização dos projetos, sendo a coleta realizada preferencialmente no horizonte B e a 

programação baseada em malhas regulares ou não, com espaçamento de coleta variável de 

acordo com o objetivo do projeto. A preparação das amostras foi realizada em laboratório da 

Superintendência Regional de Belém, bem como as análises químicas no Laboratório de 

Análises Minerais (LAMIN) da CPRM. Os métodos analíticos, aberturas e elementos 

analisados estão listados na tabela 1. 
 

Tabela 1 - Métodos analíticos e elementos analisados para amostras de solo. 
ANÁLISE ABERTURA PROJETO ELEMENTOS ANALISADOS 

Absorção 

Atômica 

HNO3 a Quente Cérbero I (subárea II, malhas A, B, C, D e E) Au, Co, Cu, Ni, Pb, Zn 

Cérbero II Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Pb, Sn, Zn 

Cérbero II Alfa Co, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn 
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Cérbero II 
Ag, As, Au, B, Ba, Be, Bi, Cd, Co, Cr, Cu, La, Mn, Mo, Nb, 

Ni, Pb, Sb, Sc, Sn, Sr, V, W, Y, Zn, Zr  

 
Cérbero II Alfa 

Ag, As, Au, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, La, Mg, 
Mn, Mo, Nd, Ni, Pb, Sb, Sc, Sn, Sr, Ti, V, W, Y, Zn, Zr 
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TRATAMENTO DOS DADOS E RESULTADOS OBTIDOS 

O tratamento estatístico dos dados foi realizado utilizando-se os aplicativos Excel 

2010 e Statística 10.0, obedecendo às etapas: 1) técnica estatística univariada com cálculo dos 

estimadores estatísticos, histogramas, gráficos tipo box plot e geração de mapas geoquímicos, 

com intervalos de classe determinados a partir dos gráficos box plot e 2) estatística 

multivariada, em que foi utilizada a técnica de análise fatorial, com o objetivo de gerar mapas 

multielementares ou mapas de associações geoquímicas entre os elementos analisados. Tais 

técnicas de exploração de dados geoquímicos aqui utilizadas são baseadas em Grunsky 

(2010), Reimann et al. (2008), Reimann, Filzmoser e Garrett (2002). 

- Projeto Cérbero I (subárea II) 

O Projeto Cérbero I (subárea II) foi realizado em função de dados obtidos no Projeto 

Purgatório (Frizzo, 1982), que mostraram resultados potenciais para Cu, Pb, Ni, Zn e Au em 

pesquisa de solo e concentrado de bateia. O tratamento dos dados desse projeto, no geral, não 

mostraram resultados muito satisfatórios em termos relativos (principalmente comparados à 

subárea I), todavia as zonas consideradas anômalas foram interpretadas como possíveis 

extensões de mineralização sulfetada e aurífera (primaria) hospedada em suíte metamórfica da 
região (Marinho et al, 1983). As cinco malhas de solo (A, B, C, D, E), foram posicionadas 

onde afloram rochas do Grupo Ipitinga, exceto a malha E, em área de ocorrência de 
granitoides. Na malha A destacam-se valores de concentrações anômalos de Zn, Ni e Cu, 

além daqueles mais representativos de Co, na porção sudeste desta malha. Na malha B, os 
valores mais representativos para Zn, Cu, Ni e Co estão na porção nordeste, no domínio do 

Grupo Ipitinga, enquanto os de Pb associam-se à Cobertura Laterítica Matura em que uma 
amostra de solo apresentou valor de 1,6 ppm de ouro. Na malha C podem ser destacados, na 

porção noroeste, valores de concentrações para Cu, Pb, Zn e Ni, mas sem presença de 
anomalias para esses elementos, enquanto que para o Co, os maiores valores estão na porção 

central e nordeste. Na malha D (Fig. 1) estão os resultados mais significativos para os 
elementos analisados, em que ocorrem na porção centro-sul da malha valores de 

concentrações anômalas para Pb, Zn, Ni, Cu e Co e que podem estar relacionados a 
mineralizações sulfetadas. A malha E apresentou valores anômalos para Pb e Zn, na porção 

leste, e para Co na sua porção central. Nesta malha uma amostra apresentou valor para ouro 

de 0,9 ppm (Fig. 1). 

 

Figura 1 - Mapa geoquímico de solo para Pb, Zn, Ni, Cu e Co. Malha D e E. 
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- Projetos Cérbero II e Cérbero II Alfa 

O Projeto Cérbero II foi desenvolvido em uma região localizada na porção sul do 

trend da Serra do Ipitinga, aproximadamente entre os igarapés Fé em Deus e Dois Irmãos, e 
teve caráter regional, com ênfase no mapeamento geológico e prospecção geoquímica, 

visando seleção de áreas para trabalhos de detalhe. O Projeto Cérbero II Alfa representou a 
etapa subsequente, com vistas à prospecção geoquímica-geofísica-geológica de detalhe em 4 

subáreas, para seleção de alvos favoráveis para sulfetos de metais base, ouro, cromo e 
estanho, e outros. Dentre as 4 subáreas, a que apresentou os melhores resultados para os 

elementos Cu, Ni, Co e Cr, de acordo com o tratamento dos dados, foi a subárea 3, mostrando 
alto potencial para mineralização principalmente aurífera, e a com menor interesse econômico 

é a subárea 1 (Pastana et al., 1985). Neste trabalho os dados geoquímicos dos dois projetos 
foram tratados de forma integrada, e somam 1173 amostras de solo, das quais 353 amostras 

do Cérbero II foram analisadas para Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Pb, Sn e Zn, e 820 do 

Cérbero II Alfa, para Co, Cr, Cu, Ni, Pb e Zn. A tabela 2 apresenta o sumário estatístico para 

estas amostras. 

 
Tabela 2 - Sumário estatístico para os principais elementos analisados em amostras dos projetos 

Cerbero II e Cérbero II Alfa . Valores em ppm. 

  Co Cr Cu Fe Mn Mo Ni Pb Sn Zn 

Valores 1162 1136 1162 353 662 353 1162 1162 353 1162 

Valores Válidos 820 1025 855 351 570 29 837 853 139 869 

% Valores Válidos 70,57 88,21 73,58 30,21 49,05 2,50 72,03 73,41 11,96 74,78 

Mínimo 1 2 1 0,04 1,1 2 1 1 1 1 

Máximo 410 2400 250 10 12000 3 600 340 10 230 

Média 12,61 67,44 24,71 2,65 614,69 2,21 13,22 6,90 1,80 22,53 

Mediana 4 40 9 1,8 190 2 6 6 1,4 12 

Desvio Padrão 30,07 112,05 33,84 2,33 1101,36 0,41 30,29 12,93 1,34 28,22 

 
Para a elaboração dos mapas unielementares foram considerados os elementos comuns 

analisados nos dois projetos (Co, Cr, Cu, Ni, Pb e Zn), e neles é possível observar que as 
principais anomalias estão localizadas na subárea II e na porção central da subárea IV do 

Projeto Cérbero II Alfa, em domínio de rochas do Grupo Ipitinga (Fig. 2). 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Mapas de Co e Cr; Cu; Ni e Pb 

e Zn para amostras de solo dos projetos 
Cérbero II e Cérbero II Alfa. 
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Figura 3 - Mapa de análise fatorial para 

solo (Fator 1) para Cr (scores positivos) e 
Cu-Ni-Zn (scores negativos). 

 
Para a análise de fatores, em que também foi considerado apenas os elementos Co, Cr, 

Cu, Ni, Pb e Zn, foi utilizada a transformação CLR dos dados. As amostras de solo 
apresentaram um fator responsável por 42,85% da variância do sistema, com altos valores de 

correlação entre Cr (scores +) e Cu-Ni-Zn (scores -), sendo destacados aqueles elementos 
com fator < -0,5 e > 0,50 (Fig. 3). Esta associação é típica de rochas máficas-ultramáficas, 

que na região podem estar associadas ao Grupo Ipitinga, ou alternativamente por corpos 
básicos plutônicos ainda não conhecidos. Os valores mais altos para os scores (+), que destaca 

o Cr, coincidem com a subárea III do Projeto Cérbero II Alfa, interpretada como a área de 
maior potencial para mineralizações auríferas, cromitíferas e sulfetadas (Pastana et al. 1985).  

A associação Cu-Ni-Zn (scores -) é mais significativa na subárea II, em que na sua 
porção SSW afloram rochas do Metadiorito Dico, além de representar zona de contato entre 

as rochas da Formação Igarapé do Inferno e Suíte Intrusiva Carecuru. Secundariamente esta 

associação é observada na porção nordeste da Serra do Ipitinga (Subárea IV) e na porção 

nordeste da Serra da Agonia (Subárea I). 

 

CONCLUSÕES  
Os resultados mais relevantes no 

Projeto Cérbero I Área II foram registrados na 

malha D, com valores anômalos para Pb-Zn-

Ni-Cu-Co na porção centro-sul, podendo estar 

relacionado a mineralização sulfetada, além 

de destaques para Au nas malhas B e E. Os 

dados dos projetos Cérbero II e Cérbero II 

Alfa mostram que as principais anomalias 

estão localizadas na subárea II e na porção 

central da subárea IV, diferente da 

interpretação dada ao projeto histórico 

Cérbero II Alfa, que concluiu que a subárea 3 

é a de maior potencial em termos de 

mineralização. A correlação entre Cr (+) e 
Cu-Ni-Zn (-), associação é típica de rochas 

máficas-ultramáficas, podem estar associadas 
a rochas máficas–ultramáficas pertencentes ao 

Grupo Ipitinga ainda não cartografada na 
região. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

FRIZZO, S. J. Projeto Purgatório: relatório final. Belém: CPRM, 1982. 3 v.  

GRUNSKY, E. C. The interpretation of geochemical survey data. Geochemistry Exploration and 

Environmental Analysis, v. 10, p. 27-74, 2010. 

PASTANA, J. M. N. et al. Projeto Cérbero II alfa: relatório final. Belém: CPRM, 1985. 4 v. 

REIMANN, C.; FILZMOSER, P., GARRETT, R. G. Factor analysis applied to regional geochemical data: 
problems and possibilities. Applied Geochemistry, v. 17, p. 185-206, 2002. 

REIMANN, c. et al. Statistical Data Analysis Explained. Chichester, England: John Wiley & Sons, 2008. 



 

16º SIMPÓSIO DE GEOLOGIA DA AMAZÔNIA 
Geociências e Geopolítica na Amazônia 

23 a 25 de setembro de 2019 - Manaus-Amazonas 
SBG-NO – DEGEO/UFAM- CPRM/Manaus 

 

 

GERAÇÃO DE MAPA DE PROSPECTIVIDADE PARA OURO DO DISTRITO 

AURÍFERO JUMA COM BASE NO CONCEITO DE SISTEMAS MINERAIS 

 

Raul E. Meloni
1
; Matheus S. Simões

1
; Michele Z. Pitarello

1
 

raul.meloni@cprm.gov.br; matheus.simoes@cprm.gov.br; michele.pitarello@cprm.gov.br 
1
CPRM-Serviço Geológico do Brasil 

 

RESUMO 

Este trabalho apresenta, como um resultado preliminar do projeto Evolução Crustal e 

Metalogenia do Sudeste do Amazonas, do Serviço Geológico do Brasil (CPRM), um mapa de 

prospectividade mineral para ouro do Distrito Aurífero Juma, o qual se localiza no sudeste do 

estado do Amazonas. O mapa foi confeccionado a partir da integração de dados em SIG 

(Sistema de Informações Geográficas) pelo método multi-class index overlay, do tipo “guiado 

pelo conhecimento” (knowledge driven). A modelagem dos dados foi feita partir da definição 

dos elementos considerados críticos para a formação de mineralizações epitermais de baixa 

sulfetação na área, discutidos com base no conceito de Sistemas Minerais. O mapa resultante 

apresenta 4 classes de prospectividade (0 a 3), sendo que a classe 1 abrange 14 % da área de 

estudo e inclui 92% das ocorrências de ouro; e a classe 2, abrange 4% da área e inclui 32% 

das ocorrências. Os resultados mostram que as áreas prospectivas identificadas no mapa 

apresentam uma correspondência satisfatória com a localização das ocorrências conhecidas, 

permitindo uma significativa redução da área de pesquisa. 

PALAVRAS-CHAVE: Mapa de prospectividade, Sistemas Minerais, ouro. 

 

INTRODUÇÃO 

 O projeto Evolução Crustal e Metalogenia do Sudeste do Amazonas, em execução 

pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM), tem como um de seus objetivos a investigação da 

gênese e dos controles geológicos das mineralizações de ouro do Distrito Aurífero do Juma, 

localizado na região do município de Apuí, Amazonas. Nesse contexto, são apresentados 

neste trabalho os resultados preliminares de um mapa de prospectividade para ouro dessa 

área.  

 O mapa de prospectividade mineral para ouro do Distrito Juma compreende a área 

delimitada pelas seguintes folhas 1:100.000: Mutum (SB.20-Z-B-VI), Ilha Grande (SB.21-Y-

A-IV), Vila Porto Franco (SB.21-Y-A-V), Igarapé Jaburu (S.B-21-Y-C-II), Vila Apuí (SB.21-

Y-C-I) e Fazenda Guanabara (SB.20-Z-D-III). 

 

MÉTODOS 

 O mapa de prospectividade mineral foi desenvolvido através da modelagem de dados 

em ambiente SIG. Devido à escala de trabalho, à qualidade e à quantidade dos dados 

disponíveis, considerou-se adequada a aplicação de um método “guiado pelo conhecimento” 

(knowledge-driven), no qual os pesos dos elementos geológicos representados nos mapas são 

definidos a priori com base em um modelo de depósito conceitual (Bonham-Carter 1994). 

Para a elaboração do modelo metalogenético do Distrito Juma, utilizou-se como base o 

conceito de Sistemas Minerais (Mineral Systems) (McCuaig & Hronsky 2014). Segundo 

McCuaig & Hronsky (2014), os Sistemas Mineralizantes possuem 4 elementos críticos que 
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devem atuar em conjunto para a existência do depósito, quais sejam: (i) arquitetura favorável 

da litosfera; (ii) momento geodinâmico favorável; (iii) fertilidade; (iv) preservação dos 

depósitos primários (Tabela 01). 

 Para a conversão do modelo conceitual do sistema mineral estudado em elementos de 

SIG, foi utilizada a metodologia de McCuaig et al. (2010), onde são propostos 4 passos de 

definições: (1) identificação dos processos críticos para a geração das mineralizações; (2) 

como os processos críticos se tornam fatores geradores dos depósitos; (3) como os fatores 

geradores se refletem em elementos mapeáveis; (4) tradução dos elementos mapeáveis em 

vetores aplicáveis em SIG (Tab. 01). 

 A integração dos dados para a geração do modelo de prospectividade mineral foi feita 

pela técnica “multi-class index overlay” (Bonham-Carter 1994; Carranza 2009). A aplicação 

dessa técnica neste trabalho seguiu a sistemática utilizada por Campos et al. (2017). O 

processamento de dados foi realizado em plataforma SIG ArcGIS™ versão 10.2 para desktop, 

com a extensão Spatial Analyst da ESRI
®
. Os dados de geofísica e de geoquímica utilizados 

nos processamentos encontram-se disponíveis no GeoSGB, enquanto os de geologia provém 

do projeto em execução. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 Embora o estudo do sistema mineral responsável pela geração das mineralizações do 

Distrito Juma ainda esteja em fase de reconhecimento, trabalhos realizados até o momento 

(e.g. Meloni et al. 2019) sugerem que as mineralizações sejam compatíveis com o modelo 

“epitermal de baixa sulfetação” (Hedenquist et al. 2000), e estejam relacionadas com o 

magmatismo estateriano dos grupos Beneficente e Colíder. Portanto, esse modelo foi utilizado 

para orientar a discussão do modelo conceitual do sistema mineral do Distrito Juma para a 

elaboração do mapa de prospectividade mineral para ouro. A tabela abaixo relaciona os 

elementos críticos do sistema mineral com os elementos utilizados na vetorização do modelo. 

Tabela 01 – Fatores críticos, processos geológicos constituintes do sistema mineral, elementos 

mapeáveis e vetores, propostos para o sistema mineralizante epitermal do Distrito Juma. 

Fatores críticos Processos constituintes Elementos mapeáveis Vetores em SIG 

Fertilidade 
Embasamento cratônico (arqueano a 

paleoproterozoico) enriquecido em ouro. 

Dados isotópicos, rochas 

magmáticas 

paleoproterozoicas. 

Unidades geológicas. 

Momento 

geodinâmico 

favorável 

Rifteamento associado a vulcanismo 

bimodal subaéreo a subaquoso raso, com 

atividade hidrotermal associada em 

~1,70 Ga. 

Sequências 

vulcanossedimentares 

associadas com rochas 

máficas; alteração 

hidrotermal. 

Unidades geológicas; 

geoquímica de solo; 

concentrados de bateia; 

gamaespectrometria. 

Arquitetura 

litosférica favorável 

Estruturas litosféricas profundas; regime 

de tectônica extensional. 

Falhas profundas com 

expressão em superfície; 

sistemas de falhas 

extensionais. 

Estruturas geológicas 

mapeadas, 

magnetometria, 

gravimetria. 

Preservação 

Formação do depósito em contexto de 

rifte ativo; relativa estabilidade tectônica 

pós-formação dos depósitos. 

--- --- 

 

Fertilidade 

 Dados de Sm-Nd em rochas vulcânicas estaterianas na área mostram idades modelo de 

2,2 - 2,9 Ga, e análises U-Pb em zircões detríticos de rochas sedimentares, aproximadamente 

sincrônicas às mineralizações, mostram populações significativas de idades arqueanas (Brito 

et al. 2010). Esses dados sugerem que possa existir um embasamento de rochas arqueanas na 
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área, inclusive que poderia estar sendo erodido na época em que se formaram as 

mineralizações. Embora de forma especulativa, podemos inferir que a presença de um 

embasamento arqueano, possivelmente retrabalhado no Paleoproterozoico, tenha sido um 

fator importante para a fertilidade da área, uma vez que terrenos dessa idade no Cráton 

Amazônico mostram alto potencial metalogenético (i.e. Domínio Rio Maria, Província 

Mineral Carajás). A vetorização desses elementos foi realizada através do mapa litológico da 

área. 

 

Momento geodinâmico favorável 

 O contexto geotectônico marcado pela superposição de um rifte sobre um sistema 

orogênico é favorável para a ocorrência de mineralizações epitermais de baixa sulfetação, 

particularmente se associado com magmatismo bimodal (Hedenquist et al. 2000). Para 

representar os elementos desse contexto geológico foi utilizado um mapa de evidência feito 

com base no mapa litológico distrito. O Grupo Beneficente é a unidade principal que 

representa o momento de instalação do rifte com magmatismo bimodal associado, esse último 

representado especialmente pela Formação Pedro Sara, composta, sobretudo, por rochas 

piroclásticas riolíticas. O magmatismo máfico está representado tanto pela Formação Camaiú, 

que localmente possui intercalação de rochas basálticas, quanto pela Suíte Mata-matá.  

 Esse ambiente é favorável para geração de sistemas hidrotermais convectivos rasos, 

que eventualmente podem depositar minérios. Para mapear as zonas onde a alteração 

hidrotermal ocorreu de maneira mais intensa, foram gerados mapas de evidência a partir de: i) 

dados de geoquímica de solo dos elementos As, Ba e Ag; ii) dados de concentrados de bateia 

para partículas de ouro e florencita; iii) áreas delimitadas com valores elevados de K(%), em 

relação a eTh e eU, a partir de dados de aerogamaespectrometria. 

 

Arquitetura litosférica favorável 

 A importância de estruturas geológicas regionais, que se prolongam até o 

embasamento, no controle da distribuição regional de mineralizações hidrotermais, tem sido 

demonstrada em diversos trabalhos (e.g. McCuaig & Hronsky 2014). Neste trabalho foi feito 

uso de imagens de aeromagnetometria e de gravimetria satelital para a delimitação dessas 

feições geológicas que foram representadas no modelo por um mapa de evidência. Falhas 

normais e transtrativas relacionadas à estruturação do rifte funcionam como importantes 

fatores condicionantes da dinâmica de fluidos hidrotermais potencialmente mineralizantes 

nesse ambiente, gerando ativamente permeabilidade (Rowland & Sibson 2004). Para 

representar esses elementos preditivos no modelo, foi realizado um mapa de estruturas, 

confeccionado com base em dados de campo e interpretação de imagens de magnetometria. A 

partir desse mapa, as estruturas entendidas como sendo relacionadas à estruturação do rifte, ou 

mais antigas e reativadas nesse evento, foram utilizadas para elaboração de 3 mapas de 

evidência: i) mapa de distância do centro das estruturas; ii) mapa de densidade espacial de 

estruturas; iii) mapa de densidade de intersecções com estruturas profundas. 

 

Preservação 

 A preservação de mineralizações epitermais é rara em terrenos proterozoicos devido à 

sua formação próxima à superfície (<1500m), embora diversos casos tenham sido descritos no 

Cráton Amazônico (e.g. Juliani et al. 2005). Alguns fatores que devem ter contribuído para 

sua preservação na área de estudo são sua formação em contexto de rifte com sedimentação 

ativa, seguida de rápido soterramento, e a relativa estabilidade tectônica após a formação dos 

depósitos. 
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CONCLUSÕES 

 O mapa final (Fig. 01), resultado da integração de 11 mapas evidenciais, apresenta 5 

classes de prospectividade (0 a 3), sendo que: a classe 1 abrange 14% da área de estudo e 

inclui 92% das ocorrências de ouro; a 2 abrange 4% da área e inclui 32% das ocorrências; a 3 

abrange 0,3% da área e inclui 4% das ocorrências. Os resultados mostram que as classes de 

prospectividade do mapa apresentaram uma correspondência satisfatória com a localização 

das ocorrências conhecidas, e que o mesmo permite uma significativa redução da área de 

pesquisa. 

 

Figura 01 – Mapa de prospectividade para ouro epitermal do Distrito Aurífero Juma. 
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RESUMO 

O mapeamento geoquímico por sedimento de corrente do Distrito Juma foi realizado durante 

a execução do projeto Evolução Crustal e Metalogenia do Sudeste do Amazonas, do Serviço 

Geológico do Brasil (CPRM). O objetivo foi a caracterização geoquímica das principais 

unidades mapeadas e a identificação de áreas anômalas de interesse mineral. Foram utilizados 

dados de 485 amostras de sedimento de corrente, distribuídos na escala de aproximadamente 

1:100.000. O tratamento dos dados incluiu técnicas estatísticas univariadas e multivariadas, 

além da confecção de mapas geoquímicos por pontos e bacias em ambiente SIG (Sistema de 

Informações Geográficas). Os resultados permitiram caracterizar os valores de background 

por unidade, além de delimitar zonas anômalas de primeira e segunda ordem para elementos 

como Sb, Sn e W, comumente utilizados como farejadores de ouro e cassiterita. Já a análise 

multivariada permitiu a identificação de cinco associações representativas das unidades e 

processos geológicos que ocorrem na região: i) Ce-La-Th-U-Y; ii) Co-Sc-Ti-V-

Zn(Nb)/Sb(Mo); iii) Cr-Fe-Ni (Cu-Mn-Mo); iv) (Sn-Nb)/Cs-Rb(Ba) e v) Pb(Sr). 

PALAVRAS-CHAVE: Distrito Juma, geoquímica, sedimento de corrente. 

 

INTRODUÇÃO 

O Distrito Eldorado do Juma é uma área com alto potencial para ocorrência de ouro no 

sudeste do AM. O mapeamento geoquímico por sedimento de corrente foi realizado no 

âmbito do Projeto Evolução Crustal e Metalogenia do Sudeste do Amazonas, com o objetivo 

de determinar as características geoquímicas de unidades, identificar litotipos não mapeados e 

definir áreas de interesse mineral, especialmente para o ouro. A área analisada compreende as 

folhas Mutum (SB.20-Z-B-VI), Ilha Grande (SB.21-Y-A-IV), Fazenda Guanabara (SB.20-Z-

D-III) e Vila Apuí (SB.21-Y-C-I).  

Nesta análise foram compilados resultados disponibilizados no banco de dados da 

CPRM, tanto de projetos pretéritos, como de amostras coletadas por uma empresa terceirizada 

durante o ano de 2012. Foram utilizadas 485 amostras de sedimento de corrente. A partir das 

análises, foi possível identificar áreas anômalas para diversos elementos e associações 

geoquímicas representativas dos processos geológicos que atuaram na região. 

 

METODOLOGIA 

 A distribuição das amostras na área do trabalho apresenta densidade máxima de 1 

amostra a cada 10 km2 (escala 1:100.000), sendo menos densa nas áreas de difícil acesso. As 

amostras foram coletadas de forma composta na porção ativa e retilínea das drenagens, com 

armazenamento de 1 kg de material após peneiramento com material plástico. A preparação 

das amostras foi realizada de forma integral nos laboratórios da SGS-Geosol, através de 
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secagem em estufas a 60 ºC, peneiramento em malha <80#, quarteamento, pulverização e 

digestão parcial em água régia. A análise química foi realizada no mesmo laboratório, através 

de ICP-OES (Inductively Coupled Plasma - Optical Emission Spectrometry) e ICP-MS 

(Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry) para 51 elementos (Ag, Al, As, Au, B, Ba, 

Be, Bi, Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Ga, Ge, Hf, Hg, In, K, La, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Nb, 

Ni, P, Pb, Rb, Re, S, Sb, Sc, Se, Sn, Sr, Ta, Te, Th, Ti, Tl, U, V, W, Y, Zn e Zr). 

 O tratamento dos dados obtidos consistiu de técnicas de estatística univariada 

(sumário, gráficos, mapas de distribuição dos teores de elementos por pontos e bacias), 

estatística bivariada (correlação não paramétrica de Sperman) e estatística multivariada 

(analise fatorial e mapas de associações geoquímicas por pontos e bacias). A metodologia 

utilizada segue Reimann et al. (2008), Filzmoser et al. (2009), Carranza (2009, 2011) e 

Grunsky (2010).  

Os valores menores que o limite de detecção (LD) foram substituídos por LD*0,5, e os 

valores acima do limite de detecção por LD. Foram excluídos os elementos que não 

apresentaram nenhum valor válido (Au, B, Ge e Re). Os dados restantes foram log-

transformados previamente às análises estatísticas. A classificação entre background e faixas 

anômalas foi definida segundo as classes do box plot de cada elemento. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Caracterização geoquímica das principais unidades litoestratigráficas: Com o 

objetivo de identificar o background geoquímicos dos sedimentos relacionados às principais 

unidades mapeadas, as análises estatísticas e classificação por box-plots foram feitas 

primeiramente de acordo com a seguinte subdivisão: i) Suíte Matá-Matá, ii) Grupo Colíder e 

Formação Pedro Sara (Grupo Beneficente); iii) formações Camaiú e Vila do Carmo (Grupo 

Beneficente) e iv) Grupo Alto Tapajós. A Suíte Matá-Matá, composta por gabros e gabro-

noritos, é caracterizada por apresentar background mais elevado em relação a outras unidades 

para os seguintes elementos, em sua maioria elementos de afinidade mantélicas: Ca, Co, Cr, 

Cu, Fe, Hf, In, Mg, Mn, Nb, Ni, Sc, Ti, V e Z. Para esses elementos, não apresenta anomalias 

de 1ª e 2ª ordem considerando os dados de amostras somente pertencentes a esta unidade.  

O Grupo Colíder e a Formação Pedro Sara, compostos por rochas vulcânicas e 

vulcanoclásticas ácidas, apresentam os maiores valores de background para elementos 

incompatíveis (LILE – large íon lithophile elements e HFSE – high field strengh elements), 

como Ba, Ce, Cs, K, La, Rb, Sb, Th, U. Também são observados valores de background 

elevado para Be, Li e Zr. As rochas sedimentares do Grupo Beneficente, por sua vez, é a 

unidade que apresenta o maior número de amostras com Ag acima do limite de detecção 

(cerca de 20 bacias), e também seus maiores valores (até 1,29 ppm), especialmente na região 

dos garimpos Eldorado do Juma e Rio das Pombas, além de uma área sem ocorrências de ouro 

conhecidas ao sul da área. A Ag é o único elemento que se destaca no Grupo Beneficente em 

relação às outras unidades. Secundariamente, observam-se valores elevados para Cu, Fe, Mg, 

Mn, Mo, Nb, Sc, Sr, Ti, V.  

Por fim, o Grupo Alto Tapajós também apresenta valores de Ag acima de LD em maior 

quantidade (cerca de 10 bacias anômalas), e tem os maiores teores de As (9 bacias). Em 

relação às outras unidades, apresenta os maiores valores de background para Bi, Cd, Hg, Mo, 

P, Pb, Sr, Tl e Zr, grupo formado por elementos incompatíveis, sendo alguns deles 

frequentemente associados a depósitos auríferos, como Bi, Cd, Hg e Mo. Secundariamente, 

tem-se valores de background elevados também para Ba, Be, Ca, Li e Sn. 
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Áreas anômalas no Distrito Juma: Em relação à área total do Distrito Juma, foram 

identificadas anomalias positivas de primeira ordem em relação ao background da área 

analisada em três elementos, Sb (1,27-3,99 ppm), Sn (10,2–57,2 ppm) e W (42,7 ppm), com 

valores consideravelmente superiores à média da crosta continental superior. Esses elementos 

são comumente correlacionados a rochas de composição granítica e também podem ser 

indicativos de depósitos de ouro e cassiterita. As áreas anômalas ocorrem principalmente 

relacionadas espacialmente aos grupos Alto Tapajós e Beneficente, além de áreas com 

coberturas lateríticas. Anomalias positivas de segunda ordem ocorrem em mais quatro 

elementos além dos já mencionados: Cr, In, Mo e Pb.  

 

Matriz de correlação e análise multivariada: Para a matriz de correlação (Spearman, 

1904) foram considerados os 29 elementos com grau de detecção maior que 70%, obtendo 28 

pares com correlação ótima (0,80-0,99), tanto representativos de rochas de composição 

evoluída, como Ce-La, Ce-Th, U-Y, como relacionados a rochas máficas, como Cr-Fe, Co-Sc 

e Sc-V. Os elementos Bi e Sb foram os únicos que não apresentaram correlações ótimas ou 

boas (0,60-0,79) com outros elementos, somente regulares (0,5-0,59). Para a análise fatorial 

(multivariada), 24 elementos foram selecionados: Ba, Ce, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, La, Mn, Mo, 

Nb, Ni, Pb, Rb, Sb, Sc, Sn, Sr, Th, Ti, U, V, Y, Zn. Os elementos Al, Ga, Hf e Zr foram 

excluídos por ocorrerem frequentemente correlacionados na natureza. Bi foi retirado por não 

apresentar associação com os outros elementos. Os resultados mostram que os dados 

geoquímicos de sedimento de corrente do Distrito Juma são representados por cinco fatores 

(associações) que, juntos, correspondem a 74,1% da variância dos dados (Tabela 1): 

 
Tabela 1: Associações geoquímicas no Distrito Juma. 

Fatores Associações geoquímicas Variância dos dados (%) 

Fator 1 Ce-La-Th-U-Y (-) 39,27 % 

Fator 2 Co-Sc-Ti-V-Zn (Nb) (+)  /  Sb (Mo) (-) 13,37 % 

Fator 3 Cr-Fe-Ni (Cu-Mn-Mo) (-) 8,48 % 

Fator 4 (Sn-Nb) (+)   /  Cs-Rb (Ba) (-) 8,38 % 

Fator 5 Pb (Sr) (+) 4,60 % 

 

O fator 1 é composto predominantemente por elementos incompatíveis, como ETR 

(elementos terras raras) e HFSE, que costumam ocorrer em maior abundância em rochas de 

composição mais evoluída, como rochas magmáticas de composição granítica (e.g. granitos, 

pegmatitos, riolitos). As áreas de destaque desta associação ocorrem relacionadas ao Grupo 

Colíder e à Formação Pedro Sara, o que é corroborado pelo box-plot por unidades. Estas 

unidades são formadas por tufos de composição riolítica e riolitos hipabissais, condizentes 

com essa associação, além de apresentarem minerais ricos em HFSE e ETR, como zircão e 

allanita. Destacam-se as regiões a noroeste e nordeste da área mapeada. 

 A associação positiva do fator 2 é composta predominantemente por elementos de 

afinidade máfica, correlacionando-se espacialmente com a Suíte Matá-Matá, principalmente 

na região central do Distrito Juma. A associação negativa (Sb-Mo), por sua vez, é composta 

por elementos relacionados a rochas graníticas e depósitos minerais, como depósitos 

magmático-hidrotermais e greisens. De acordo com o mapa e o box-plot, os valores mais 

negativos ocorrem principalmente em áreas mapeadas como Grupo Alto Tapajós. 

O fator 3 também é composto por elementos de afinidade máfica-ultramáfica, 

frequentemente associados a rochas mantélicas. Também pode ser representativo de 
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coberturas lateríticas que ocorrem sobre essas rochas. No mapa, observa-se que os escores 

estão relacionados espacialmente com as coberturas lateríticas que ocorrem a centro-leste e 

sul da área, podendo sugerir uma concentração residual desses elementos nos lateritos do 

Distrito Juma. Os gráficos box-plot não apresentam uma diferença explícita entre as principais 

unidades para esse grupo de elementos. Com exceção do Grupo Colíder, que apresenta os 

valores de escores mais positivos, logo, mais distantes dessa associação.  

A associação positiva do fator 4 não apresenta elementos com loadings acima de 0,7, 

apresentando correlação mais fraca entre os seus componentes. Composta por elementos que 

comumente ocorrem em rochas graníticas e pegmatíticas e depósitos hidrotermais 

magmáticos, como greisens. Não apresenta uma distinção muito óbvia entre as unidades, mas 

tem valores mais positivos nas rochas do Grupo Beneficente. A associação negativa 

corresponde a elementos do grupo dos LILE (elementos de grande raio iônico), normalmente 

considerados móveis no ambiente superficial. Eles ocorrem predominantemente sobre rochas 

do Grupo Alto Tapajós, composto por rochas sedimentares como argilitos, folhelhos e 

arenitos glauconíticos.   

 O fator 5, por fim, é composto pelos elementos Pb e Sr, componentes do grupo dos 

LILE. Os valores mais positivos ocorrem relacionados às rochas do Grupo Alto Tapajós, 

enquanto as outras unidades apresentam majoritariamente valores negativos em relação a esse 

fator. As áreas do Distrito Juma com maior influência dessa associação localizam-se no 

entorno da cidade de Apuí. Valores intermediários ocorrem ainda nas rochas do Grupo 

Colíder e na Formação Pedro Sara, a noroeste e nordeste da área.  

 

CONCLUSÕES 

O mapeamento geoquímico por sedimento de corrente do Distrito Juma permitiu a 

caracterização do background geoquímico das principais unidades litoestratigráficas e de todo 

o distrito, além de identificar áreas anômalas para elementos tipicamente caracterizados como 

farejadores de ouro e cassiterita, inclusive em áreas onde ainda não são conhecidas 

ocorrências. Também permitiu a identificação das associações geoquímicas relacionadas às 

unidades que ocorrem na região, mostrando características tanto de processos ígneos félsicos 

e máficos, quanto de processos sedimentares e diagenéticos. Alguns indicativos de 

associações relacionadas à mineralizações também puderam ser observadas. Checagens de 

campo nas áreas de interesse poderão correlacionar às áreas de interesse encontradas com 

possíveis mineralizações. 
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RESUMO 
O Estado do Pará apesar da carência de levantamentos geológicos exibe  um subsolo rico em 
recursos minerais e de grande diversidade geológica-tectônica. A metalogenia previsional visa 
estabelecer as regiões reais e potenciais em depósitos minerais com vistas a futuros projetos de 
prospecção e pesquisa mineral. Os terrenos arqueanos (serra dos Carajás, região de Rio Maria 
e serra de Inajá), bacias dos rios Tapajós-Xingu do Paleoproterozoico , metassedimentos e 
máficas do Neoproterozoico e   coberturas lateríticas maturas do Cenozoico constituíram as 
regiões mais promissoras sob o ponto de vista metalogenético. Por sua vez, a zona transicional 
Bacajá-Tumucumaque do Arqueano-Paleoproterozoico,  a bacia do rio Trombetas do 
Paleoproterozoico (contraparte aurífera  da bacia do rio Tapajós) , Paleoproterozoico da serra 
do Acaraí  (NO do Pará)  e a Chapada do Cachimbo (SE do Pará) de idade  Mesoproterozoica  
constituem  ambientes com grandes possibilidades de encerrarem depósitos minerais 
econômicos. 
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INTRODUÇÃO 
O Estado do Pará localiza-se na região Norte do Brasil, Amazônia brasileira, abarcando uma 
área de cerca de 1.248.000 km2. Em termos geológicos o Estado do Pará abrange uma 
diversidade de terrenos envolvendo desde o Arqueano até o Cenozoico.  Constitui o de maior 
distribuição espacial no Brasil em termos do pré-cambriano, em especial de terrenos arqueanos, 
e o segundo no que tange ao Fanerozoico. Em que pese todas essas virtudes tem seu subsolo 
pouco conhecido, em que levantamentos geológicos na escala 1:250.000 talvez atinjam cerca 
de 40% de seu território e 1:100.000 também não chegue a 5%. De igual modo, garimpos de 
ouro, principalmente, pululam com resultados deletérios para várias regiões do Estado tendo 
como exemplo as bacias dos rios Tapajós, Jari, Trombetas, Itacaiúnas, Bacajá, Paru,  Xingu , 
dentre outros, constituindo um grave perigo para o meio ambiente , além de delapidar os 
depósitos. Conforme a Simineral (2019) a exportação mineral do Estado do Pará em 2018 
representou 88% das exportações totais, com destaque para o minério de ferro (18,2%), cobre 
(5,9%), manganês (12,5%), bauxita (12,7%), níquel (14,1%) , caulim (5,9%), ouro (27,6%) e 
silício (10,2%), representando em torno de 15,6 bilhões de dólares. Pelo acima exposto, 
objetiva-se discorrer neste artigo  o  status quo do conhecimento geológico, tectônico, e de 
depósitos e ocorrências minerais do Estado   como fundamentos para avaliar  sua  metalogenia 
previsional , com vistas a vislumbrar seu potencial real ,  a qual poderia  servir de suporte para 
futuros projetos de prospecção e pesquisa mineral. 
 
METODOLOGIA 
A linha metodológica aplicada baseou-se primeiramente na pesquisa de dados da literatura 
geológica existente com vistas a base geológica  e recursos minerais : IBGE (2019) , Lima 
(2009) e  CPRM (2019). Para análise da metalogenia previsional utilizaram-se os conceitos 
aplicados de  França et al. (1981). Como complemento  foram uasadas imagens SRTM com 
resolução de 30 m na definição de grandes lineamentos e delimitação das unidades 
metalogenéticas. O primeiro passo foi elaborar uma mapa geológico-tectônico do Estado do 



 

Pará consoante dados da literatura e interpretação dos autores (Figura 1), com vistas ao 
delineamento dos ambientes geológico-tectônicos e  Províncias Estruturais (PE). Nestas, foram 
plotadas os principais depósitos e ocorrências minerais, em consonância  com sua morfologia 
e tipo genético objetivando a definição  de Unidades Metalogenéticas (UM) . 
  
RESULTADOS  
O Estado do Pará compreende as seguintes Províncias Estruturais (PE): Amazônia, São Luís, 
Gurupi, Tocantins, Amazonas-Solimões e Parnaíba conforme IBGE (2019). Vide Quadro 1 e 
figuras 2, 3, 4, 5 , 6 ,7, 8 ,9 e 10. A PE Amazônia é a mais extensa e a mais importante por 
abarcar terrenos Arqueanos (meso a neoarqueano)  bem representados nos domínios Pau 
D’Arco e Serra Arqueada, porção Sul, onde assomam sequências do tipo greenstone belt (Au, 
Fe, Cr , Cu e Pt) , terrenos do tipo TTG, terrenos de alto grau , complexos máfico-ultramáficos 
(Ni, Pt e Cr), sequências metavulcanossedimentares (Fe, Cu, Mn) , coberturas cratônicas 
neoarqueanas (Au, Mn) e paleoproterozoicas (U e carvão). Para Norte, bacia Bacajá  e serra 
Tumucumaque, ocorre uma zona de transição em que os terrenos arqueanos foram 
retrabalhados no Paleoproterozoico Sideriano ,  em torno de 2,2 Ga , por evento colisional e 
intenso cinturão cisalhamento oblíquo com orientação cerca de ONO-ENE a NO-SE sinistral e 
vergência para SO ,  intensa silicificação,  e a formação de bacias de retro-arco composta por 
sequências metavulcanossedimentares mineralizadas em Au. (Domínio Bacajá-
Tumucumaque). Para ocidente, envolvendo as bacias dos rios Tapajós e Xingu ,a sul , e ao 
norte, a bacia do rio Trombetas, expõe-se importante faixa acrescionária com  desenvolvimento 
de granitoides sin, tardi, pós-tectônicos e anorogênicos e coberturas de plataforma do 
Orosiriano e Esteniano,   abarcando na porção sul a maior província garimpeira de ouro do país 
e com grande potencial para gemas, como turmalina, topázio, ametista, fluorita, assim como 
cassiterita e columbita-tantalita no que tange a metálicos. A Província São Luís envolve suítes 
plutônicas pré-colisionais do Riacano e Bacias de arco de ilha e magmáticos com possibilidades 
para Au. Por sua vez, a Província Gurupi envolvendo terrenos do paleoproterozoico como 
granitoides colisionais e sequência pré-orogênica, sequências metasssedimentares de bacia de 
rifte continental neoproterozoicas. A grande vocação desta região foi sempre para ouro desde o 
século XIX. A PE Tocantins representa-se por sequência pré-orogênica de margem passiva e 
ofiolitos sob a formas de fatias introduzidas através de processos de obducção. Vocação 
metalogenética para gemas,   níquel e cromo. As Província Amazonas-Solimões e Parnaíba 
compreendem Bacias Intracratônicas Paleozoicas, Intrusivas Mesozoicas, Bacias 
Intracratônicas Mesozoicas, Coberturas Lateríticas Maturas, Coberturas Lateríticas Imaturas e 
Coberturas Detríticas Cenozoicas. A grande potencialidade metalogenética dessas províncias 
reside em materiais de construção, calcário, gipsita, fosfato, fosfato e principalmente bauxita e 
caulim.  
A metalogenia previsional consiste no estudo da gênese dos depósitos minerais com ênfase ao 
relacionamento no espaço e no tempo, com o ambiente geológico-tectônico, com base em 
metaloctetos conforme o conceito apresentando por França et al. (1981). Segundo os  
metaloctetos tipologia, composição química, rochas encaixantes. controle estratigráfico, 
controle tectono-estrutural e associações petrotectônicas foram definidas as Unidades 
Metalogenéticas (UM), lineares e não lineares, e de acordo com a sua área de abrangência,  
conforme pode ser visto no Quadro 1. A interrelação entre PE e UM pode ser visualizada na 
Figura 2. 
 
CONCLUSÕES 
No contexto da PE Amazônia, os domínios Pau D’Arco e Serra Arqueada (Figuras 5 e 6), no 
âmbito dos terrenos arqueanos, são os que apresentam as maiores potencialidades 
metalogenéticas do Pará (Fe, Mn, Au, Ag, Cu, Cr e Pt) em razão de abrigarem sequências 



 

greenstone belts, ultramáficas e as bacias vulcanossedimentares da serra dos Carajás e São 
Félix. No Domínio Bacajá-Tumucumaque (Figuras 7 e 8 ) tem-se bons  resultados para Au , 
gemas e silício, em especial diamante (D1 da Figura 7), com destaque de Au  e Cu para zona 
lindeira do Amapá (RENCA). À semelhança da bacia do Tapajós , a do Trombetas tem o mesmo 
contexto geológico abrindo boas perspectivas para Au (Figuras 9 e 10). De igual modo, 
intrusivas félsicas e máficas do paleoproterozoico para Sn, Mo, Nb-Ta e Ni, e alcalinas 
neoproterozoicas para Fe-Ti. A PE Tocantins tem grande potencialidade para gemas , Ni e Cr 
(Figura 4). A grande incidência platôs lateríticos maturos  cenozoicos determinam a grande 
potencialidade para bauxita e caulim na PE Amazônia-Solimões na regiões de Oriximiná, 
Juruti, Almeirim e Paragominas (Figura 2). A Chapada do Cachimbo, sudoeste do Pará, 
necessita urgente de levantamentos geológicos com vistas a depósitos de U, Au, calcário 
fosfatos e  Mn. De igual modo,  serra do Acaraí , noroeste do Pará , mostra potencialidades  
para Au, Sn, Nb-Ta. A PE Gurupi mostra potencialidade para Au (Figura 3). 

        

 
   

Figura 1 – Esboço Geológico-Tectônico do Estado do Pará. Fontes : CPRM (2019);  IBGE (2019) 
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Quadro 1 – Províncias Estruturais (PE) e Unidades Metalogenéticas (UM) 
 



 

                        

Figura 2 – UM e   PE                  Figura 3 – UM e PE Gurupi          Figura 4 – UM e  PEs Tocantins  
 Amazonas-Solimões 
                                                                                                            

                              

 Figura 5 – UM e Pau D’Arco       Figura 6 – UM e S. Arqueada                    Figura 7 – UM e Bacajá 
                                               
     

                     

Figura 8 – UM e Tumucumaque  Figura 9 – UM e Trombetas            Figura 10 – UM e Tapajós 
 
Os terrenos pré-cambrianos ao Norte do rio Amazonas merecem imediato levantamento 
geológico , pelo menos  na escala 1:250.000 . 
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RESUMO 

A particular evolução geológica da Província Carajás propiciou o desenvolvimento de diversos 

depósitos de óxido de Fe-Cu-Au em diferentes épocas metalogenéticas no Neoarqueano e 

Paleoproterozoico. Como consequência, além de zonas mineralizadas com distintas idades, os 

depósitos apresentam complexos padrões de alteração hidrotermal e distintas assinaturas 

químicas e isotópicas. Esses refletem tanto a herança e mobilização de zonas mineralizadas 

preexistentes como processos de sobreposição de eventos hidrotermais. Tal complexidade 

dificulta o reconhecimento de fontes de metais e fluidos especificamente relacionadas a cada 

evento e, consequentemente, impede a identificação de parâmetros úteis que possam nortear a 

pesquisa mineral. Nesse contexto, esse trabalho é centrado no estudo de três depósitos 

cupríferos, que apresentam padrões de alteração semelhantes aos identificados nas raízes de 

sistemas IOCG (iron oxide-copper-gold deposits) neoarqueanos em Carajás (depósitos Jatobá 

e Castanha) e fortes evidências de sobreposição de processos hidrotermais neoarqueanos e 

paleoproterozoicos (depósito Bacuri). Esse estudo visa a reconstituição da história de interação 

fluido-rocha, dependente da natureza das rochas hospedeiras e de parâmetros físico-químicos 

críticos para o transporte e deposição de metais no sistema hidrotermal. Dessa forma, essa 

pesquisa possibilitará avanços na caracterização das relações espaço-temporais das 

mineralizações cupro-auríferas da Província Carajás com eventos magmáticos e tectônicos já 

registrados na província, a partir da identificação de assinaturas químicas relativas às distintas 

fases de mineralização (ca. 2,70–2,68 Ga, ca. 2,57 Ga, ca. 2,05 Ga e ca. 1,88 Ga) registradas 

em cada depósito. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Cobre, Metalogênese, Geocronologia U-Pb, Química Mineral. 

 

INTRODUÇÃO 
A Província Carajás (Figura 1), localizada na porção sudeste do Cráton Amazônico, inclui 

rochas essencialmente arqueanas que encerram o registro de uma evolução geológica com 

múltiplas fases de magmatismo e instalação de bacias vulcanossedimentares. Essa província é 

setorizada em dois domínios tectônicos segundo a particular evolução geológica, associação 

litológica e assinatura geocronológica de cada porção, Rio Maria (a sul) e Carajás (a norte) 

(Vasquez et al. 2008).  

A Província Carajás se destaca mundialmente pela grande diversidade de depósitos 

polimetálicos associados aos granoitoides e greenstone belts (e.g., Au, Cu, Fe, W, Ni e Mn). 

Os depósitos cupro-auríferos da província, incluindo os depósitos atribuídos à classe dos 

depósitos de óxido de ferro-cobre-ouro, concentram-se no Domínio Carajás (Monteiro et al. 

2014; Costa et al. 2017). Sua gênese é atribuída a quatro épocas associadas a eventos 

hidrotermais durante o Neoarqueano ao Paleoproterozoico (ca. 2,70–2,68 Ga, ca. 2,57 Ga, ca. 

2,05 Ga e ca. 1,88 Ga; Réquia et al. 2003; Tallarico et al. 2005; Moreto et al. 2015a, 2015b). 

Esses depósitos IOCG são espacialmente relacionados às zonas de cisalhamento regionais de 
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direção E-W e WNW-ESE, localizadas no contato norte e sul da bacia Carajás com as unidades 

pretéritas e, dessa forma, definem o Cinturão Norte e Sul do Cobre, respectivamente. O 

Cinturão Norte do Cobre hospeda os depósitos de Salobo, Igarapé Bahia-Alemão, Paulo 

Alfonso, Furnas, Polo e Alto GT46, enquanto a contraparte meridional, Sossego, Cristalino, 

Alvo 118 e vários depósitos satélites como Bacaba, Bacuri, Visconde e Jatobá (Grainger et al. 

2008; Moreto et al. 2015a). 

 
Figura 1 – (A) Localização da Província Carajás no Cráton Amazônico; (B) Divisão da Província 

Carajás nos domínios Rio Maria (DRM) e Carajás (DC), limitado a norte pelo Domínio 

Bacajá (DB); (C) Mapa geológico do Domínio Carajás da Província Carajás e áreas 

adjacentes (modificado de Vasquez et al. 2008) com a localização dos depósitos minerais. 

Os retângulos vermelhos apresentam os depósitos alvo dessa pesquisa. 

 

O completo entendimento da relação entre os eventos magmáticos e os sistemas mineralizados 

é uma questão em aberto, cujo esclarecimento depende de estudos geocronológicos das zonas 

mineralizadas e rochas hospedeiras, assim como quanto à geotectônica, magmatismo e fontes 

do fluido hidrotermal e de metais (Moreto et al. 2015a; Bettencourt et al. 2016). Nesse sentido, 

esse estudo visa avançar na compreensão do significado das assinaturas químicas características 

dessas distintas épocas metalogenéticas, visando à identificação dos processos e dos atributos 
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relacionados com a formação dos importantes depósitos de classe mundial e sua distinção dos 

depósitos sub-econômicos. Esse trabalho é centrado em três depósitos cupríferos, Jatobá, 

Castanha e Bacuri, que são parte de um cluster de depósitos IOCG associados ao Cinturão Sul 

do Cobre da Província Mineral de Carajás (Monteiro et al. 2011; Moreto et al. 2011, 2015a, 

2015b; Moreto 2013). 

 

DEPÓSITOS CUPRÍFEROS 
Os depósitos Jatobá, Castanha e Bacuri distam cerca de 3 km a norte, 8 km a nordeste e 20 km 

a leste-nordeste do depósito de Sossego, respectivamente (Figura 1). Esses depósitos são 

espacialmente relacionados à Zona de Cisalhamento Canaã. 

As rochas hospedeiras dos depósitos Jatobá e Castanha compreendem metadiabásio, 

metabasalto amigdaloidal, brecha metavulcanoclástica félsica, metalapilli tufo máfico e 

metariodacito porfirítico, com idade de cristalização U-Pb em zircão de 2700±16 Ma (Veloso 

2017), atribuídas ao Supergrupo Itacaiúnas. O desenvolvimento da zona de cisalhamento Canaã 

exerceu um papel importante na evolução do sistema de mineralização nesses depósitos. 

Mudanças significativas nas condições físico-químicas do fluido hidrotermal relacionam-se 

com o nível crustal e regime tectônico, dúctil ou rúptil, associado à formação das zonas 

mineralizadas. As zonas mineralizadas nos depósitos Jatobá e Castanha são subverticais e 

localizadas preferencialmente no contato entre o metariodacito e o metabasalto. Nesses 

depósitos são notáveis as zonas enriquecidas em Ni-Zn com pirrotita-pentlandita-esfalerita, 

espacialmente vinculadas a corpos de magnetita-apatita (Veloso 2017), semelhantes aos 

identificados nos depósitos IOCG vinculados ao sistema mineralizante neoarqueano em Carajás 

(e.g., Corpo Sequeirinho; Moreto et al. 2015a). A mineralização cuprífera com calcopirita é 

tardia em relação ao enriquecimento em Ni-Zn e associada às alterações potássica, clorítica e 

carbonática. Também é comum aos dois depósitos, a predominância de fluidos magmáticos, 

como evidenciado tanto por estudos de isótopos estáveis como de inclusões fluidas, sem 

participação significativa de fluidos externamente derivados (cf., Pestilho 2011; Veloso 2017). 

O depósito Bacuri, por sua vez, é hospedado pelo Granito Serra Dourada com idade de 

cristalização de 2848±6 Ma (Moreto et al. 2015a) e por rochas metavulcânicas ácidas, máficas 

e ultramáficas, que representam segmentos de uma sequência greenstone belt mesoarqueana, 

cortados por diques de gabro e pelo Pórfiro Bacuri (Melo et al. 2014). Esse depósito apresenta 

evidências de overprinting e sobreposição de processos hidrotermais neoarqueanos e 

paleoproterozoicos. Em especial, são notáveis zonas mineralizadas com calcopirita controladas 

por sistemas de estruturas rúpteis, tais como brechas com fragmentos de quartzo e muscovita, 

envolvidas por calcopirita, além de zonas de alteração hidrotermal clorítica e hidrolítica. O 

controle das mineralizações por estruturas rúpteis do depósito Bacuri é semelhantes aos de 

depósitos cupríferos com idades de mineralização em ca. 1,88 Ga (e.g., Alvo 118; Tallarico 

2003). Assim, nos depósitos Jatobá e Castanha a canalização em estruturas profundas de fluidos 

magmáticos foi expressiva. Dessa forma, é sugerido vínculo com o extensivo magmatismo 

neoarqueano, com herança da assinatura química dos granitos tipo A, de gabros, e de intrusões 

máfico-ultramáficas (e.g., Ni-Co-EGP), a partir de intensos processos de interação fluido-rocha. 

Contudo, dados geocronológicos precisos ainda não são disponíveis para esses depósitos, 

impossibilitando a associação da sua assinatura fortemente magmática com eventos 

magmáticos específicos e amplamente reconhecidos na Província Carajás. 

Decréscimo de temperatura devido à interação fluido-rocha causou precipitação da calcopirita 

nos depósitos de Castanha e Jatobá. No depósito Bacuri, por sua vez, influxo de fluidos diluídos 

e processos de mistura de fluidos podem ter favorecido a precipitação de minério de cobre 

devido à diminuição da temperatura e salinidade. Tais mudanças podem indicar um sistema 
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hidrotermal híbrido, refletindo uma complexa evolução em múltiplos eventos fortemente 

conectados aos eventos magmáticos e tectônicos registrados na Província Carajás. 
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RESUMO 

Na região das comunidades indígenas do Alto rio Negro - bacia do médio Içana, município de 

São Gabriel da Cachoeira, o Serviço Geológico do Brasil – CPRM, realizou o cadastramento 

dos garimpos, ocorrências e indícios de mineralizações na escala 1:250.000.  Nas duas etapas 

de campo foram descritos e amostrados os sítios de mineralizações, a grande maioria 

secundárias, os depósitos de placeres aluviais e garimpos. A fase de laboratório constou da 

análise mineralógica de concentrado de bateia, difração de raios-X e microscopia eletrônica 

de varredura (MEV-EDS).  O Complexo Cauaburi (1,76 a 1,81 Ga), metagranitóides 

graníticos a tonalíticos, é parte do embasamento regional. Na estação HG-8A o cascalho 

aluvionar possui 30 centímetros de espessura, é moderadamente a bem selecionado, com 

matriz arenoargilosa bege-amarelada e bed-rock granodiorítico. As análises MEV-EDS de 

dois grãos de columbita-tantalita do concentrado da peneira média revelaram para o grão A, 

estruverita (Ti,Ta,Nb,Fe)2O4, e para o grão B a manganocolumbita (Mn,Fe)(Nb,Ta)2O6. A 

Suíte Rio Içana (1,52 Ga), sieno e monzogranitos peraluminosos, a duas micas, greisens e 

pegmatitos. Na estação HG-19A - Garimpo ativo de columbita-tantalita em corte de 5 metros, 

estando expostos 2,65 metros devido ao nível freático. O substrato da sequência aluvionar ou  

de 1,20 metros é de saprólitos de leucogranitos graisenizados, pegmatitos cauliníticos, quartzo 

leitoso às vezes cisalhado com box-works, interceptados por um nível de caulinita de 25 

centímetros.  Neste pacote os valores semiquantitativos de columbita-tantalita revelaram 1-

5%. É sucedido pelo horizonte de cascalho removido de 0,35 metros, matriz de areia grossa a 

média com seixos, blocos e matacões de leucogranitos e quartzo leitoso, este horizonte 

apresentou traços de columbita-tantalita. O pacote superior consiste de outra camada de 

cascalho fino, matriz argilosa, espessura de 0,5 metros. Sobrepões a sequência um cascalho 

coluvial com matriz de argila e areia grossa.  O concentrado de bateia do colúvio mostrou  75 

a 100% de columbita-tantalita. A difração de raios-X da columbita-tantalita do cascalho 

superior revelou a ferrocolumbita - FeNb2O6, e em quantidade reduzida o rutilo, TiO2. Quartzo 

leitoso, cristal, quartzo citrino, rutilo e turmalina acompanham a columbita-tantalita nos 

concentrados de peneira. O concentrado de bateia do cascalho lavrado no garimpo  manual 

mostrou 25 a 50% de columbita-tantalita. Presume-se que o embasamento Cauaburi não seja a 

fonte primária das mineralizações. Os dois grãos de columbita-tantalita da estação HG-8A 

foram definidos como estruverita e manganocolumbita. No garimpo (HG-19A) a columbita-

tantalita é primária nos saprólitos leucograníticos e pegmatíticos, e secundária nos horizontes 

do cascalho e colúvio. A ferrocolumbita (HG-19A) e a manganocolumbita (HG-8A) formam a 

série isomórfica de minerais-minério de nióbio e tântalo.  

Palavras-Chave: columbita-tantalita, comunidades indígenas, médio Içana. 

 



INTRODUÇÃO 

O Serviço Geológico do Brasil – CPRM realizou o cadastramento e descrição das ocorrências,  

indícios de mineralizações, garimpos, mapeamento geológico-geofísico e levantamento 

geoquímico na escala 1:250.000, em duas etapas de campo - 30/10-26/11/2016 e 20/09 e 

18/10/2017. A área englobou a região do médio rio Içana, município de São Gabriel da 

Cachoeira e abrange as folhas 1:100.000, NA-19-Z-A-II, NA-19-Z-A-V e NA-19-Z-A-VI.  

MÉTODOS 

Etapas de campo - Descrição e amostragem dos cascalhos dos leitos das drenagens, terraços, 

elúvios e colúvios, canais em catas, trincheiras e depósitos de resíduos de lavra de garimpos. 

Foram coletados 20 litros de cada amostra das aluviões, das cavas dos garimpos e trincheiras 

amostras de canal a cada um metro. Lavagem, deslamagem, peneiramento (fração grossa, 

média e fina) e análise preliminar dos minerais retidos nas peneiras com auxílio da lupa, 

individualizados segundo suas propriedades físicas como hábito, dureza e cor do risco. 

Laboratório - Análise mineralógica de concentrado de bateia - Realizada no LAMIN 

(Laboratório de Análises Minerais) CPRM – Porto Alegre, as amostras foram quarteadas, 

pesadas e concentradas em bateia pequena com contagem de pintes de ouro. Mergulho em 

líquido denso, bromofórmio, para separaração dos leves e pesados (densidade > 2,89 g/cm3). 

Nova pesagem a exposição à luz ultravioleta, mineralight, para determinação de minerais 

fluorescentes. A amostra é passada no separador FRANTZ e separada nas amperagens de 0,3-

0,5-0,75A. As alíquotas são pesadas e levadas à lupa binocular para determinação 

semiquantitativa dos minerais em intervalos de teores: <1%, 1–5 %, 5-25%, 25-50%, 50-75%, 

>75%. Análise de difração de raios-X - Pulverização a 200 mesh, sendo uma parte analisada 

no LAMIN–CPRM-Manaus, e a outra no Laboratório de Técnicas Mineralógicas da UFAM. 

No LAMIN foi utilizado o difratômetro de raios-X modelo X´PERT PRO MPD (PW 

3040/60), da PANalytical, aquisição de dados com o software X'Pert Data Collector versão 

2.1a, e o tratamento com o software X´Pert HighScore versão 3.0d da PANalytical. A 

identificação dos minerais é feita pelo difratograma, comparado com fichas-padrão do banco 

de dados ICDD-PDF. No Laboratório da UFAM foi utilizado o difratômetro XDR-6000 – 

Shimadzu para as análises e o software XDR 6000 para interpretação de dados. Análises no 

MEV (Microscópio Eletrônico de Varredura) – Microscópio LS15 da Zeiss, do laboratório da 

CPRM-Belém, com os grãos minerais em pinos de alumínio sobre fita carbono e cobertos por 

película de carbono. Utilizado o modo alto vácuo (3.0 -1,5.10-5 mPa) com feixe de emissão 

por filamento de tungstênio, imagens obtidas por detector elétron-secundário (SE),  ampliação 

entre 100 e 300 vezes. Espectrometria por dispersão de energia (Energy Dispersive 

Spectrometry – EDS) de raios-X em detector X-Act SSD 10mm2, Oxford Instruments. 

Análises pontuais na superfície dos grãos e os resultados padrão de espectros de energia do 

programa AZTec - Oxford Instrumentos.  

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

As mineralizações de placeres aluviais, por terem sido submetidas à erosão (desagregação 

física e decomposição química), transporte e deposição, não necessariamente são originárias 

na unidade litoestratigráfica reconhecida no mapeamento geológico.  

Complexo Cauaburi (Lima & Pires, 1985) – Metagranitóides de composição granítica a 

tonalítica, magmatismo calcioalcalino. 1,76 a 1,81 Ga, Santos et. al. (2000). Estação HG-8A – 

A camada de cascalho possui 30 centímetros de espessura, matriz de areia grossa argilosa 

bege-amarelada com seixos e blocos subangulosos a bem arredondados, de quartzo leitoso, 

quartzo transparente e granodioritos, que caracterizam o bed-rock. A planície aluvionar tem 

por volta de 70 metros de espessura lateral. A columbita-tantalita é ocorrência no resíduo da 



peneira média e indício no concentrado de bateia, com teor semiquantitativo na faixa de 5 a 

25%. Outros minerais dos concentrados de peneira são: quartzo leitoso, cristal, quartzo rosa, 

turmalina e andalusita, e no concentrado de bateia: ilmenita, zircão, granada, epidoto, rutilo, 

monazita e xenotimo. As análises MEV-EDS de dois grãos de columbita-tantalita do 

concentrado da peneira média da estação HG-8A, Figura 1, tendo o grão A oito pontos 

(pixels) analisados, e o grão B sete pontos, revelaram para o grão A, a estruverita 

(Ti,Ta,Nb,Fe)2O4, e para o grão B a manganocolumbita [(Mn,Fe)(Nb,Ta)2O6], sendo que as 

faixas de porcentagens dos óxidos nos referidos grãos estão na Tabela 1. 

 

Figura 1: Cristais de columbita-tantalita da peneira média selecionados para a análise no MEV 

(Microscópio Eletrônico de Varredura). Estação HG-8A, Complexo Cauaburi. 

Tabela 1: Faixas de porcentagens dos óxidos para os grãos A e B, Figura 1, obtidos nas análises EDS. 

Estação HG-8A, Complexo Cauaburi. 

Composição química Grão A (%) Grão B (%) 

Nb2O5 10,56 a 43,94 44.55 a 58,39 

Ta2O5 13,66 a 37,03 16,52 a 25,12 

TiO2 3,72 a 41,22 1,62 a 2,18 

FeOt (FeO+Fe2O3) 11,73 a 20,32 9,36 a 12,35 

MnO 6,84 6,87 a 8,73 

Al2O3 19,23 - 

SiO2 9,72 - 

CaO 3,81 - 

 

Suíte Rio Içana (Lima & Pires, op. cit.) – Sieno e monzogranitos peraluminosos, a duas 

micas, greisens e pegmatitos, 1,52 Ga, Veras et. al. (2018). Estação HG-19A - Garimpo ativo 

de columbita-tantalita em corte lavrado de 5 metros, sendo expostos 2,65 metros devido ao 

nível freático. A base do perfil aluvionar (bed-rock) de 1,20 metros é de saprólitos de 

leucogranitos graisenizados, pegmatitos de intensa alteração feldspática, quartzo leitoso, raro 

quartzo rosa, quartzo de veio cisalhado com box-works, nesta porção foi encontrado um nível 

de alteração caulinítica de 25 centímetros com cristais de columbita-tantalita (Figura 2A). No 

bed-rock os valores semiquantitativos de columbita-tantalita na bateia revelaram 1 a 5%. Este 

pacote é sobreposto pelo horizonte de cascalho removido de 0,35 metros, matriz de areia 

grossa a média com seixos, blocos e matacões de leucogranitos e quartzo leitoso com traços 

de tantalita. O pacote removido é sucedido por uma camada de cascalho fino com 0,5 metros 

de espessura, matriz argilosa, bege, com seixos menores que 0,5 cm. Por último, lhe sobrepõe 

um cascalho coluvial com sessenta centímetros de espessura de argila com areia grossa, 

marrom claro a avermelhado, neste nível, no concentrado de bateia foram estimados 75 a 

100% de columbita-tantalita, este horizonte foi lavrado pelos garimpeiros. Um veio de 

quartzo a 2250/750SE é intrusivo nesta sequência na porção lateral do pacote aluvionar e 

intercepta todo o perfil, ultrapassa os 10 m de largura e aflora em matacões na superfície. A 

difração de raios-X de um cristal de dois centímetros (Figura 2B) do concentrado da peneira 

média do cascalho superior, revelou a ferrocolumbita - FeNb2O6, e em quantidade reduzida o 



rutilo,TiO2 (Figura 3). Outros minerais dos concentrados de peneiras são quartzo leitoso, 

cristal, quartzo citrino, rutilo, turmalina e caulinita. O aluvião estava sendo lavrado na forma 

manual, onde o concentrado de bateia mostrou 25 a 50% de columbita-tantalita.   

 

Figura 2: A) Cristais de columbita-tantalita em  nível de alteração caulinítica de pegmatitos no 

garimpo. Estação HG-19A, Suíte Rio Içana. B) Cristal de tantalita retido na peneira média. Estação 

HG-19A, Suíte Intrusiva Rio Içana. 

 

Figura 3: Difratograma de raios-X mostrando a columbita rica em ferro (FeNb2O6), e rutilo (TiO2), em 

quantidade  reduzida. Estação HG-19A, Suíte Intrusiva Rio Içana. 

CONCLUSÕES 

- A ocorrência de columbita-tantalita, estação HG-8A, em cascalhos aluviais do Complexo 

Cauaburi, provavelmente indica que a mineralização secundária tenha origem a partir de outra 

unidade, o que sugere uma investigação à montante para corpos pegmatíticos da Suíte Rio 

Içana, a fonte primária da mineralização. 

- O MEV-EDS dos dois grãos de columbita-tantalita da estação HG-8A revelaram, a 

estruverita (Ti,Ta,Nb,Fe)2O4 e manganocolumbita [(Mn,Fe)(Nb,Ta)2O6], Tabela1. No 

garimpo da estação HG-19A a columbita-tantalita é primária nos saprólitos de leucogranitos e 

pegmatitos, e nos níveis de alteração caulinítica; e é secundária nos horizontes de cascalho e 

colúvio.  

- O difratograma de raios-X do cristal de concentrado de peneira, estação HG-19A, mostrou a 

ferrocolumbita, que junto à manganocolumbita, forma a série isomórfica de minerais-minério 

de nióbio e tântalo.  
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RESUMO 

O Projeto ARIM Carajás, desenvolvido entre os anos de 2015 e 2019 pelo Serviço Geológico 

do Brasil – SGB/CPRM teve como um dos principais enfoques o mapeamento geológico de 

porções do setor oeste do Domínio Carajás com objetivo de expandir o nível de conhecimento 

nessa área que carece de trabalhos, seja de nível acadêmico ou de mapeamento sistemático em 

escalas menores que 1:250.000. A região cortada pelo Igarapé Aquiri (São Félix do Xingu, 

cerca de 120km a NE da sede do município) foi selecionada como alvo de mapeamento em 

escala 1:50.000 pelo potencial para depósitos de Cu-Au, além de ocorrências de Fe e presença 

de rochas máficas-ultramáficas com potencialidade para Ni laterítico. Rochas com claros 

sinais de hidrotermalismo ocorrem em praticamente toda a extensão da área e parecem estar 

condicionadas a grandes lineamentos estruturais, além de estarem espacialmente relacionadas 

em alguns casos com ocorrências de cobre e garimpos de Au. As assembleias hidrotermais 

parecem ser de pelo menos quatro fases distintas: as dominadas por albita+actinolita 

(alteração sódico-cálcica); alteração potássica, caracterizada por rochas com biotita, alanita e 

magnetita; aquelas com uma paragênese composta de sericita+clorita1±calcita+epidoto 

(alteração fílica) e por fim a alteração propilítica, formada principalmente por epidoto, com 

actinolita+clorita+albita2+calcopirita+magnetita. Essas alterações podem ser restritas às 

vênulas ou pervasivas, e em vários exemplares ainda é possível reconhecer os protólitos das 

rochas. As ocorrências de sulfetos de cobre estão condicionadas a veios com quartzo e calcita, 

aparentemente mais associados às fases de alteração propilítica e fílica. Corpos gossânicos 

também são comuns na área, sendo um valioso guia prospectivo para ocorrências de cobre. 

PALAVRAS-CHAVE: Carajás, Aquiri, hidrotermalismo. 

 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho apresenta os dados de petrografia de rochas hidrotermalizadas obtidos de 

amostras coletadas durante o mapeamento em escala 1:50.000 da área que se convencionou 

chamar de Setor Aquiri (fig. 1), na porção centro-oeste do Domínio Carajás. A área é 

caracterizada por um embasamento orto e paraderivado mesoarqueano que atingiu localmente 

fácies granulito, com deposição de sequências metavulcanossedimentares neoarqueanas, no 

que se entende como a continuidade das rochas do Supergrupo Itacaiúnas (DOCEGEO 1988) 

para oeste e uma sequência siliciclástica pouco deformada que se assenta sobre as 

metavulcanossedimentares, semelhante às rochas da Formação Águas Claras (Araújo et al. 

1988). Compõem o quadro estratigráfico granitoides e rochas máfico/ultramáficas 
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neoarqueanas, além de stocks graníticos paleoproterozóicos. A amplitude do hidrotermalismo 

observado em muitas amostras do setor suscitou a análise petrográfica mais detalhada das 

assembleias minerais e suas relações com mineralizações sulfetadas observadas em campo. 

Parte dos resultados dessas análises estão aqui apresentados.  

 

Figura 01 – Mapa de localização da área de estudo e geologia simplificada do Domínio Carajás, 

sudeste do Estado do Pará. 

 

MÉTODOS OU METODOLOGIA 

Os dados apresentados nesse trabalho, bem como suas conclusões, foram obtidos com base 

em análise de mapas de sensores remotos (relevo e aerogeofísica), amostras de mão coletadas 

durante as campanhas de campo e análise petrográfica e calcográfica das amostras mais 

relevantes. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A área mapeada mostra uma evolução tectono-estrutural complexa com zonas de 

cisalhamento (ZC) sinistrais de amplitude regional de orientação E-W a ESSE-WNW que 

seccionam domínios de rochas meso a neoarquenas dobradas e metamorfisadas de fácies xisto 

verde baixo a anfibolito alto a granulito. Essas ZCs principais se desmembram em estruturas 

menores onde se localizam as rochas com sinais mais inequívocos de alteração hidrotermal, 

que coincidem com indícios e ocorrências de minério de Cu (e Au). Uma tectônica rúptil 
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importante está representada por falhas e fraturas de orientação N-S e NE-SW e pode, na 

interseção com as ZCs, ter gerado zonas de abertura de espaço para migração de fluidos e 

deposição de minério. A análise petrográfica dessas rochas permitiu a identificação de quatro 

tipos de paragêneses hidrotermais, geradas em diferentes estágios de alteração (com relação à 

composição química e temperatura dos fluidos). Tais alterações obliteram parcial ou 

totalmente a mineralogia e textura primárias das rochas e podem estar espacialmente 

superpostas. O modo de ocorrência das fases hidrotermais, bem como as relações de corte e 

superposição, sugerem a seguinte sequência paragenética: 1) Alteração sódica(-cálcica) 

precoce, registrada pela presença de albita tabuleiro de xadrez (resultado da substituição de 

feldspato potássico) e actinolita, precipitada em veios (posteriormente recristalizados) ou 

substituindo a mineralogia primária das rochas; 2) Alteração potássica, de caráter pervasivo, e 

caracterizada por rochas compostas essencialmente por biotita (fig 2a), associada com alanita 

e magnetita; 3) Alteração fílica, com sericita+clorita1±calcita+epidoto como mineralogia 

dominante (fig. 2b), e também pervasiva; 4) Alteração propilítica: dominada por rochas 

contendo principalmente epidoto (fig. 2c), além de actinolita, clorita, albita2, calcopirita e 

magnetita em menores proporções. Estas representam alterações tardias, de caráter fissural 

(associadas a estruturas rúpteis), mas que podem adquirir caráter pervasivo. Não raramente, é 

caracterizada apenas pela presença de epidoto, que substitui a mineralogia primária 

(epidotização) quase que integralmente. A geração de veios sulfetados 

(quartzo+calcopirita+pirita+bornita+calcita+calcocita) também foi tardia, visto que cortam 

zonas albitizadas e biotitizadas, e é possível que seja temporalmente associada à alteração 

propilítica (fig. 2d). Tanto as zonas epidotizadas, quanto os veios sulfetados são cortados por 

zonas miloníticas ou cataclásticas milimétricas, muitas vezes acompanhadas de cloritização. 

Esse padrão de sequências/estágios de alteração, mesmo que preliminarmente caracterizado, é 

bastante similar aos encontrados nas zonas hidrotermalizadas associadas aos depósitos IOCG 

de Carajás, especialmente aos do Cinturão Sul do Cobre de Carajás (Sequeirinho, Visconde, 

Cristalino, etc.), reforçando o potencial metalogenético da área estudada. Outro aspecto 

importante do ponto de vista prospectivo são os gossans, relativamente comuns na área. São 

rochas ricas em quartzo reliquiar, de aspecto brechóide com cavidades preenchidas por 

malaquita e azurita, e óxidos e hidróxidos de Fe remobilizados. 

 

CONCLUSÕES 

Na atual fase do estudo é possível observar que as rochas hidrotermalizadas do Setor Aquiri 

tem íntima relação com ocorrências de sulfetos de Cu e óxidos de Fe localizadas ao longo de 

importantes lineamentos estruturais que devem ter atuado como condutos para os fluidos 

mineralizantes. Os tipos de alteração identificados indicam diferentes níveis de exposição em 

relação às profundidades/temperaturas de zonação do sistema hidrotermal, com as 

assembleias dominadas por biotita+albita (alteração potássica precedida por alteração sódica) 

representando uma assembleia de mais alta temperatura, seguida por rochas contendo 

actinolita+epidoto e por fim aquelas dominadas por clorita+sericita+carbonato (alterações 

fílica e propilítica), representando as porções mais rasas e de menor temperatura do sistema, 

as quais parecem se associar as mineralizações sulfetadas. Os estudos devem avançar com 

análises em MEV das lâminas e integração com intepretação de imagens de levantamento 

aerogeofísico, principalmente com razões que auxiliem na detecção de zonas mais fortemente 

hidrotermalizadas.  
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Figura 02 – Fotomicrografias: A) Biotitização, cortada por vênulas sulfetadas e zonas de cisalhamento 

com clorita (NC); B) Minerais desenvolvidos durante a alteração fílica. O quartzo é entendido nesse 

caso como reliquiar (NC); C) Aspecto da alteração propilítica, com desenvolvimento de aglomerados 

de cristais de epidoto e actinolita, com magnetita associada (NP); D) Detalhe dos veios mineralizados 

à calcopirita (com pirita e calcocita, LR). Abrev: Act: actinolita, Pl: plagioclásio, Ccp: Calcopirita, Cc: 

calcocita, Ep: epidoto, Mag: magnetita, Ser: sericita, Cl: clorita, Py: pirita, Qtz: quartzo, NC: nicóis 

cruzados, LR: luz refletida, NP: nicóis paralelos. 
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RESUMO 

A procura de insumos minerais para aplicação em diversos setores industriais tem se tornado 

cada vez maior, como no caso das argilas. Isso se deve, principalmente, a sua versatilidade para 

uso na construção civil, fármacos, cosméticos e cerâmica. Desse modo, o presente trabalho 

pretende estudar misturas de caulim e argila do rio Paracuri para emprego na fabricação de 

cerâmica branca, tendo como referência uma argila do tipo Ball Clay. Para análise do material, 

foram realizadas análises mineralógicas, a partir da técnica de caracterização mineral por 

difração de Raios X – DRX, análise granulométrica pela técnica de sedimentação e 

peneiramento, e análise tecnológica a partir dos ensaios de queima a 1.200ºC, retração linear, 

perda ao fogo, absorção de água e cor. Foram obtidas três diferentes misturas de caulim e argila 

do rio Paracuri, sendo a amostra A (50% caulim e 50% argila do Paracuri), amostra B (60% 

caulim e 40% argila do Paracuri) e  amostra C (65% caulim e 35% argila do Paracuri). Os 

resultados parciais das misturas A, B, C foram comparados com argilas Ball Clay de referência, 

demonstrando valores satisfatórios. Destaca-se que as amostras B e C queimaram na cor branca, 

enquanto que a amostra A na cor cinza. As misturas A, B e C, obtiveram entre 9,89% e 12,78% 

de perda ao fogo. No teste de retração linear, os valores variaram entre 10,46% e 12,90% e no 

ensaio para a absorção de água os valores obtidos estão dentro do intervalo de 1,97% e 4,91%. 

PALAVRAS-CHAVE: Ball Clay, Cerâmica branca, caracterização. 

INTRODUÇÃO 

A prospecção mineral é um dos principais pilares da economia do Brasil, principalmente 

pelo enorme potencial desses minerais serem explorados e suas mais diversas aplicações. É, 

portanto, essencial o investimento em pesquisas de novas jazidas, além de melhores formas de 

exploração. Dentro desse contexto, a prospecção mineral de argilas ocorre desde as antigas 

civilizações, devido a aplicabilidade desse material em diversos setores, como na indústria de 

papel, química ou na produção de cerâmica. Para Souza Santos (1989), as argilas são materiais 

de origem natural, terroso, com granulometria fina (fração argila < 5 µm, de acordo com a 

escala de Wentworth, 1922). Segundo a NBR 6484, as argilas se distinguem dos siltes pela 

plasticidade, quando possuem umidade suficiente, e pela resistência coesiva, quando secas ao 

ar. Segundo Gomes et al. (1988), existem duas classificações frequentemente usadas para as 

argilas, uma genética que utiliza os processos de formação e de ocorrência das mesmas e outra 

tecnológica que utiliza as características e propriedades específicas das argilas e suas aplicações 

industriais, a seguir, caracterização de duas argilas importantes para este trabalho:  Ball Clay - 

Argila em bola - É uma argila plástica de origem sedimentar muito fina, abaixo de 1,0 μm, 

composta essencialmente de caulim (caulinita), com variadas quantidades de impurezas e 

matéria orgânica (rica em ácido húmico). Essas argilas possuem geralmente após a queima uma 

cor marfim, creme clara ou branca. Caulim - É uma argila branca constituída, essencialmente, 

por caulinita. Assim, a composição dos caulins puros, tanto residual como sedimentar, está, 
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usualmente, próxima à da caulinita (Al2O3.2SiO2.2H2O), cuja composição corresponde, em 

bases teóricas, a 46,5% SiO2; 39,5% de Al2O3 e 14% H2O. Dentre as argilas plásticas, o caulim 

é aquele que exibe a menor plasticidade e resistência. Entretanto, encerra menor quantidade de 

matéria orgânica, facilitando o controle da operação de queima, porque diminui a emissão de 

CO2 e, consequentemente, a porosidade da peça. 

 A indústria cerâmica brasileira tem grande importância para o país, tanto na geração de 

divisas como na geração de empregos, sendo o maior destaque as fábricas de cerâmica 

estrutural. Estima-se uma participação de aproximadamente 300 mil empregos diretos, um 

milhão de empregos indiretos e um faturamento anual em torno de R$ 18 bilhões ANICER 

(2015). O setor cerâmico é um grande consumidor de matérias-primas, sendo a principal a argila 

(TANNO, 2000). As argilas do tipo Ball Clay são a melhor opção para a fabricação de cerâmica 

branca.  Desse modo, este trabalho pretende analisar o comportamento químico, mineralógico 

e tecnológico de misturas de caulim e argila do Paracuri para a fabricação da cerâmica branca, 

verificando se essas misturas possuem características semelhantes a argila do tipo Ball Clay in 

natura. 

METODOLOGIA 

O trabalho é baseado na metodologia proposta por Thomazella (2003), que consiste em 

confeccionar corpos de prova, realizar análise mineralógica e fazer os ensaios tecnológicos. A 

análise granulométrica da argila total foi realizada no Laboratório de Solos da Faculdade de 

Engenharia Civil da UFPA. Enquanto isso, no Laboratório de Sedimentologia e Minerais 

Pesados do Programa de Pós-graduação em Geologia e Geoquímica-PPGG-UFPA foi realizado 

com amostra previamente seca em estufa por 24h a 60°C, o peneiramento a úmido utilizando 

peneira de malha de 0,062 μm, a fim de separar matéria orgânica presente na argila, como 

pequenos fios de raízes. Após isso, realizou-se a centrifugação por 1h, na velocidade de 3000 

rpm, com o objetivo de coletar as partículas de argila em suspensão. Recolhendo o material, é 

levado de volta para a estufa por 24h a 60ºC, para após isso ser pulverizada. Sendo este, o 

material a ser utilizado para realização das misturas. A análise das fases mineralógicas da argila 

do Paracuri, foi obtida por Difração de Raios X – DRX, baseado no trabalho de (Costa, 2003). 

Tendo isso em vista, o Caulim, obtido de forma comercial e a Argila do Paracuri foram 

preparados para realizar os testes no Laboratório de Análises Químicas do PPGG-UFPA, ambos 

foram pesados para uma mistura de 500g, com as seguintes proporções: A (50% caulim e 50% 

argila do Paracuri), B (60% caulim e 40% argila do Paracuri) e C (65% caulim e 35% argila do 

Paracuri). A mistura mecânica ocorreu em aparelho de ultrassom por 30 min. Para confecção 

dos corpos de prova, foram separados 70g de cada mistura e prensados em uma malha metálica 

de 10x5cm, pertencente a Usina do curso de Engenharia Química da UFPA, e por fim, os testes 

tecnológicos de Queima, Retração linear, Perda ao fogo e Absorção de Água foram realizados 

no Laboratório de Análises Químicas do PPGG. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A distribuição granulométrica da argila total (figura 1), foi realizada por peneiramento 

e por sedimentação. O resultado mostra que 76,80% do material possui granulometria tamanho 

argila, o que é considerado satisfatório para aplicar na indústria cerâmica, pois a distribuição 

granulométrica muito fina, aumenta a plasticidade das argilas (McCuistion e Wilson, 2006).  
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Figura 2. Difratograma da Argila do Paracuri, de acordo com (Costa, 2003). Mostrando os picos de caulinita, 

quartzo e muscovita. 

Tabela I. Valores encontrados para os testes tecnológicos de Perda ao fogo, Retração linear, Absorção de água e Cor na 

temperatura de 1200°C das misturas em comparação com argilas de referência 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto a composição mineralógica por difração de raios-x (figura 2), os resultados 

foram obtidos de acordo com o trabalho de (Costa, 2003), onde o difratograma mostrou as 

principais fases mineralógicas caulinita, muscovita/ilita e quartzo.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Neste trabalho serão apresentados os resultados para a temperatura de 1200°C. Os 

valores para os testes tecnológicos (Perda ao fogo, Retração linear, Absorção de água e Cor) 

estão apresentados na tabela I. 

 

 

 

Parâmetros analisados para 

1200°C 

Misturas  

Dorset - 

Inglaterra 

  

Argila São 

Simão – São 

Paulo 

A B C 

Perda ao fogo (%) 9,89 12,20 12,78 13,8 15,3 

Retração Linear (%) 12,90 11,00 10,46 13,4 14,9 

Absorção de água (%) 1,97 2,75 4,91 3,5 6,9 

Cor Cinza Branco Branco Branco Creme 

De acordo com a Associação Brasileira de Cerâmica, o valores percentuais de retração 

linear de peças cerâmicas devem ser inferiores a 12%. Havendo diminuição da retração linear 

da mistura A até C. Enquanto que para o teste de perda ao fogo e absorção de água, a mistura 
A e C, apresentam os menores e maiores valores obtidos, respectivamente. Já para a 

Figura 1. Gráfico de análise granulométrica por peneiramento e sedimentação, evidenciando a maior porcentagem de 

sedimentos no tamanho argila. 
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Figura 3. (A) Corpos de prova antes da queima de 1200°C. (B) Mistura A, após queima a 1200° apresentando 

cor acinzentada, sendo quebradiço. (B) Mistura B, após queima a 1200°C, apresentando cor creme. (C) 

Mistura C, após queima 1200°C apresentando cor branca. 

 

classificação de cor, as misturas B e C, apresentam-se como mais aceitaveis por possuírem cor 

Creme e Branca (figura 3). Os dados dos testes tecnológicos foram comparados com as argilas 

de Dorset - Inglaterra  e São Simão – SP obtidos no trabalho de Motta et al., (2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÕES 

 Os resultados parciais das misturas A, B e C em comparação com o dados das argilas 

de referência (Dorset-Inglaterra e São Simão-SP) indicam que as misturas B e C são as mais 

recomendadas para o uso em formulações, considerando que suas cores de queima  são creme 

e branca  na temperatura de 1.200°C e os testes tecnológicos estão mais próximos dos valores 

das argilas de referência. Ressalta-se que os resultados obtidos neste trabalho, são relacionados 

aos desempenhos das misturas de modo isolado, reiterando-se a necessidade de estudos e testes 

complementares para ratificar a aplicação desses materiais na indústria da Cerâmica Branca. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Execução de sondagens de simples 

reconhecimento dos solos – NBR- 6484, 2001. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CERÂMICA. Informações Técnicas.  Disponível em: 

<http://www.abceram.org.br> 

COSTA, J.; RODRIGUES, M.; SILVA, S. Caracterização tecnológica da argila utilizada no processo produtivo 

de cerâmica artesanal do Distrito de Icoaraci, em Belém do Pará. XXV Encontro Nacional de Tratamento de 

Minérios e Metalurgia Extrativa & VIII Meeting of the Southern Hemisphereon Mineral Technology, Goiânia -

GO, 20 a 24 de outubro 2013 

GOMES, C.F. Argilas. O que são e para que servem, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 1998, 457p. 

MCCUISTION J., WILSON I (2006). Ball Clays. In: Industrial Minerals and Rocks, 7th Edition, Edited by Jessica 

Elzea Kogel, Nikhil C. Trivedi, James M. Barker and Stanley T. Krukowski, p 343-356, 2006. 

MOTTA, J. F. M.; LUZ, A. B.; BALTAR, C. A. M.; BEZERRA, M. S.; CABRAL JUNIOR, M.; COELHO, J. 

M.. RMIs: argila plástica para cerâmica branca. IN: Rochas e Minerais Industriais no Brasil: usos e especificações. 

2.ed. Rio de Janeiro: CETEM/MCTI, 2008. p. 771-791. 

SOUZA SANTOS, P., 1989. Ciência e tecnologia de argilas. 2ª ed. São Paulo: Ed. Blücher, v. 1., 408 p. 

TANNO, L.C., MOTTA, J. F. M., Panorama setorial – minerais industriais, Cerâmica industrial, v.5, pp.37-40, 

2000. 

THOMAZELLA, H. R.. Estudo de um depósito de argila ball clay de Tambaú (SP), para aplicação na indústria 

cerâmica de revestimentos. 2003. viii, 100 f. Tese (doutorado) - Universidade Estadual Paulista, Instituto de 

Geociências e Ciências Exatas, 2003. Disponível em: <http://hdl.handle.net/11449/103037>. 

http://hdl.handle.net/11449/103037
http://hdl.handle.net/11449/103037


 

16º SIMPÓSIO DE GEOLOGIA DA AMAZÔNIA 
Geociências e Geopolítica na Amazônia 

23 a 25 de setembro de 2019 - Manaus-Amazonas 
SBG-NO – DEGEO/UFAM- CPRM/Manaus 

 

 

            PROSPECÇÃO DE OURO (AU) ASSOCIADO A SULFETOS EM ZONAS DE 

CISALHAMENTO HIDROTERMALIZADAS ENCAIXADAS EM ROCHAS 

METAVULCÂNICAS DO GRUPO IRICOUMÉ NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE 

FIGUEIREDO-AM. 

 

Vivian Marjorie Braga Bandeira
1
; Tatiane de Souto Nóbrega

2
; Ivaldo Rodrigues da 

Trindade
3 
 

vivianmarjorie@gmail.com; Tatiane.snobrega@gmail.com; ivaldo@ufam.edu.br. 
1
Universidade Federal do Amazonas / UFAM; 

2
Universidade Federal do Amazonas / UFAM; 

3
Universidade Federal do Amazonas / UFAM 

 

 

RESUMO 

 

O afloramento onde foram executadas as amostragens de canal é de uma parede de cava de 

pedreira inativa, localizada no Canal do Canoas, a aproximadamente 100 m do entroncamento 

com a BR-174 no Km 138, pertencente ao Grupo Iricoumé, unidade do Domínio Uatumã- 

Anauá da Província Tapajós-Parima. Trata-se de rochas metavulcânicas de cor cinza 

amarelada, seccionada por dois diques paralelos de rocha básica alteradas de cor avermelhada, 

ambas seccionadas por sistemas de fraturas preenchidas por material proveniente de fluidos 

hidrotermais, caracterizando um sistema de veios do tipo stockwork. As observações 

microscópicas com luz refletida em seções polidas dos concentrados de bateia, mostram que a 

paragênese hidrotermal é formada principalmente por uma fase argílica e subordinadamente 

por uma fase sulfetada, formada por pirita e subordinadamente esfalerita e calcopirita. Os 

dados químicos de ouro (Au) e seus principais elementos farejadores (Ag, As, Hg, Mo, S, Sb 

e Tl) mostram que As apresenta um fator de enriquecimento, com relação à crosta continental, 

que varia de 6,11 a 12,2, o Sb fatores de enriquecimento que variam de 4,55 e 5,9. Com 

relação a ouro (Au) todos os valores foram < 0,01 ppm, considerando um teor médio de 0,01 

ppm, temos um fator de enriquecimento de 2,5 com relação a crosta terrestre. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Fatores de enriquecimento. Alterações hidrotermais. Domínio Uatumã-

Anauá. 

 

INTRODUÇÃO 

No Município de Presidente Figueiredo, entre os km 130 e 155, afloram rochas meta-

ígneas de origem vulcânica de composição riolíticas à andesíticas, além de rochas 

piroclásticas do Grupo Iricoumé e plutônicas ácidas da Suíte Mapuera, ambas produto do 

magmatismo Uatumã de idade paleoproterozóica (1,89 – 1,87 Ga), inseridas no domínio 

tectono-estratigráfico Uatumã-Anauá ou Uaimiri, segundo o Serviço Geológico do Brasil- 

CPRM (2006), pertencente a Província Tapajós-Parima do Cráton Amazonas (CPRM 2003; 

Valério et al 2006; Souza et al 2009; Marques et al 2017). 

As características observadas no contexto geológico da região de Presidente 

Figueiredo é muito similar ao dos domínios tectono-estratigráficos Tapajós e Peixoto de 

Azevedo, dois importantes distritos auríferos da Província Tapajós-Parima, que também 

apresentam, ocorrências de um complexo de rochas plutono-vulcânicas, tipo o representado 
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pelos granitóides Mapuera e vulcânicas do grupo Iricoumé, com idades similares entre 1,89 e 

1,86 Ga segundo Valério (2006) e Marques et al (2017). As rochas do Grupo Iricoumé 

estudadas foram classificada como meta-vulcânicas por apresentar evidências de deformação 

e metamorfismo, como matriz recristalizada. De uma forma mais geral, nas rochas meta-

vulcânicas do Grupo Iricoumé a alteração propilítica é de natureza pervasiva, caracterizada 

pela formação de epidoto, clorita, quartzo, pirita, calcita, actinolita, caolinita, ilmenita e 

pirolusita, e gerou também stockworks de veios de quartzo ± epidoto ± clorita e de caolinita + 

biotita (Neves 2016). 

Como a maioria dos depósitos minerais, entre eles os depósitos de ouro associado a 

zonas sulfetadas, são gerados por processos hidrotermais controlados por zonas de 

cisalhamento e estas características são observadas nas vulcânicas do Grupo Iricoumé que 

afloram na região de Presidente Figueiredo-AM, justifica esse estudo prospectivo para 

minerais metálicos incluindo o ouro, em uma faixa de rochas hidrotermalizadas hospedadas 

nessa unidade litológica, localizada em uma frente de lavra em uma pedreira inativa. 

 

METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa foi executada seguindo as etapas clássicas em pesquisas geológicas de 

detalhes. Foi realizada a etapa de levantamento e coleta de informações bibliográficas 

existentes sobre a geologia da área e de outras áreas similares do Cráton do Amazonas, além 

da pesquisa sobre processos de gênese de depósitos de ouro por alteração e metassomatismo 

hidrotermal. 

A primeira etapa de campo consistiu de mapeamento geológico na escala de 1:50 e na 

escala de 1:25 nas zonas de cisalhamento. Foram coletadas quatro amostras de canais, duas na 

rocha encaixante e duas no dique de rocha básica, e realizada a coleta sistemática de dados 

estruturais. Na coleta das amostras de canal do dique e das rochas hidrotermalizadas, os 

canais foram abertos perpendicularmente ao trend da zona de cisalhamento hidrotermalizadas 

hospedadas nas rochas metavulcânicas e no dique de rocha básica. 

A etapa de laboratório constou na seleção de cinco amostras para descrição 

petrográfica, obtenção e análise de dois concentrados de bateia usados para a confecção de 

duas seções polidas. A confecção das seções polidas foi realizada nos Laboratório de 

Laminação do DEGEO-UFAM e as descrições petrográficas, por meio de microscópios 

petrográfico com luz transmitida e refletida, no Laboratório de Microscopia do Departamento 

de geociências e do Programa de pós-graduação em geologia- UFAM. As principais 

referências utilizadas para a identificação dos minerais constituintes das rochas com luz 

transmitida foram Spry (1976) e Deer et al. (2014) e com luz refletida Dan Marshall et al 

(2004). A preparação das amostras se deu por processos de secagem, redução mecânica com 

britador de mandíbula e moagem, moinho de anéis. As amostras selecionadas para análises 

químicas de metais, incluindo o ouro, foram enviadas para SGS GEOSOL Laboratórios 

LTDA, as amostras foram analisadas por Fire Assay para ouro e por ICP- MS com digestão 

com água régia para os elementos Ag, As, Al, Ba, Ca, Ce, Cr, Cs, Fe, Ga, K, La, Mg, Mn, Na, 

Nb, P, S, Sb, Sc, Sn, Ta, Th, Ti, U, V, W Y e Zr. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
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O afloramento onde foi executada as amostragens de canal, é de uma parede de cava 

de pedreira inativa, localizada no Canal do Canoas, a aproximadamente 100 m do 

entroncamento com a BR-174 no Km 138, com coordenadas geográficas 1º48`29,6” S e 

60º08`53,2” W, no Município de Presidente Figueiredo. Nesse afloramento ocorre, como 

rocha principal, metavulcânicas do Grupo Iricoumé de cor cinza amarelada, seccionada por 

dois diques paralelos de rocha básica bastante alterada de cor avermelhada. 

No afloramento, ocorrem sistemas de fraturas prenchidas por matérial caulínico, se 

caracterizando em um sistema de veios do tipo stockwork observado nas duas litologias. Os 

principais veios preenchem fraturas com atitudes médias de 270ºAz/74N, 156ºAz/54ºSW, 

84ºAz/77ºSE, 16ºAz/84ºSE. Os canais foram abertos perpendicularmente ao trend da faixa de 

rochas hidrotermalizadas com 1,50 m de comprimento, 10 cm de espessura e 5 cm de 

profundidade. Foram coletadas 3 amostras, na metavulcânica (TN1-Cpa, TN2-Cpb e TN-3-

Cd-1BA) onde a zona hidrotermalizada apresentava maior heterogeneidade. No dique o canal 

foi de 70 cm de comprimento, 10 cm de largura e 5 cm de profundidade, onde duas amostras 

foram coletadas a TN4-CD-1B e TN5-CD1B-b. A mineralogia dos concentrados de bateia, 

identificada em seção polida, independente do tipo de rocha, é composta predominantemente 

por sulfetos, principalmente pirita e subordinadamente, esfalerita e calcopirita. 

A análise química das amostras na tabela 1 fornece dados quantitativos dos elementos 

de cada uma das cinco amostras que foram comparadas com a distribuição desses elementos 

na crosta terrestre. Os resultados para ouro (Au) e seus farejadores Au, Ag, As, Hg, Mo, S, 

Sb, Tl mostram valores abaixo de 0,01 ppm para o elemento ouro. Dos elementos farejadores, 

apenas o As apresenta valores significantemente elevados quando comparados com a média 

na crosta terrestre. 

 

Tabela 1: Resultado das análises dos elementos químicos realizado pelo laboratório SGS GEOSOL das amostras 

de canal e  distribuição dos elementos na crosta terrestre, 

 

CONCLUSÕES 

 
 
 

     

       SGS GEOSOL Laboratórios LTDA.
Sample ID FAA313 ICM14B ICM14B ICM14B ICM14B ICM14B ICM14B ICM14B ICM14B

Au Ag As Hg Mo S Sb Tl Zn

ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm

TN1 - CP - 2A <0,01 <0,01 22 0,03 1,23 <100 1,18 0,24 16

TN2 - CP - 2B <0,01 <0,01 16 0,02 0,88 <100 1,15 0,13 6

TN3 - CD - 1B-A <0,01 0,06 11 0,03 0,32 <100 0,98 0,09 17

TN4 - CD - 1B <0,01 <0,01 12 0,02 0,49 <100 0,96 0,09 16

TN5 - CD - 1B-b <0,01 <0,01 12 0,02 0,43 <100 0,91 0,08 15

       Distribuição dos elementos na Crosta Terrestre

Au Ag As Hg Mo S Sb Tl Zn

ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm

Crosta Terrestre 0,004 0,07 1,8 0,08 1,5 400 0,2 0,45 70
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As observações de campo aliadas com as observações de seções polidas permitem 

sugerir, preliminarmente, que o material coletado nas duas litologias foram formado em zonas 

de alteração hidrotermal, indicada pela geração de argilos minerais e provavelmente e sericita 

e muscovita e de alteração propilítica, caracterizada pela formação de sulfetos como, pirita, 

esfalerita e calcopirita. Quando dividimos os valores obtidos nas amostras analisadas pelos 

valores dos elementos químicos na crosta terrestre obtivemos os fatores de enriquecimentos 

para cada elemento. Considerando o valor médio de ouro como sendo 0,01 ppm/0,004 ppm, 

mostra um fator de enriquecimento de 2,5. O As com valores de 11 ppm/1,8 ppm  com fator 

de enriquecimento de 6,11 e 22 ppm/1,8 ppm com fator de enriquecimento de 12,2. Já o Sb 

com 1,18 ppm/0,2 ppm e fator de correção de 5,9. Os demais elementos estão com valores 

abaixo dos da crosta terrestre. 

Os valores obtidos na analise química das amostras, sobretudo os valores positivos 

para As, que no ciclo geoquímico é um dos principais elementos farejadores do ouro, é um 

indicador de que mais estudos devem serem realizados no sentido de determinar se a anomalia 

de As pode indicar a presença de ouro em outras zonas hidrotermalizadas nessas rochas. 
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RESUMO 

O batólito polifásico Massangana hospeda belas variedades gemológicas de cor azul (topázio 

e berilo). O berilo, variedade água-marinha, apresenta cores que variam de azul claro a médio 

e possui zonas de crescimento concêntricas indicativas de crescimento estático. As análises 

em microssonda eletrônica apontam o Fe como principal elemento cromóforo, ocupando o 

sítio octaédrico do Al. Por outro lado, o Na desempenha um importante papel no balanço de 

cargas, ocupando os sítios dos canais acompanhado de H2O. O fornecimento irregular de Fe e 

Na, durante a nucleação e crescimento, foram os principais fatores responsáveis pela 

coloração irregular dos cristais.  Os dados de inclusões fluidas revelam que o topázio e a 

água-marinha estão associados a sistemas fluidos aquosos (H2O-NaCl) de salinidade e 

temperaturas de homogeneização variadas. A água-marinha representa a última fase das 

gemas dentro dos pegmatitos, ligada a fluidos com menor salinidade e temperatura, e com 

condições mínimas de aprisionamento entre 243-315 ºC e 1-1,5 kbar. 

PALAVRAS-CHAVE: Rondônia, água-marinha, química mineral, inclusões fluidas. 

INTRODUÇÃO 

Rondônia hospeda suítes graníticas rapakivis do tipo A e intra-placa, alojadas durante 

sucessivos episódios magmáticos ocorridos entre 1606 e 974 Ma (Fig. 1). Tais suítes formam 

a Província Estanífera de Rondônia, porém as principais concentrações de metais (Sn, W, Nb-

Ta), além de F e gemas, estão associadas aos três últimos episódios magmáticos, ocorridos 

entre 1314 e 974 Ma, e representados pelas unidades Suíte Intrusiva São Lourenço-Caripunas 

(1314-1309 Ma), Suíte Intrusiva Santa Clara (1082-1074 Ma) e Suíte Intrusiva Rondônia 

(995-991 Ma) (Priem et al. 1971, Bettencourt et al. 1999).  

O batólito de Massangana está inserido na Suíte Intrusiva Rondônia e se destaca nos 

produtos de sensoriamento remoto e aerogeofísicos pelo formato elíptico e alongado na 

direção ESE-WNW, contendo estruturas anelares relacionadas às sucessivas fases magmáticas 

(Fig. 1). Romanini (1982) definiu as seguintes fases magmáticas: Massangana, Bom Jardim, 

São Domingos e Taboca. A fase Massangana é a principal e mais antiga (991 Ma), Bom 

Jardim e São Domingos são intrusivas na fase Massangana, com idade na ordem de 956 Ma, e 

a fase Taboca é a mais jovem. A mineralização está relacionada às fases Bom Jardim e São 

Domingos, associada a veios de quartzo, greisens e corpos pegmatíticos, contendo cassiterita, 

wolframita, berilo, topázio e columbita-tantalita. 

Apesar de serem há tempos comercializadas, o estudo sobre a composição química e 

de inclusões fluidas de gemas em Massangana, tipo berilo e topázio, inexistem ou são 

discretas (Souza et al. 2003, Debowski et al. 2013). Em geral, cristais de topázio e berilo 

ocorrem nas zonas intermediária e central dos corpos pegmatíticos heterogêneos, 

normalmente associados a cassiterita e wolframita.  

Neste trabalho são apresentadas composições químicas e de inclusões fluidas em água-

marinha do batólito Massangana, com o objetivo de acrescentar informações sobre a 

característica mineralógica e a natureza físico-química dos paleofluidos aprisionados. 
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Figura1. A) Mapa geológico da porção centro-norte de Rondônia, em destaque para os sistemas 

graníticos da Província Estanífera de Rondônia (modificado de CPRM, 2007). B) Mapa geológico do 

Batólito Massangana (Debowski, 2016). 

MÉTODOS OU METODOLOGIA 

Os procedimentos analíticos foram realizados nos laboratórios do Instituto de 

Geociências da Universidade de Brasília. Um microanalizador JEOL JXA-8230 acoplado a 5 

espectrômetros (WDS) foi utilizado para as análises de química mineral. As condições 

analíticas padrão aplicadas foram: aceleração tensão de 20 kV, corrente de feixe de 40 nA, 

diâmetro do feixe de 1–2 μm, e contando os tempos de 15 e 10 s para posições de pico e de 

fundo, respectivamente. Os dados de inclusões fluidas foram obtidos em duas lâminas 

bipolidas, sendo uma seção basal e outra paralela ao eixo c. As medidas microtermométricas 

foram realizadas em uma platina do tipo LINKAM THMS-600 acoplada ao microscópio 

petrográfico Olympus BX-51. A calibração foi realizada utilizando padrões de inclusão 

fluidas sintéticas, aplicando taxas de 10 a 5º C / min, com uma precisão estimada de ± 0,3º C 

para o congelamento (+ 25º a -100ºC) e ± 5º C para o aquecimento (até 400ºC). 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

As análises de microssonda eletrônica revelaram o Fetotal (Fe3+ e Fe2 +) como elemento 

cromóforo mais importante, seguido por Ti, Mn e Cr, cujos conteúdos são próximos ou 

abaixo do limite de detecção. É importante notar o baixo e irregular conteúdo de Na, além dos 

teores muito baixos de K, Ca e Mg. A tendência para uma correlação positiva entre Fe + Mg e 

Na é observada, indicando o importante papel destes íons alcalinos como compensadores. No 

entanto, é possível notar uma acentuada perda de Na nas bordas do cristal, sugerindo algum 

desequilíbrio geoquímico durante o crescimento, o qual é responsável pela variação de cor. 

Existe uma tendência para uma correlação catiônica negativa entre Al e a soma de Fe + (Mg, 

Ti, Cr, Mn), o que indica que o processo de substituição desses elementos ocorre dentro do 

sítio octaédrico do Al. Os outros elementos traços cromóforos (Ti, Cr, Mn) têm participação 

negligenciável (conteúdo abaixo de 0,10% em peso), mas é provável que algum conteúdo 

destes elementos também tenha sido acomodado no sítio octaédrico do Be. 
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Figura 2. A) fotomicrografia de um cristal zonado de água marinha. Observar as micro inclusões 

distribuídas ao longo das linhas de crescimento mineral, bem como o caminhamento de análises 

pontuais feito através de microssonda eletrônica (borda-centro do cristal); B) Porcentagem em peso 

dos óxidos analisados, os quais mostram um trend positivo da correlação de FeO e Na2O; C) 

Correlação positiva entre os cátions Fetotal + Mg vs Na (apfu); D) Correlação negativa entre os cátions 

Fetotal + (Mg, Ti, Cr, Mn) vs Al (apfu).  

 

 

Figura 3. Morfologia dos principais tipos de inclusões fluidas identificados em cristais de água 

marinha. A e B) Variações morfológicas das inclusões fluidas do tipo Tipo 1; C) Inclusões fluidas do 

Tipo 2, subarredondada e contendo mineral opaco como fase sólida de captura; D) Inclusões fluidas do 

Tipo 3; E) Histograma de frequência da temperatura de homogeneização total; F) Diagrama de 

temperatura de homogeneização total vs salinidade aplicado às inclusões fluidas de agua marinha e 

topázio de Massangana.    
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O estudo de inclusões fluidas identificou 3 grupos morfológicos (1, 2 e 3) primários. 

Durante a fase de congelamento a temperatura eutética foi estimada entre -20,10 e -22,2 ºC, 

mas com certo grau de incerteza, enquanto a temperatura de fusão final do gelo (Tf gelo) 

variou de -1,1 a -2,2 ºC. Esses dados permitem calcular a salinidade, a partir da Tf gelo, entre 

2,5 a 6% em peso de NaCl. Durante a fase de aquecimento, a contração da fase de vapor 

ocorreu até a mistura na fase líquida (Liq.+Vap.→ Liq.) com temperatura de homogeneização 

total (Tht.) entre 243-315° C (Fig. 3E). A temperatura final de fusão da fase sólida da inclusão 

fluida tipo 2 não foi obtida, devido à crepitação de algumas inclusões fluidas (principalmente 

do tipo 1) em temperatura próximo a 400ºC. Provavelmente, esta fase sólida corresponde a 

minerais capturados durante a formação de cavidades preenchidos com misturas líquido-gás. 

A densidade do fluido foi estimada em torno de 0,95 g/cm-3, baseado na Tht. vs salinidade. 

Esses dados de microtermometria indicam uma relativa ordem cronológica para a 

cristalização de gemas nos pegmatitos de Massangana. O topázio, de acordo com Souza 

(2003), está ligado a fluidos com diferentes salinidades e de mais altas temperaturas. Por 

outro lado, os dados microtermométricos aqui apresentados revelam que água marinha está 

associada a fluidos de mais baixa salinidade e temperatura (Fig. 3F). 

CONCLUSÕES 

Os dados obtidos neste estudo mostram que as gemas de água-marinha sofreram 

nucleação e crescimento sob condições estáticas na parte central dos corpos pegmatíticos, 

marcada por uma zonação concêntrica que hospeda micro-inclusões minerais de feldspato, 

micas, minerais opacos e argilosos, além de apresentar coloração irregular. A química mineral 

mostra que o Fe é o principal elemento cromóforo, ocupando o sítio octaédrico do Al, 

demonstrado por uma correlação negativa entre Al e Fetotal. É provável que alguns íons de Fe, 

juntamente com Ti, Mn e Cr, também ocupem o sítio tetraédrico do Be. Por outro lado, os 

álcalis (principalmente Na), encontram-se inseridos nos canais em conjunto com H2O, 

desempenhando um papel importante no balanço de carga, bem como na zonação e na 

coloração irregular dos cristais. A água-marinha representa a última fase de gemas dentro 

deste sistema pegmatítico. Está ligada a fluidos aquosos (H2O-NaCl) e a temperaturas mais 

baixas. Este sistema de fluidos ainda apresenta baixa salinidade e densidade, com condições 

mínimas de aprisionamento entre 243-315oC e 1-1,5 kbar. 
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RESUMO 

A incorporação de frações minerais pulverizadas permite o rejuvenescimento do solo agrícola 

na medida em que os minerais, por meio das ações de intemperismo, são alterados e os 

agronutrientes disponibilizados. A potencialidade do pó das rochas da região de Xinguara/PA 

está nos teores esperados para o potássio (K), muito desejado para os solos excessivamente 

drenados. O estudo obteve um teor superior a 2,5% de K2O, concentrações duas vezes e meia 

maior que a mínima aceita para um remineralizador. Os valores de K2O no material analisado, 

por si só confere ao pó de rocha o interesse em avançar nos estudos de sua utilização.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Remineralizador, pó de rocha, rochagem. 

 

INTRODUÇÃO 

Os desafios de uma nova agricultura serão: produzir mais em menos terra, reduzir o consumo 

de água e de produtos químicos, preservar os ecossistemas e provocar o mínimo de dano 

ambiental. Neste contexto, os remineralizadores podem ser uma das soluções para essas 

questões. 

O produto remineralizador foi introduzido à classe dos fertilizantes através da Lei 12.890/2013 

(BRASIL, 2013), que o define como “material de origem mineral que tenha sofrido apenas 

redução e classificação de tamanho por processos mecânicos e que altere os índices de 

fertilidade do solo por meio da adição de macro e micronutrientes para as plantas, bem como 

promova a melhoria das propriedades físicas ou físico-químicas ou da atividade biológica do 

solo”.  

Em 2016, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) publicou duas 

Instruções Normativas que estabeleceram os parâmetros geoquímicos e procedimentos de 

pesquisa agronômica que um material mineral deve possuir para ser registrado como 

remineralizador. Assim, a Instrução Normativa MAPA no 05 de 10.03.2016 (IN MAPA nº 

5/2016) trata dos parâmetros de qualidade geoquímica e da pesquisa de aplicabilidade e 

eficiência agronômica necessários para o registro do remineralizador. Tal normativa fornece 

referencias técnicas que conduzem ao reconhecimento e registro do produto remineralizador. 

Neste âmbito, este trabalho discute, para um primeiro conjunto de amostras, produtos e resíduos 

sólidos da mineração do município de Xinguara-PA, os parâmetros geoquímicos de qualidade 

remineralizadora, estabelecidos na IN nº 5/2016, quais sejam: i) a Soma de Bases 

mailto:polianagualberto@hotmail.com;rubens.kautzmann@anm.gov.br
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(CaO+MgO+K2O) contidas na matriz mineral, que deve ser superior a 9% (peso/peso), com 

tolerância de 10% para menos, satisfazendo assim, o conteúdo mínimo de elementos 

macronutrientes na matriz da mineral; ii) o conteúdo da base potássio (K2O), devendo ser 

superior a 1% (peso/peso), com tolerância de 10% para menos, garantido a presença deste 

macronutriente mineral, de alta susceptibilidade à lixiviação em solos e regolitos; e iii) o teor 

de elementos tóxicos em um remineralizador, garantido a sanidade do solo e alimentos 

cultivados, que deve estar abaixo dos seguintes valores, com tolerância de 25% para mais: As 

< 15ppm (arsênio), Cd  < 10ppm  (cádmio), Hg < 0,1ppm (mercúrio) e Pb < 200ppm (chumbo). 

Completa o conjunto de parâmetros geoquímicos a exigência ao produto remineralizador 

possuir um teor de sílica inerte ou sílica livre inferior a 25% (volume/volume), com tolerância 

de 20% para mais, garantido o controle do incremento de sílica livre no solo. Além dos 

parâmetros de enquadramento como remineralizador, outras características fertilizantes do 

produto podem ser informadas, tais como o pH de abrasão, características físicas de 

granulometria, capacidade de retenção de água (CRA), capacidade de troca catiônica (CTC) e 

densidade.  

A IN MAPA nº 5/2016 oriente também sobre a pesquisa de validação do produto 

remineralizador quanto à sua eficiência e aplicação agronômica. Esta etapa compreende a 

“realização de ensaios agronômicos por instituições oficial ou credenciada de pesquisa, 

conduzidos com plantas e obrigatoriamente em casa de vegetação ou a campo”. Acrescenta 

também que pesquisas complementares através de testes de incubação ou em colunas de 

lixiviação, podem ser apresentados para corroborar os efeitos na fertilização do solo de um 

remineralizador.  

Vale ressaltar a importância estratégica para o Brasil em encontrar alternativas sustentáveis à 

produção agrícola, tanto do ponto de vista ambiental e de qualidade do produto, como também 

de diminuição à dependência do país pela importação de insumos agrícolas. 

No estado do Pará, as primeiras pesquisas do uso do pó de rocha como insumo para agricultura 

têm como registro os trabalhos de Oliveira & Costa (1984), no Nordeste Paraense e Gualberto 

& Enriquez (2016) no município de Monte Alegre. 

No Plano Estadual de Mineração Pará, os remineralizadores são indicados como insumos 

potenciais no território paraense para suprir parte da demanda de agrominerais para o setor 

agropecuário. 

Para este trabalho foi realizada um mapeamento das fontes potenciais de pó de rocha no 

município de Xinguara/PA (Figura 1), considerando a viabilidade econômica e ambiental da 

área fonte, visando a integração da produção mineral e a produção de alimentos, ou seja, 

aproximando a oferta da demanda de insumos minerais para agricultura. 

MÉTODOS  

O estudo traz o resultado das amostras da obtidas na Pedreira Brita Forte, município de 

Xinguara/PA (Figura 1). As amostras estudadas são oriundas de rochas graníticas, cominuida 

em 2017 como fontes de agregados para a construção civil. As técnicas analíticas empregadas 

foram: i) determinação da composição química de elementos maiores, em amostras de pó das 

rochas por Espectrometria de Fluorescência de Raios - X (FRX). Os laudos quantitativos 

expressam os teores dos elementos na forma de suas bases (em % de peso dos óxidos), 

informando diretamente os parâmetros para a Soma de Bases (CaO, MgO, K2O), além de outros 

compostos de interesse na formulação da fertilidade do produto remineralizdor; e ii) os 

conteúdos de elementos tóxicos (As, Ca, Hg e Pb) por Espectrometria de Plasma Indutivamente 

Acoplado (ICP). 
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       Figura 01 – Mapa geológico do município de Xinguara/PA e de localização da área de estudo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A região de Xinguara/PA está inserida na Província Rio Maria, neste contexto, as rochas da 

Pedreira Brita Forte foram classificadas como (Silva et al. 2004):  biotita tonalito bandado 

(textura gnáissica); corpos ou diques de rocha metamórfica (anfibolito); biotita trondhjemito 

levemente anisotrópico e de textura equigranular; leucomonzogranitos levemente anisotrópico 

e fortemente fracionado (Figura 1). 

Os resultados das análises do pó de rocha oriunda dessas rochas, demonstram a carência de 

elementos nutrientes essências, como Ca e Mg. Sendo constituída em sua maioria por quartzo, 

albita, mica e microclínio, o que justifica valores relativamente baixos de cálcio e magnésio (Ca e 

Mg). Por sua vez, o potássio (K), muito desejado para os solos excessivamente drenados, 

apresenta concentrações de K2O (Tabela 01) duas vezes e meia maior que a mínima aceita para 

um remineralizador (K2O>1%). Os valores de K2O no material analisado, por si só confere ao 

pó de rocha o interesse em avançar no estudo de sua utilização. E em relação ao valor da soma 

das bases (5,78%), que está abaixo do limite estabelecido pelo MAPA (SB>9%), este pode ser 

alcançado através de mistura ou formulação com mais de uma fonte mineral.  
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Tabela 01 – Parâmetros de Soma de Bases (SB), Potássio (K2O), Cálcio (CaO), Magnésio 

(MgO), micronutrientes e elementos tóxicos arsênio, cadmio, mercúrio e chumbo (As, Cd, Hg 

e Pb). 
            Nutrientes (%)        Toxicidade (ppm) 

S B*  

 

CaO  MgO  K2O  P2O5 As   Cd    Hg    Pb    

5,78 2,36 0,76 2,69 0,098 <1 0,03 <0,05 8,1 

                         *Soma de Bases SB = CaO + MgO + K2O 

 

A análise de elementos tóxicos mostrou que os níveis são inferiores aos valores limites da IN 

MAPA nº05/2016 (MAPA, 2016), que estabelece os seguintes níveis máximos de elementos 

potencialmente tóxicos: Arsênio (As) – 15 ppm; Cádmio (Cd) – 10 ppm; Mercúrio (Hg) – 0,1 

ppm; e Chumbo (Pb) – 200 ppm. 

O valor de P2O5 de 0,1% encontrado não atinge o valor que pode ser declarado em produto 

fertilizante (MAPA, 2016), no entanto, deve ser considerado para futuro estudo de 

disponibilidade de nutrientes. 

 

CONCLUSÕES 

Os resultados das análises são exploratórios, mas importantes para demonstrar o quanto é 

necessário conhecer os parâmetros de qualidade geoquímica do pó de rocha, no caso revelando 

a concentrações K2O duas vezes e meia maior que a mínima recomendada para um 

remineralizador.  
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RESUMO 

Os depósitos AN-34 e QT-02 estão situados na porção norte da Província Carajás (PC) ao longo 

da Zona de Cisalhamento (ZC) Cinzento, próximos aos importantes depósitos Salobo e Furnas, 

e representam importantes alvos da exploração mineral para cobre na província, 

compreendendo depósitos do tipo Iron-Oxide-Copper-Gold (IOCG). Litotipos ricos em biotita, 

granada e grunerita intensamente cloritizados e milonitizados, além de formações ferríferas 

bandadas (BIFs), granitoides e diques tardios de diabásio foram reconhecidos. As feições 

originais dessas rochas foram obliteradas por alterações hidrotermais e deformações de caráter 

dúctil-rúptil a rúptil, embora feições reliquiares ainda sejam observadas (e.g., bandamendo 

composicional primário nas BIFs). Os estágios de alteração hidrotermal incluem alteração 

sódica (albitização), silicificação, alteração potássica com biotita, formação de turmalina e 

enriquecimento em ferro, seguido da mineralização cuprífera principal. Cloritização, alteração 

férrica-potássica e propilítica são tardias. A mineralização de cobre apresenta estilo (i) 

disseminado, (ii) venular e, localmente, (iii) maciço, consistindo essencialmente em calcopirita, 

com bornita e pirita subordinadas. A ZC Cinzento, de idade arqueana, é marcada por posteriores 

reativações (ca. 2.5 Ga e 2.4 Ga) e possui forte influência no padrão estrutural 

predominantemente dúctil registrado nas rochas, além de contribuir na canalização dos fluidos 

formadores da mineralização IOCG. O controle dúctil-rúptil, pode estar associado com fluidos 

possivelmente exsolvidos da cristalização de granitoides neoarqueanos ou paleoproterozóicos. 

No AN-34, estruturas rúpteis, quantidades expressivas de magnetita e hematita e formação 

generalizada de clorita sugerem baixa temperatura, maior ƒO2 e evolução em diferente nível 

crustal quando comparado ao QT-02. 

PALAVRAS-CHAVE: Depósitos IOCG, alteração hidrotermal, rochas hospedeiras, Província 

Carajás. 

INTRODUÇÃO 

A Província Carajás, localizada na porção sudeste do Cráton Amazônico, abriga 

importantes depósitos de iron oxide-copper-gold (IOCG) de classe mundial. Tais depósitos 

estão localizados ao longo de zonas de cisalhamento regionais entre rochas do embasamento e 

sequências metavulcanossedimentares que registram uma evolução tectono-magmática-

hidrotermal complexa. 

Estudos realizados na região norte do Domínio Carajás evidenciam a sua história 

geológica marcada por múltiplos episódios metalogenéticos reconhecidos. A evolução tectono-

magmática-hidrotermal da região inclui eventos metamórficos-deformacionais (e.g. GT-46, 

Toledo et al., 2019), o desenvolvimento (ca. 2.7 Ga) e sucessivas reativações (ca. 2,5 – 2,4 Ga) 



da ZC Cinzento (Machado et al. 1991; Melo et al. 2016, Toledo et al. 2019) e a colocação de 

corpos graníticos (em ca. 2,76 – 2,73 Ga, Sardinha et al. 2006, Feio et al. 2012 e ca. 2,57 Ga  

Réquia et al. 2003, Tallarico et al. 2005). Isso se reflete diretamente na metalogênese, 

como é evidenciado pela ocorrência de múltiplos eventos hidrotermais em ca. 2,7, 2,5 e 2,4 Ga 

(Melo et al. 2016, Hunger et al. 2019, Toledo et al., 2019). 

Os depósitos AN-34 e QT-02 estão localizados ao longo da extensa zona de 

cisalhamento Cinzento WNW-ESE, onde outros importantes depósitos (IOCG), incluindo GT-

46, Salobo, e Furnas estão situados. Apesar da proximidade com importantes depósitos do setor 

norte, ainda não há um modelo metalogenético que abrigue as características descritivas e 

correlacione com a evolução geológica da região. 

Este trabalho apresenta um contexto geológico dos depósitos AN-34 e QT-02 que inclui 

os principais litotipos hospedeiros, tipos, estilos e padrão de distribuição de zonas de alteração 

hidrotermal e mineralização, visando compreender a evolução geológica e metalogenética da 

região. 

MÉTODOS  

Descrições detalhadas e análises petrográficas de cinco testemunhos de sondagem (AN-

34-FD0003 e FD0005; QT-02-FD004, DH007 e DH018) permitiram determinar a natureza das 

rochas hospedeiras, identificar os estilos e distribuição das zonas de alteração hidrotermal e 

modo de ocorrência da mineralização cuprífera.  

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os litotipos hospedeiros nos depósitos mostram evidências de intensa deformação e 

alteração hidrotermal, que obliteram parcial e/ou completamente as características originais dos 

protólitos. Os processos hidrotermais resultaram em associações ricas em biotita, granada, 

grunerita e clorita, além de óxidos de ferro com sulfetos associados. Possíveis vulcânicas 

máficas (basaltos), quartzo milonito, além de BIFs, granitoides e diques tardios de diabásio 

foram reconhecidos.  

Observado principalmente no depósito AN-34, os litotipos apresentam foliação 

milonítica incipiente e penetrativa que é sobreposta por estruturas rúpteis tardias, além de um 

forte processo hidrotermal de baixa temperatura que ocorreu de forma pervasiva. Quartzo 

milonito (Fig.1A) possui granulação fina, é esverdeado, constituído essencialmente de 

quartzo+sericitita+clorita, além de relictos de granadas, quantidades variáveis de biotita, 

magnetita e turmalina. Quartzo e clorita fina preenchem cavidades pretéritas que foram 

interpretadas como vesículas, conferindo textura amigdaloidal (Fig.1B).  

Observadas principalmente no QT-02, rochas intensamente hidrotermalizadas geraram 

litotipos de granulação fina a grossa, lepidoblásticos, com foliação milonítica penetrativa, ricos 

em granada, biotita (Fig.1C), hastingsita, grunerita, turmalina (Fig.1D), além de quartzo, apatita 

e magnetita. Intrusões félsicas cortam os litotipos descritos e são observadas em ambos os 

prospectos e pelo menos dois granitoides de composições distintas foram identificados. Ambos 

são faneríticos, de granulação fina a grossa, inequigranulares, foliadas a localmente isotrópicos.  

BIFs estão presentes em ambos os depósitos e ainda preservam feições reliquiares 

(Fig.1E). Possuem granulação fina a média, laminada/bandada, com porções levemente 

dobradas, fraturadas, brechadas e zonas em padrão stockwork. São compostas por quartzo, 

magnetita, grunerita e subordinadamente piroxênio e turmalina. Carbonatos (siderita e calcita) 

ocorrem preenchendo pequenos veios e vênulas.  

No AN-34 o granitoide possui composição monzo a sienogranítica (Fig.1F), constituído 

por quartzo, albita, ortoclásio, biotita e allanita. Clorita e sericita ocorrem substituindo biotita e 

feldspatos, respectivamente. No QT-02 o granitoide é completamente alterado, possui 

coloração rósea, composto por albita ígnea, plagioclásio hidrotermal (albita), feldspato alcalino, 

além de clorita e carbonato secundários (Fig.1G). Hematita e biotita ocorrem na matriz de 



brechas hidrotermais nesse granitoide. Localmente, ocorrem variações para fácies pegmatóides 

ricas em epidoto. 

Figura 2: Características texturais e mineralógicas das rochas dos depósitos AN-34 e QT-02. A) Quartzo 
milonito intensamente cloritizado; B) Textura amigdaloidal preservada em possível vulcânica máfica; 

C) e D) Litotipos ricos em Grt-Bt-Gru-Hs e Tur; E) BIF com acamamento sedimentar primário 

preservado; F) Granitoide de composição monzo a sienogranítica (AN-34) e (G) Granitoide albitizado 
rico em hematita (QT-02). Abreviações: Bt = biotita, Chl = clorita, Gru = grunerita, Grt = granada, Hs 

= hastingsita, Hem = hematia, Mag = magnetita, Or = ortoclásio, Qtz = quartzo e Tur = turmalina. 

A mineralização de cobre-(ouro) nos prospectos AN-34 e QT-02 é circundada por 

extensos halos de alteração hidrotermal características de depósitos do tipo IOCG (Hitzman, 

2000) e divide uma evolução paragenética bem similar em ambos depósitos. Esses halos 

evoluem de um estágio inicial de (i) alteração sódica (albita-hematita) pervasiva e mais 

regional, observada principalmente nos granitoides, seguido por (ii) silicificação com fronts de 

quartzo que sobrepõe a alteração sódica, (iii) formação de turmalina abrange ambos os 

prospectos.  Restrita e próxima às zonas silicificadas ocorre (iv) alteração potássica com biotita, 

com posterior (v) enriquecimento em ferro (magnetita) proximal ao envelope de mineralização, 

além de fronts de grunerita e zonas ricas em hematita venular. A (vi) cloritização ocorre em 

ambos os alvos de forma pervasiva e abrangente, e representa o principal padrão de alteração 

hidrotermal no AN-34 e QT-02. Posteriores aos principais estágios hidrotermais, (vii) alteração 

férrica-potássica (Fe-K) dominada por hematita e biotita, seguido por alteração venular com 

albita, hematita, epidoto e carbonato (propilítica) cortam os litotipos.  

A mineralização consiste essencialmente em calcopirita e magnetita, com bornita e 

pirita subordinadas. No AN-34 a mineralização de cobre está associada à formação de magnetita 

e ocorre de forma disseminada na matriz das rochas cloritizadas, em faixas controladas pela 

foliação milonítica, além de ocorrer como fronts associados a silicificação. No QT-02 a 

mineralização não é muito expressiva e está associada à fronts de silicificação. Calcopirita 

também ocorre em veios e vênulas tardios de quartzo e carbonato discordantes a foliação.  

O controle estrutural das alterações hidrotermais predominantemente dúctil é observado 

em ambos os depósitos, definido por foliação milonítica contínua e penetrativa, que 

representam corredores deformacionais onde a percolação de fluidos foi intensa. Rochas 

milonitizadas, deformações em minerais (e.g. quartzo ribbon e subgrãos; feldspato com 

recristalização do tipo bulging, textura core-mantle e maclas polissintéticas deformadas) 

indicam temperaturas elevadas, podendo estar atreladas a atividade da ZC Cinzento. A fase 

rúptil é melhor desenvolvida no AN-34, e é representada por (i) veios e vênulas de quartzo com 

ou sem mineralização, (ii) zonas de stockwork em BIFs e granitóides e (iii) vênulas tardias de 



carbonato+albita+epidoto+hematita. Tal fase pode estar ligada a colocação de granitos tanto 

neoaqueanos (e.g. Suíte Igarapé Gelado) quanto paleoproterozóicos (e.g. Granito Cigano). 

CONCLUSÕES 

O estudo petrográfico detalhado (textural e mineralógico) permitiu identificar rochas 

intensamente hidrotermalizadas que deram origem a litotipos ricos em biotita, granada, 

grunerita e magnetita. Possíveis basaltos com textura amigdaloidal preservada, quartzo 

milonito, além de BIFs e granitoides também foram reconhecidos.   

A sequência de alteração hidrotermal compreende um estágio inicial de alteração sódica 

(albitização), silicificação, formação de turmalina e alteração potássica com biotita. 

Enriquecimento em Fe (magnetita) é seguido da mineralização principal. Cloritização 

generalizada e pervasiva, alteração Fe-K e propilítica são tardias. O minério consiste 

essencialmente em calcopirita, magnetita com bornita e pirita subordinados.  

Os litotipos descritos apresentam um forte processo hidrotermal de baixa temperatura 

que ocorreu de forma pervasiva, obliterando parcial e/ou totalmente características texturais e 

mineralógicas dessas rochas. Os atributos geológicos do AN-34, que incluem controle estrutural 

dúctil-rúptil, quantidades expressivas de magnetita e hematita, sugerem maior ƒO2 e evolução 

em diferente nível crustal quando comparado ao QT-02, consideravelmente controlado por 

estruturas mais dúcteis.  

 A ZC Cinzento contribui com o metassomatismo, estabelecimento de estruturas e com 

o sistema hidrotermal nos depósitos. No entanto, a granitogênese neorqueana e/ou 

paleoproterozoica, como possível fonte de fluidos e metais deve ser melhor compreendida. 
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RESUMO 
Devido a grande dependência externa do Brasil para suprir a necessidade de potássio para o 

setor agrícola, o presente trabalho trata-se de estudos que buscam encontrar rotas alternativas 

para o fornecimento desse elemento. Nesse contexto, foi considerada a opção de fontes de 

potássio provenientes de rochas silicatadas, as quais o Brasil possui em abundância. O alvo 

selecionado foi o subproduto gerado na fabricação de brita a partir de rochas graníticas da 

Suíte Intrusiva Tracuateua, localizada no nordeste do Pará. O objetivo principal consistiu em 

avaliar o potencial desse material para o seu aproveitamento como remineralizador de solos 

fonte de potássio. A avaliação foi baseada na caracterização química e mineralógica do 

subproduto para verificação dos teores e da origem do potássio, bem como a comparação dos 

resultados com os critérios estabelecidos pela legislação vigente que trata dos 

remineralizadores. Apesar do teor considerável de potássio encontrado nos resultados 

(6,04%), o material sozinho não pode ser considerado um remineralizador, pois não atingiu o 

teor mínimo de soma de bases (CaO+MgO+K2O > 9%) que preconiza a legislação, mas há a 

possibilidade de ser misturado com outra matéria para compor esses requisitos. 

PALAVRAS-CHAVE: remineralizador, potássio, brita granítica 

 

INTRODUÇÃO 
A agricultura brasileira demanda altas quantidades de corretivos e fertilizantes. Esse 

elevado consumo está relacionado, principalmente, às propriedades dos solos de regiões 

tropicais que são, na sua maior parte, ácidos e com baixa disponibilidade de nutrientes. Entre 

os elementos exigidos pelas plantas está o potássio, cujas reservas como matéria prima são 

limitadas e não renováveis (Lapido-Loureiro et al. 2009). 

Ao lado do nitrogênio, o potássio é um dos elementos mais extraídos pelas plantas. Em 

quantidades adequadas, esse macronutriente desempenha várias funções na planta, tais como: 

controle da turgidez celular, ativação de enzimas envolvidas na respiração e fotossíntese, 

regulagem dos processos de abertura e fechamento de estômatos, transporte de carboidratos, 

transpiração, resistência à geada, seca, salinidade e às doenças, além de estar diretamente 

associado à qualidade dos produtos agrícolas (Malavolta 1980; Marschner 1995). 

 Em termos mundiais, mais de 95% da produção de potássio é usada como fertilizante, 

sendo 90% dessa produção na forma de cloreto de potássio. O Brasil possui reservas 

conhecidas desse elemento, embora estejam restritas aos estados de Sergipe e do Amazonas. 

Em Sergipe, nas regiões de Taquari/Vassouras e Santa Rosa de Lima, as reservas de silvinita 

(KCl + NaCl) totalizam 62,92 milhões de toneladas. No Amazonas, as reservas de sais de 

potássio (medidas) são da ordem de 860 Mt (Brasil 2018). 

Entretanto, a produção brasileira de potássio não é suficiente para suprir à demanda 

interna, somente cerca de 5,80% do consumo aparente é atendido. Por conta disso, o Brasil 
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configura-se como um grande importador desse produto, principalmente de países como o 

Canadá (34,0%), a Bielorrússia (20,0%), a Rússia (17,0%) e a Alemanha (15, %) (Brasil 

2018). 

Portanto, diante do atual cenário brasileiro, torna-se necessário a elaboração de 

pesquisas no sentido de desenvolver novos produtos ou mesmo de buscar minerais que 

possam ser aplicados diretamente ao solo para o fornecimento de potássio, visando reduzir a 

dependência brasileira da importação de fertilizantes potássicos. 

Uma alternativa bastante discutida atualmente são os remineralizadores de solo. De 

acordo com a Lei 12.890 de 10 de dezembro de 2013, remineralizador é definido como todo 

material de origem mineral que tenha sofrido apenas redução e classificação de tamanho por 

processos mecânicos e que altere os índices de fertilidade do solo por meio da adição de 

macro e micronutrientes para as plantas, bem como promova a melhoria das propriedades 

físicas ou físico-químicas ou da atividade biológica do solo (Brasil 2013). Como 

complemento a essa Lei, a Instrução Normativa no 5, de 10 de março de 2016 (IN 5/2016), em 

seu artigo 4º, lista critérios de especificações e garantias que esse tipo de produto deve 

apresentar para fins de registro junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

– MAPA (Brasil 2016). Por esse ângulo, o Brasil possui diversas e grandes reservas de 

minerais potássicos de baixa solubilidade, principalmente na forma de rochas silicáticas, com 

grande potencial para serem usadas como remineralizadores (Martins et al. 2010). 

Nesse contexto, visando avaliar possíveis remineralizadores fonte de potássio, o 

presente trabalho analisou o subproduto resultante da produção de brita da Fazenda e Pedreira 

Santa Monica Ltda. – FPSM, que utiliza como matéria prima rochas da Suíte Intrusiva 

Tracuateua (SIT), localizada no nordeste do estado do Pará. Essa suíte apresenta variações, 

geralmente, de muscovita-biotita monzogranito a sienogranito, constituída essencialmente por 

quartzo (36,8-31,8%), microclina (35,6-19,6%), albita-oligoclásio (28,3-18,5%), muscovita 

(16,6-6,4%) e biotita (5,2-1,0%) (Palheta et al. 2009). Assim, o potássio pode estar presente 

em quantidades consideráveis na composição do feldspato alcalino e das micas, o que justifica 

a avaliação desse material como possível remineralizador. 
 

METODOLOGIA 

Inicialmente foi realizada uma viagem de campo à FPSM com o intuito conhecer o 

depósito, o processo de lavra, o beneficiamento e realizar a coleta necessária para a avaliação 

do material. A amostragem foi feita diretamente da pilha de subproduto resultante do processo 

de britagem rotineiro da empresa. 

Para caracterizar a mineralogia do material foi utilizada a técnica instrumental de 

Difração de Raios-X (DRX). O procedimento foi realizado no Laboratório de Caracterização 

Mineral (LCM) do Instituto de Geociências na UFPA, utilizando o método analítico do pó em 

rocha total. As análises por DRX foram realizadas no Difratômetro de Raios-X 

modelo Empyrean da PANalytical, com tubos de raios-X cerâmico de anodo de Co. A 

aquisição de dados foi feita com o software X'Pert Data Collector versão 5.1, e o tratamento 

dos dados com o software X´Pert HighScore Plus versão 3.0, ambos da PANalytical. 

A determinação da composição química do subproduto também foi realizada no LCM, 

por Espectrometria de Fluorescência de Raios-X (FRX), utilizando espectrômetro WDS 

sequencial, modelo Axios Minerals da marca PANalytical, com tubo de raios-X cerâmico, 

anodo de ródio (Rh). As aquisições e tratamento dos dados foram realizados através do 

software SuperQ Manager da PANalytical. 
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Para a avaliação dos requisitos do material como remineralizador potássico, os 

resultados foram comparados com os critérios estabelecidos pela IN 5/2016 (Brasil 2016). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 De acordo com o difratograma obtido pela análise de DRX (Figura 01), a composição 

mineralógica do subproduto é constituída por quartzo, microclina, albita, muscovita, biotita e 

clorita. Esses resultados são compatíveis com composição das rochas da SIT descritas por 

Palheta et al. (2009), as quais são usadas como matéria prima para a produção de brita. O 

potássio encontra-se na composição da microclima - KAlSi3O8, muscovita -

KAl2(AlSi3O10)(F,OH)2 e biotita - K(Mg,Fe)3(AlSi3O10)(F,OH)2, o qual pôde ser quantificado 

por FRX. 

 

 
Figura 01 – Difratograma de Raios-X do subproduto gerado na britagem de rochas da SIT. 

 

 As análises de FRX do subproduto (Tabela 01) estimaram um teor de 6,04% de K2O 

em rocha total. Além da presença do potássio, ocorrem em menor quantidade outros 

elementos essenciais às plantas como o cálcio, magnésio, fósforo, ferro, e também alguns 

elementos que podem ser benéficos como o sódio e silício (Malavolta 1980). 

  
Tabela 01 – Resultado da composição química do subproduto determinada por Espectrometria de Fluorescência 

de Raios-X. 

Componente %m/m 

PF 1,33 

SiO2 67,83 
Al2O3 17,29 

K2O 6,04 
Na2O 3,15 
Fe2O3 1,92 

CaO 0,88 
P2O5 0,70 
MgO 0,63 

TiO2 0,23 
PF = Perda ao fogo determinada com a queima 
de 1g de amostra seca a 1000 oC por 1 hora. 

 
Apesar da presença relevante de potássio, de acordo com a instrução normativa IN 

5/2016 (Brasil 2016), o material sozinho não atende o requisito mínimo da soma de bases 

(CaO+MgO+K2O > 9%) para ser enquadrado como remineralizador, devido os baixos teores 

de Ca e Mg que naturalmente compõe as rochas graníticas. Entretanto, o alto conteúdo de 

potássio e a presença de outros nutrientes de interesse agronômico pode permitir produzir uma 

mistura com outra matéria para compor os requisitos do MAPA. Nesse caso, ainda serão 

necessárias avaliações de outros parâmetros do material como, por exemplo, teores de sílica 
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livre, As, Cd, Hg e Pb, além de testes agronômicos, conforme preconiza a normativa (Brasil 

2016). 

 Outrossim, no caso de remineralizadores que não atendam um ou mais parâmetros e 

garantias previstos na IN 5/2016 (Brasil 2016) para fins de registro junto ao MAPA, poderão 

ainda ser considerados como produtos novos, devendo, desta forma, ser dado atendimento ao 

que estabelece o art. 15 do Anexo do Decreto 4.954, de 2004 (Brasil 2004). 
 

CONCLUSÕES 
 O subproduto gerado pela fabricação de brita na FPSM apresenta uma mineralogia 

abundante em minerais potássicos e, consequentemente, teores consideráveis desse elemento 

quantificados em rocha total. Entretanto, o material não alcançou o teor mínimo de soma de 

bases para ser enquadrado como um remineralizador de solos de acordo com a normativa do 

MAPA IN 5/2016. 

 Ainda assim, o subproduto pode ser aproveitado, por exemplo, em misturas com 

outros materiais até que atendam os quesitos do MAPA ou ser tratado como um novo produto 

de acordo com legislação. 
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RESUMO 

O Brasil possui reservas limitadas de minerais solúveis de potássio, as quais não conseguem 

atender a demanda interna, principalmente para o uso agrícola, e torna o país um grande 

importador desse produto. Por outro lado, a ocorrência de silicatos potássicos no território 

nacional, ainda não explorados comercialmente, tem estimulado a busca de novas formas de 

aumentar a reatividade desses minerais e utilizá-los como matéria-prima para a produção de 

fertilizantes. Este trabalho teve como objetivo avaliar a calcinação de um subproduto de brita 

granítica (SBG) com um agente de fusão (AF), o CaCl2.2H2O, para obtenção de compostos 

potássicos solúveis. Foi utilizada uma proporção de 0,2/1 (AF/SBG) calcinados a 800 °C 

durante 60 minutos. Foram realizadas análises de espectrometria por Fluorescência (FRX) e 

Difração (DRX) de Raios-X e por Energia Dispersiva (EDS) para investigar as 

transformações no SBG. O tratamento termoquímico avaliado possibilitou a formação de uma 

nova fase mineral altamente solúvel e rica em potássio, a silvita, o que torna o SBG uma 

potencial fonte alternativa para produção de fertilizante potássico. 

PALAVRAS-CHAVE: silicatos potássicos, cloreto de potássio, silvita  

 

INTRODUÇÃO 
A baixa disponibilidade de potássio na maioria dos solos brasileiros contrasta com as 

elevadas exigências desse nutriente essencial pelas culturas agrícolas, o que tem ocasionado 

grande aumento do consumo de adubos potássicos para atender ao crescimento da agricultura 

brasileira (Nachtigall e Raij 2005). 

O Brasil possui apenas duas reservas convencionais conhecidas desse elemento, 

localizadas nos estados de Sergipe e do Amazonas. Entretanto, a produção brasileira de 

potássio não é suficiente para suprir à demanda interna, somente cerca de 5,80% do consumo 

aparente é atendido. Por conta disso, o Brasil configura-se como um grande importador desse 

produto, principalmente de países como o Canadá, a Bielorrússia, a Rússia e a Alemanha 

(Lima e Neves 2018).  

Devido à escassez de depósitos convencionais de potássio e à crescente demanda por 

fertilizantes, fontes alternativas que contenham esse elemento tornaram-se mais relevantes. O 

Brasil possui diversas e grandes reservas de minerais potássicos de baixa solubilidade (como 

micas e feldspatos), principalmente na forma de rochas silicáticas, situadas em posições 

estratégicas, do ponto de vista geográfico (Martins et al. 2010). Contudo, devido a sua baixa 

solubilidade, para o uso adequado dessas fontes como adubos potássicos é necessário o 

desenvolvimento de vias tecnológicas de modificação capazes de transformá-las em fontes 

eficientes de fertilizantes (Luz et al. 2010). 

Nesse contexto, o presente trabalho teve como objetivo avaliar o tratamento 

termoquímico (calcinação com adição de AF) de uma rocha rica em minerais potássicos 
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pouco solúveis, com a finalidade de torná-la um material com maior solubilidade de potássio. 

Para esse estudo, utilizou-se o subproduto gerado na fabricação de brita a partir de rochas 

graníticas de um corpo ígneo da Suíte Intrusiva Tracuateua (SIT), localizada no nordeste do 

Pará. Este corpo apresenta variações, geralmente, de muscovita-biotita monzogranito a 

sienogranito, constituída essencialmente por quartzo (38-30 %), microclínio (35-25 %), albita-

oligoclásio (30-20 %), muscovita (20-9 %) e biotita (5-3 %), que se aproxima das estimativas 

identificadas por Palheta et al. (2009). O potássio pode estar presente em quantidades 

consideráveis na composição do microclínio, biotita e muscovita, o que justifica a avaliação 

desse material como uma possível fonte desse elemento. 

 

METODOLOGIA 
Preparação das amostras 

 A amostra de SBG foi coletada na pedreira Santa Monica (46°55'27"W / 01°04'07"S) 

situada no município de Tracuateua no Pará. A amostragem foi feita diretamente da pilha de 

subproduto de britagem que consiste de partículas de granulação que varia de silte a areia 

grossa. A amostra de SBG foi preparada no Laboratório de Sedimentologia do Instituto de 

Geociências (IG) na UFPA, onde foi peneirada e separada em diferentes frações 

granulométricas. Para as análises de FRX, DRX e EDS foram selecionadas alíquotas da fração 

> 0,125 e < 0,250 mm, devido sua abundância e superfície de contato mais adequada. 

Fluorescência de Raios-X 

A análise química dos teores dos principais óxidos da amostra de SBG por 

espectrometria de FRX foi realizada no Laboratório de Caracterização Mineral (LCM), 

localizado no IG. Foi utilizado um espectrômetro sequencial, modelo Axios Minerals da 

PANalytical. Os teores dos elementos são apresentados em % em peso de óxidos, dentre esses 

o K2O.  

Calcinação 

Para avaliar a reatividade do SBG e as alterações na sua mineralogia por calcinação, 

utilizou-se como agente de fusão o cloreto de cálcio (CaCl2.2H2O). Este reagente foi 

escolhido devido ao seu conhecido desempenho em solubilizar silicatos de K (Santos et al. 

2017; Haseli et al. 2019). Para a calcinação, realizada no Laboratório de Química do IG, foi 

adicionado 20% (m/m) de cloreto de cálcio à amostra em cadinhos de porcelana e essa 

mistura submetida a temperatura de 800 °C em forno tipo mufla por 60 min. Após a 

calcinação, as amostras foram resfriadas em temperatura ambiente.  

 

Difração de Raios-X 

Para caracterizar a mineralogia do SBG, antes e após o procedimento de calcinação, 

foi utilizada a espectrometria por DRX para identificar os picos das fases minerais. 

As análises por DRX foram realizadas no LCM em um Difratômetro de Raios-X 

modelo Empyrean da PANalytical. 

Energia Dispersiva  

 Para uma análise mais detalhada das transformações ocorridas após o tratamento 

termoquímico, a amostra de SBG foi imageada e analisada quimicamente no microscópio 

eletrônico de varredura (MEV), um modelo LS-15 da Zeiss, no Laboratório de Análises 

Minerais da Superintendência Regional de Belém (LAMIN-BE) da CPRM. Foram obtidas 

imagens por elétron retro-espalhado (BSE). A composição química dos minerais foi 
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determinada por espectrometria de EDS, e a partir dos teores em % dos elementos obtidos nas 

analise pontuais foram identificadas as fases minerais. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 A análise química do SBG por FRX estimou um teor total de 6 % de K2O. De acordo 

com o difratograma obtido por DRX (Figura 1A), o SBG in natura é composto 

mineralogicamente por quartzo (Qtz), microclínio (Mc), albita (Ab), muscovita (Ms), biotita 

(Bt) e clorita (Chl). Com base nesses resultados, é possível inferir que o K encontra-se 

distribuído na composição do microclínio - KAlSi3O8, muscovita - KAl2(AlSi3O10)(F,OH)2 e 

biotita - K(Mg,Fe)3(AlSi3O10)(F,OH)2. 

 Após o tratamento termoquímico, o resultado de DRX (Figura 1B) demostrou que 

houve o desaparecimento ou redução dos picos de intensidade quando comparado ao material 

in natura, de forma mais acentuada para as micas. Além disso, o difratograma também atestou 

a formação de duas novas fases minerais, a silvita (KCl) e a halita (NaCl).  

 

 
 

 
Figura 1 – A) Difratograma de Raios-X do SBG in natura. B) Difratograma de Raios-X do SBG após o 

tratamento termoquímico. Siglas em vermelho indicam a formação das novas fases minerais, a silvita (Syl) e a 

halita (Hl). 

 

A silvita é uma forma mineral solúvel em água, composta em média por 52,4% de K e 

47,6% de Cl (Klein e Dutrow 2012).  As imagens BSE no MEV confirmam a formação desse 

mineral. Os cristais de silvita apresentam formas cúbicas e octaédricas, frequentemente em 

combinação, e desenvolvem-se a partir de uma “crosta” formada na superfície dos minerais e 

descontinuidades das lamelas das micas (Figura 2). Os teores de K (51-54%) e Cl (46-49%) 

determinados por EDS são semelhantes aos informadas para silvita na literatura.  

Além da silvita, o tratamento termoquímico remobiliza, em menor proporção, o Na da 

albita para formar a halita. Também é possível observar a ocorrência da deposição de agente 

de fusão residual (AFR) sobre os minerais. 
 

A 

B 
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Figura 2 – Imagens BSE dos grãos do SBG com tratamento termoquímico.  A) Formação de cristais de silvita 

(Syl) sobre os grãos do SBG. B) Detalhe dos cristais de silvita e AFR sobre um grão de microclínio (Mc).   

 

CONCLUSÕES 

 O tratamento termoquímico do SBG formou uma nova fase mineral solúvel rica em 

potássio, a silvita, a partir de silicatos com baixa solubilidade.  Para avaliar a quantidade de K 

que foi remobilizada para formar a silvita, é necessário realizar testes de solubilidade desse 

elemento e compará-los com o teor total presente no material. Além disso, para aperfeiçoar o 

processo, é conveniente testar outras condições de tratamento, por exemplo, variando a 

concentração do agente de fusão e a faixa de temperatura. De modo geral, com base nos 

resultados preliminares obtidos nesta pesquisa, o SBG pode ser considerado como uma fonte 

alternativa para produção de fertilizantes potássicos.  
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RESUMO 

O estudo apresenta reflexões sobre a Compensação Financeira pela Exploração de Recursos 

Minerais (CFEM) de bauxita/minério de alumínio operantes na Mesorregião Paraense Baixo 

Amazonas durante os anos de 2013 a 2018. O objetivo central deste estudo pauta-se na 

denotação da participação de tais substâncias no processo de arrecadação financeira a partir de 

processos minerários. Para a execução desta análise de cunho descritivo, foi aplicada a coleta 

de dados nas plataformas SIGMINE e DIPAR, ambas vinculadas à Agência Nacional de 

Mineração (ANM). A edição dos dados georreferenciados ocorreu no software livre Qgis. 

Como resultado obteve-se às seguintes constatações: o minério de alumínio/bauxita revela-se 

como principal bem mineral arrecadador desta mesorregião; a arrecadação das substâncias 

supracitadas supera a compensação existente em diversos estados nacionais. Destarte, 

considerando a magnitude preponderante da economia mineral na mesorregião Baixo 

Amazonas, a arrecadação CFEM torna-se indispensável para o desenvolvimento local. 

PALAVRAS-CHAVE: Arrecadação CFEM, Bauxita/Minério de Alumínio, Baixo Amazonas. 

 

INTRODUÇÃO 

A atividade minerária configura um importante setor econômico no cenário 

desenvolvimentista nacional. Esses processos de mineração baseiam-se no extrativismo 

mineral, cujo intuito consiste na busca e no aproveitamento das riquezas minerais (Clemente, 

Leite & Pereira, 2013).  Os processos minerários fornecem matéria prima base para as mais 

diversas indústrias, que usufruem de propriedades minerais para a elaboração de diversos 

produtos utilizados (Vieira & Rezende, 2015).  

O requerimento da documentação para a aquisição de licenciamento de um respectivo 

empreendimento de mineração apresenta etapas burocráticas, contudo são indispensáveis para 

manter a legalização e fomentar a proteção ambiental.  A mesorregião paraense Baixo 

Amazonas (Figura 1) dispõe de diversos depósitos minerais, os quais justificam processos de 

extração minerária de inúmeras substâncias - sobretudo da bauxita/minério de alumínio e de 

agregados de construção civil - os quais impulsionam os investimentos no setor minerário na 

região e evidenciam a alçada político-econômico-social da mineração no Baixo Amazonas. 

Apesar de bauxita e minério de alumínio fazerem alusão ao mesmo insumo mineral, os dados 

foram organizados de modo individual, considerando o cadastro na Agência Nacional de 

Mineração. 

A Mesorregião do Baixo Amazonas abrange áreas de 15 municípios localizados na 

porção noroeste paraense: Alenquer, Almeirim, Belterra, Curuá, Faro, Juruti, Mojuí dos 
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Campos, Monte Alegre, Óbidos, Oriximiná, Placas, Porto de Moz, Prainha, Santarém e Terra 

Santa.  Estes municípios apresentam população estimada de 750, 175.48 habitantes (Diário do 

Pará, 2019).  

Como plano de desenvolvimento local estratégico a Compensação Financeira por 

Exploração de Recursos Minerais (CFEM) avulta-se como componente básica. É importante 

frisar que o papel da CFEM deve ser comedido pela possibilidade de interação entre a geração 

atual e a futura, visando a manutenção do bem-estar geral da sociedade (Enríquez, Fernandes 

& Alamino, 2011) e de modo a agraciar todos os componentes envolvidos no processo de lucro, 

a partir de alíquotas pré-determinadas.   

 
Figura 1 – Mapa de Localização dos processos minerários de Bauxita/Minério de Alumínio na 

mesorregião Baixo Amazonas. 

METODOLOGIA 

Para obter os resultados acerca da problematização apresentada no trabalho, será feita 

uma análise de propósito descritivo, cuja finalidade é descrita nos estudos de Gil (2008). A 

abordagem apresenta natureza qualitativa-quantitativa, de fonte secundária. O estudo foi 

realizado de acordo com as seguintes etapas: 

Etapa 1 – Levantamento bibliográfico: nessa etapa foram efetuados levantamentos 

sobre: (1) Economia Mineral; (2) Compensação Financeira pela Exploração dos Recursos 

Minerais (CFEM); e (3) Processos Minerários da Mesorregião do Baixo Amazonas. Para 

estruturar a pesquisa foi utilizado um fluxograma de um respectivo método de apoio à decisão 

(MAD), proposto por Treinta, et al. (2012).  

Etapa 2 – Levantamento de dados: esse processo refere-se à obtenção de dados 

georreferenciados. Para tanto, foram utilizadas informações disponibilizadas na Plataforma 

digital do SIGMINE (Sistema de Informações Geográficas da Mineração) – com abordagem 

em processos minerários e no website da ANM (Agência Nacional de Mineração), na Diretoria 

de Processos Arrecadatórios (DIPAR) – a fim de analisar a compensação financeira por 
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exploração de recursos minerais. Para a produção dos mapas da mesorregião do Baixo 

Amazonas foram usados dados da Plataforma do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia 

Estatística).  

Etapa 3 – Edição, análise de dados e resultados: nesse procedimento foram efetuados os 

tratamentos de informações obtidas previamente e a sistematização do conteúdo. Para esta 

finalidade, foram empregadas ferramentas dispostas no Software Livre com código-aberto Q-

gis (versão 2.18 – Las Palmas), utilizando a filtragem de dados na tabela de atributos. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Muitos processos de extração mineral do Baixo Amazonas ainda encontram-se em fases 

iniciais, tais como autorização de pesquisa, requerimento de pesquisa, licenciamento, 

requerimento de licenciamento, requerimento de lavra ou requerimento de lavra garimpeira. 

Destaca-se que, os vários processos ainda em fase inicial ratificam o potencial mineral e 

indicam a probabilidade de expansão da economia mineral nessa mesorregião. Em 

contrapartida, a discussão será pautada na verificação das fases de concessão de lavra, lavra 

garimpeira e registro de extração no processo de arrecadação financeira, contanto que 

devidamente cadastradas à Agência Nacional de Mineração (ANM). 

Dentre os anos de 2013 a 2018 ocorreu arrecadação a partir das seguintes substâncias 

na mesorregião abordada: água mineral, areia, arenito, argila, bauxita, calcário, cascalho, 

diabásio para brita, diabásio, laterita ferruginosa, minério de alumínio, minério de ouro, ouro 

nativo, saibro e seixo. Tais processos de arrecadação de bauxita/minério de alumínio (Quadro 

1) beneficiam os municípios de Oriximiná e Terra Santa (bauxita) e Juruti (minério de 

alumínio), evidenciados na Figura 1.  

 
Quadro 1 – Arrecadação CFEM de Bauxita/Minério de Alumínio na mesorregião Baixo Amazonas.  

  

Ano/Substâncias Minério de 

Alumínio 

Bauxita 

2013 R$ 10.166.644,89 R$ 7.941.190,24 

2014 R$ 10.885.149,96 R$ 27.491.477,65 

2015 R$ 13.610.886,70 R$ 42.071.559,18 

2016 R$ 13.178.350,16 R$ 44.412.347,30 

2017 R$ 11.985.987,40 R$ 33.090.612,70 

2018 R$ 19.517.124,22 R$ 46.251.971,15 

Total R$ 79.344.143,33 R$ 201.259.158,22 

 

A mesorregião Baixo Amazonas arrecada números relativamente expressivos e ainda 

assim, durante os anos abordados nesta verificação, sequer apresentou valores anuais capazes 

de representar 1/7 da produção do estado do Pará: a participação estadual do Baixo Amazonas 

no processo de arrecadação nota-se crescente de 2013 (2,26%) para 2014 (7,62%), e em 2015 

registra seu ápice (12,60%). De 2015 a 2016 (10,96%) ocorre um decrescimento na contribuição 

da mesorregião citada, que prossegue em 2017 (6,63%) e 2018 (5,09%) (DIPAR/ANM, 2013-

2018). No entanto, faz-se conveniente arrazoar a expressividade financeira da bauxita/minério 

de alumínio nessa mesorregião em relação a arrecadação à nível nacional.  
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Em 2013 a arrecadação de bauxita e minério de alumínio do Baixo Amazonas superou 

o recolhimento dos seguintes estados: Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Ceará, Distrito 

Federal, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de 

Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Sergipe e Tocantins. No 

ano de 2014, além dos estados mencionados, tal arrecadação ultrapassou mais dois estados: 

Mato Grosso do Sul e Santa Catarina. Em 2015, afora os estados citados anteriormente, o 

recolhimento também foi superior ao do Estado da Bahia. Em 2016 e 2017 não ocorreram 

alterações neste âmbito. No ano de 2018 além dos 23 estados brasileiros mencionados, a 

Arrecadação/CFEM das substâncias supracitadas na mesorregião do Baixo Amazonas 

ultrapassou também a do Estado de São Paulo (DIPAR/ANM, 2013-2018). 

CONCLUSÕES 

Em síntese, evoca-se a importância da legalização e cadastramento dos processos 

minerários junto à Agência Nacional de Mineração (ANM), a fim de garantir a legalidade da 

extração, de fomentar a proteção ambiental e de ratificar o processo de participação social 

democrática no que tange à CFEM, por meio da arrecadação financeira da renda líquida dos 

processos e em fomento ao planejamento e desenvolvimento dos municípios que angariam tais 

minerações.  

Em suma, a arrecadação CFEM a partir da bauxita e do minério de alumínio restringe-

se a três municípios, cujas arrecadações ultrapassam milhões. A bauxita e o minério de alumínio 

manifestam-se como substâncias essenciais na participação do Baixo Amazonas no cenário de 

arrecadação CFEM nacional. Postas essas ponderações, contempla-se a relevância da economia 

mineral na mesorregião do Baixo Amazonas, portanto, atenta-se à necessidade do contínuo 

fomento dessa discussão. 
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RESUMO 

A porção central do estado de Roraima, na região da Serra da Prata é conhecida como 

domínio litoestrutural Cinturão Guiana Central (Reis et al., 2003) onde aflora uma associação 

paleoproterozoica de granitos, charnockitos e gabros da Suíte Intrusiva Serra da Prata, com 

idades entre 1,92-1,94 Ga, cuja colocação esteve relacionada a uma cinemática transpressiva 

(Fraga, 2002; Fraga et al., 2009). Estes granitos afloram na beira do rio Branco no balneário 

Bem Querer, estando deformados por zonas de cisalhamento com atitude geral E-W e alto de 

mergulho gerando foliação milonítica. A análise composicional e textural destes granitos 

mostra o predomínio de mecanismos de strain desenvolvidos em alta temperatura como 

estiramento e extinção ondulante em feldspatos, redução de tamanho e rotação de subgrãos 

e formação de porfiroclastos sigmoides em feldspatos e hornblenda.  

PALAVRAS-CHAVE: mecanismos de strain milonítica, zona de cisalhamento do Bem 

Querer.  

 

INTRODUÇÃO 

Granitos da Suíte intrusiva Serra da prata foram deformados por zonas de cisalhamento com 

atitude dominante NE-SW, reportado na literatura como fase deformacional D1 dúctil, 

orientado em regime transpressivo (FRAGA, 2002; FRAGA et al., 2009). A este se sobrepõe 

uma fase de strain D2, de caráter rúptil-dúctil relacionado com a orogênese Sunsás (1,45-1,1 

Ga, Santos et al., 2008). Na área de estudo foi identificado apenas uma única fase de strain 

plástica com atitude dominante W-E, desenvolvida em alta temperatura, não reportada na 

literatura. Dessa forma esta pesquisa visa entender as características dessa deformação 

associada a zonas de cisalhamento. O objetivo geral é entender o registro da deformação 

plástica no local de estudo mediante a análise estrutural baseada em aspectos texturais na 

escala microscópica, incluindo também realizar análise geométrica e cinemática. A área de 

estudo tem uns 200m de comprimento e 50m de largura, situada na margem direita do rio do 

Branco (denominado corredeira do Bem Querer), 35 km a NE da cidade de Caracaraí (RR), 

com as seguintes coordenadas geográficas: 01°55’44,2”; 61°00’09,3”.  

 

MÉTODOS  

Foi realizado mapeamento estrutural, envolvendo levantamento sistemático de informações 

mediante perfis estruturais, incluindo análise geométrica e cinemática, amostragem de blocos 

de granitos orientados, análise petrográfica microtextural e de mecanismos de strain.  
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A rocha dominante é cinza clara, e varia para verde escuro á marrom aflorando na forma de 

lajedos e de matacões de tamanhos métricos. Possui textura porfiritica média a grossa, com 

porfiroclastos e fenocristais de K- Feldspato e de plagioclásio em formato anhedral 

(geralmente ovais, sigmoides), de até 3 cm no eixo maior e 1,3 cm no eixo menor, e se 

dispõem alinhados, contidos em matriz média quartzo feldspática com cristais de tamanhos 

de 0,5 mm à 3,5 mm,. Observam-se enclaves máficos finos e xenólitos máficos de textura 

fina e marcante foliação, quando o granito é verde escuro, a textura é grossa equigranular e 

apenas é observado alinhamentos nos minerais máficos. Também notasse no afloramento a 

presença de diques de granito com textura pegmatítica, constituído por quartzo, plagioclásio, 

K- Feldspato e biotita, orientados 060°-070°/40°-50° possuindo orientação preferencial dos 

minerais, e desenvolvimento de porfiroclastos de K-feldspato em forma de sigmoides. Os 

diques de granito com textura fina exibem limites curvos e retos no comprimento do 

afloramento, de até 30 cm de largura, e estrutura interna foliada para as bordas sinuosas, 

marcada por bandas de minerais claros e escuros, próximos ao contato com o granito 

hospedeiro. Estes diques têm orientação 066°-084° de strike e mergulho 61°-68°para o sul. 

Há também a presença de finos diques (2 cm a 4cm de largura) com continuidade de até 2m, 

escalonados, de textura fina e cor escura (gabro) orientados em média 065°/70°. Percebe-se 

também que a estrutura dominante na rocha é definida pelo alinhamento de porfiroclastos de 

feldspato e hornblenda e por biotitas, marcando uma foliação mesomilonitica (Sm). Esta 

foliação Sm é mais intensa quando se observam faixas onde os cristais se encontram 

reduzidos em tamanho, e os porfiroclastos mostram forma elíptica. A orientação desta 

foliação mesomilonitica (Sm) é variável de 040° a 078° de azimute (strike) e mergulho entre 

65° e 80°. Esta foliação contém lineação de estiramento mineral (Le) com caimento variável 

de 46° a 58° para 070° a 090° de strike. No plano normal da foliação Sm e paralelo à lineação 

Le, foram observados porfiroclastos de K-feldspato com geometria elíptica de sigmoides que 

indicam cinemática dextral dominante. 

A composição do granito cinza dominante compreende em ordem de abundância os seguintes 

minerais: Quartzo em agregados com limites lobados, deslizamento planar, extinção 

ondulante, e estirados de hábito anédrico. Os porfiroclastos de plagioclásio elípticos, as vezes 

se apresentam com extinção ondulante, geminação mecânica polissintética e tartan, e redução 

de tamanho nos limites, quando na matriz ocorre como agregados finos de subgrãos. Já os 

porfiroclastos de K – Feldspato encontram-se com desenvolvimento de pertitas, fraturas 

internas, limites lobados e/ou com redução de tamanho e rotação de subgrãos; restritamente 

ocorre textura mirmekitica nos limites entre cristais de K-feldspato e plagioclásio. A biotita 

ocorre na coloração marrom, em finos cristais fibrosos alinhados, com limites corroidos 

formando agregados com hornblenda, epidoto e magnetita. Os cristais de hornblenda verde 

escuro, geralmente de hábito anhedrico, formam sigmoides, mostrando redução de tamanho, 

e dispostos alinhados com cristais de biotita e magnetita. Como acessórios ocorrem cristais 

subhedricos de Zircão e Apatita, e anedricos de Epidoto. No granito de coloração verde 

escuro ocorre ortopiroxênio sem a presença de epidoto, nem apatita. Na deformação 

milonítica predomina a redução de tamanho dos minerais mais rígidos (feldspatos, 

hornblenda, epidoto, ortopiroxênio), estiramento de quartzo, corrosão na borda e alinhamento 
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da biotita. Os minerais desenvolvem extinção ondulante, geminação mecânica, deslizamento 

planar e migração de limite (limites lobados) indicando condições de alta temperatura e 

desenvolvimento de strain plástica (Passchier & Trouw 2005). Pode-se observar também a 

presença de aspectos texturais como sombras de pressão associada a sigmoides de K-

feldspato, plagioclasio e hornblenda indicando cinemática de rotação dextral dominante e 

sinistral subordinada.  

 

CONCLUSÕES 

O desenvolvimento de milonitos em zona de cisalhamento na região da corredeira do Bem 

Querer, ocorreu em regime transcorrente com componente tensiva, e foi registrada em alta 

temperatura desenvolvendo mecanismos de strain plástica e textura mesomilonítica 

dominante. Diques de granito com atitude paralela à orientação da foliação Sm, diques de 

textura pegmatítica e de composição granítica que intrudem a rocha principal e possuem 

orientação preferencial dos minerais, e os diques de gabro dispostos em echelon, foram 

interpretados como sincinemáticos ao registro e instalação da zona de cisalhamento; o que 

explicaria a deformação plástica interna neles presente, a qual por sua vez é coerente com a 

strain milonítica do granito dominante.  
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RESUMO 

A Suíte Serra do Cafundó encontra-se inserida na Província Rio Negro-Juruena (1,80 a 1,55              
Ga), sudoeste do Cráton Amazônico, e aflora ao longo do Lineamento Arinos-Aripuanã, como             
corpos intrusivos do tipo stocks e plugs, alojados em granitos e vulcânicas metamorfisadas             
dos Granitos Zé do Torno e São Pedro e Grupo Roosevelt. Intrusões menores situadas nas               
imediações da Zona de Cisalhamento Arinos-Aripuanã, exibem foliação milonítica associada          
a evolução da tectônica transcorrente. Este trabalho objetiva apresentar os dados geológicos e             
petrográficos, obtidos para essa unidade e discutir os efeitos da Zona de Cisalhamento nesse              
evento magmático máfico. Análises petrográficas permitiram classificar as rochas dessa          
unidade em dois grupos. O primeiro, com rochas isotrópicas, holocristalinas, faneríticas,           
equigranulares, melanocráticas, de granulação média, com textura blastofítica, identificadas         
como Metagabros. Por sua vez, o segundo grupo de rochas, caracterizadas como            
anisotrópicas, holocristalinas, faneríticas, melanocráticas, com porfiroclastos, além de        
foliação com direção preferencial por estiramento milonítico dos grãos e textura           
granonematoblástica. A mineralogia essencial, para ambos os grupos de rocha, é composta            
por piroxênio, anfibólio, quartzo e plagioclásio. Como mineralogia acessória ocorrem          
minerais opacos e biotita. Inicialmente, sugere-se o emprego do termo Suíte Serra do             
Cafundó, em vez de Intrusivas Básicas Serra do Cafundó. Essa suíte formada por metagabros              
e metagabros milonitizados, expostos em stocks e plugs, caracterizam um evento magmático            
de natureza básica, possivelmente vinculado a evolução do Arco Magmático Juruena, uma            
vez que exibe foliações correlatas às descritas nos granitos do arco.  
 

PALAVRAS-CHAVE: Suíte Serra do Cafundó, Petrografia, Deformação. 

 

INTRODUÇÃO 

A Suíte Serra do Cafundó está situada na Província Rio Negro-Juruena, na porção             
sudoeste do Cráton Amazônico, de acordo com a compartimentação em seis Províncias            
Geocronológicas sugerida por Tassinari & Macambira (2004), ou, considerando a divisão em            
domínios proposta por Scandolara et al. (2017), no Domínio Aripuanã, do Terreno Juruena.  

No Terreno Juruena são reconhecidos alguns episódios magmáticos de natureza          
básica, cuja idade de formação ainda não está definida por métodos geocronológicos de alta              
resolução. Neste contexto são identificadas a Suíte/Gabro Juína, a Suíte Serra do Cafundó e a               
Suíte Arinos.  
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O propósito deste trabalho é apresentar os dados de campo, petrográficos e estruturais             

da Suíte Serra do Cafundó, com o objetivo de compreender a gênese dessas intrusões máficas               
e identificar a história deformacional e metamórfica dessa suíte, na área de influência do              
Lineamento Arinos-Aripuanã.  
 
 

MATERIAIS E MÉTODOS  

Os métodos utilizados para o desenvolvimento do trabalho levaram em consideração           
cinco etapas, sendo elas: revisão bibliográfica, trabalhos de campo, descrição petrográfica           
macro e microscópica e tratamento estatístico de dados estruturais. A etapa de campo             
consistiu no mapeamento e na descrição de rochas da Suíte Serra do Cafundó e suas               
encaixantes, bem como coleta de amostras e dados estruturais relacionados às mesmas. Após             
a coleta, foram confeccionadas seções delgadas no Laboratório de Laminação da Faculdade            
de Geociências - FAGEO/UFMT, e, para a descrição petrográfica, utilizou-se microscópio           
petrográfico Olympus BX41 do Laboratório de Petrografia Óptica da mesma faculdade.           
Como última das etapas, efetuou-se o tratamento dos dados de campo e laboratório, com              
auxílio do software QGis, para a confecção de mapa geológico e do software OpenStereo para               
o tratamento estatístico de dados estruturais (Grohmann et al., 2011).  
 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Tais rochas, intrusivas no Grupo Roosevelt, Granito Zé do Torno e Granito São Pedro,              
encontram-se espacialmente estruturadas ortogonais à Zona de Cisalhamento        
Arinos-Aripuanã (Fig. 1), configurando domínio tectono-estrutural dúctil e dúctil-rúptil. 

Figura 1 – Mapa Geológico da região de Juruena (MT; Albuquerque e Oliveira, 2007).  
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A partir das análises petrográficas e estruturais foi possível identificar as rochas da             

Suíte Serra do Cafundó com efeitos de metamorfismo e deformação regional, os metagabros,             
e os metagabros miloníticos, afetados pela Zona de Cisalhamento Canamã, do Lineamento            
Arinos-Aripuanã.  

Os Metagabros são definidos como rochas holocristalinas, faneríticas, equigranulares,         
melanocráticas, de granulação média, com textura blastofítica. Possui como mineralogia          
essencial anfibólios e plagioclásio, como minerais acessórios e de alteração são identificados            
biotita, titanita, clorita, epídoto, minerais opacos, sericita, calcita e talco. Os anfibólios,            
classificados como hornblenda, com leve pleocroísmo de verde-claro a verde-escuro, em           
grãos subédricos e, minerais da série actinolita-tremolita, com pleocroísmo de amarelo-pálido           
a verde-azulado. O plagioclásio, identificado como andesina, pelo Método Estatístico de           
Michel-Levy, possui macla do tipo Carlsbad, e subordinadamente, macla polissintética do tipo            
periclina. São encontrados em hábito subédrico e forma tabular, estando sericitizados e            
saussuritizados. A biotita, clorita e epídoto estão associados a processos de alteração dos             
anfibólios. Os minerais opacos apresentam hábito subédrico a anédrico e ocorrem associados            
aos anfibólios. 

Os Metagabros Miloníticos correspondem a rochas melanocráticas, faneríticas, com         
porfiroclastos de piroxênio, plagioclásio e quartzo. Possui textura nematoblástica nos níveis           
máficos e granoblástica nos níveis félsicos. Sua mineralogia essencial é composta por            
piroxênio, anfibólio, quartzo e plagioclásio. Como mineralogia acessória ocorrem minerais          
opacos e biotita. Os grãos de hiperstênio, apresentam-se como porfiroclastos, em grãos            
rotacionados em sentido destral e foliação do tipo S/C, em hábito granular, de forma              
subédrica, bem como exsolução nos planos de clivagem. O anfibólio, caracterizado como            
hornblenda, é identificado de forma estirada, com clivagem como característica distintiva,           
sendo oriundos do processo de uralitização. Os grãos de quartzo apresentam-se em            
porfiroclastos, são caracterizados em subgrãos, de forma subédrica ou ainda em ribbons, com             
grande variedade de granulação, por vezes fraturados, com extinção ondulante e indícios de             
recristalização. O plagioclásio, de granulação fina, encontra-se recristalizado junto ao quartzo,           
por vezes sendo identificado macla polissintética. Como mineralogia acessória, os minerais           
opacos ocorrem a partir do processo de exsolução nos ortopiroxênios, através das zonas de              
clivagem do mineral. Já a biotita ocorre associada ao anfibólio.  

Os dados estruturais mostram que a foliação milonítica exibe orientação preferencial           
260-250/80-90 (Fig. 2), concordante com a atitude da Zona de Cisalhamento Canamã, do             
Lineamento Arinos-Aripuanã. 

 
Figura 2 – Diagrama de pólos e planos(A) e de isofrequência (B) para a foliação tectônica do                 
metagabro milonítico.  
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CONCLUSÕES 

A Suíte Serra do Cafundó, caracteriza um evento magmático de natureza básica,            
aparentemente relacionada a evolução tectônica do Lineamento Arinos-Aripuanã. A         
disposição dos plugs e stocks, oblíquos a ortogonais em relação ao trend NWW do lineamento               
supracitado, sugere tratar-se de corpos alojados em fissuras oblíquas, perpendiculares à           
direção geral do esforço trativo σ3. Os corpos situados na área de influência da Zona de                
Cisalhamento Canamã, apresentam, como os granitos paleoproterozoicos Zé do Torno,          
foliação milonítica, gerada pelo movimento transcorrente destral, em nível crustal compatível           
com o predomínio de compartimento dúctil. Do ponto de vista petrográfico, a suíte é              
composta por metagabros, cuja petrogênese deve ser investigada com dados litoquímicos e            
isotópicos, além de ser necessário a definição da idade de geração do magmatismo e dos               
eventos deformacionais, pelo emprego de geocronômetros adequados.  
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RESUMO 

A análise dos landforms tectônicos observados através de modelos digitais de elevação 

coadjuvados pelos dados geológicos disponíveis na literatura permitiram a interpretação 

geométrica e cinemática das estruturas presentes na serra de Cubencranquém, sul do Pará. A serra 

encontra-se modelada sobre um rifte paleoproterozoico proveniente da Tafrogênese Orosiriana-

Estateriana, preenchido por associações vulcano-plutônicas do magmatismo Uatumã e coberturas 

vulcanossedimentares do Grupo Cubencranquém. O modelo interpretativo propõe que as zonas de 

cisalhamento (ZC) extensionais Mururé e Paz-Flor do Ouro, delimitadoras da bacia e integrantes 

do lineamento Tapirapé-Iriri, sofreram reativação em regime tectônico transcorrente. Na 

progressão da deformação houve recobrimento (stepover) à esquerda (left stepping), da ZC Mururé 

em relação à ZC Paz-Flor do Ouro, desenvolvimento de transpressão na zona de separação com 

inversão positiva das falhas originais, e formação de um duplex direcional de contração sobre esta 

bacia. O perfil atual da bacia seria o de uma estrutura em flor positiva.  

PALAVRAS CHAVE: Cubencranquém, tafrogênese, zona de cisalhamento, duplex 

 INTRODUÇÃO 

A expressão Serra de Cubencranquém denomina um acidente fisiográfico localizado no sul do 

Estado do Pará, estendendo-se pelos municípios de São Félix do Xingu, Ourilândia do Norte e uma 

pequena parte de Cumaru do Norte (Figura 1). Tem uma forma semicircular, porém bastante 

sinuosa, com altitudes variáveis desde pouco mais de 400 m na borda oeste, a cerca de 700 m, na 

leste. Apresenta uma extensão máxima de cerca de 50 km na direção N-S, e de 40 km na direção 

E-O, perfazendo uma área total de 1750 km2 totalmente inseridos na área da Terra Indígena Kaiapó 

e abrigando, em seu extremo noroeste, a Aldeia Indígena Cubencranquém. Sua borda leste constitui 

o divisor entre os rios Xingu e Araguaia fazendo parte de um conjunto de relevos montanhosos, 

onde se incluem as serras da Paz, Mururé, Flor do Ouro, Casa de Pedra e Tocandera, modeladas na 

maior parte em rochas sedimentares paleoproterozoicas e que são características da paisagem, de 

extraordinária beleza cênica, desta região do sul do Pará. O forte controle estrutural no 

desenvolvimento dessa paisagem já fora ressaltado nos mapeamentos do RADAMBRASIL (Cunha 

et al., 1981) realizados com imagens de RADAR, de abertura sintética (SAR) da GEMS, na banda 

X. A observação de mosaicos de imagens de sensores remotos mais atuais, notadamente as imagens 

SRTM (Shuttle Radar Topographic Mission), com resolução de 30 m, permitiu não só confirmar o 

controle estrutural do relevo regional como também a aplicação de técnicas modernas de análise 

estrutural geométrica e cinemática na definição de um modelo explicativo para o desenvolvimento 

desta paisagem. A construção desse modelo e os resultados obtidos se constituem nos objetivos do 

presente artigo  

MATERIAIS E MÉTODOS 

As informações litoestratigráficas utilizadas foram obtidas através de consultas ao Banco de Dados 

e Informações Ambientais – BdiA, do IBGE (IBGE, 2019) as quais serviram de base para a 
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modelagem estrutural proposta que, por sua vez, teve como instrumento fundamental a 

interpretação das citadas imagens SRTM, coadjuvados com imagens LANDSAT e pela 

bibliografia disponível. Seguiu-se o procedimento padrão estabelecido para este tipo de análise 

conforme descrito em Bezerra (2003) envolvendo o mapeamento e análise das bacias de drenagem 

ou catachments (tipos de canais, linearidades, anomalias nos canais, mudanças bruscas no padrão 

de drenagem, simetria da bacia entre outras) e dos landforms tectônicos (rupturas de declive, 

assimetria e alinhamentos de relevo, escarpas de falha entre outras) apontando-se, dessa forma, os 

indicadores geométricos e cinemáticos, para a construção do modelo aqui apresentado.  

GEOLOGIA REGIONAL 

A área enfocada insere-se no Cráton Amazônico, mais precisamente no domínio tectônico 

denominado Iriri-Xingu da Província Estrutural Amazônia Central de Santos (2003), cujo 

embasamento é considerado por alguns autores como um paleocontinente, ou terreno, Neoarqueano 

retrabalhado no Paleoproterozoico durante Ciclo Orogênico Transamazônico (Santos, 2003). 

Encerrada esse ciclo orogênico, a área do Domínio Iriri-Xingu passou a ser palco de um novo 

evento tectônico, desta feita de natureza extensional. Este evento na Província Amazônia Central 

iniciou-se no Orosiriano estendendo-se ao Estateriano e, porisso, será aqui referido como 

Tafrogênese Orosiriana-Estateriana. Como consequência deste evento a região assistiu ao 

desenvolvimento de rifts intracontinentais associados a um intenso e extenso vulcanoplutonismo 

ácido a intermediário denominado de magmatismo Uatumã reunidos no Grupo Iriri – vulcanismo 

ácido; Formação Sobreiro – vulcanismo intermediário; Suites Intrusivas Rio Dourado e Velho 

Guilherme– plutonismo ácido, e por sedimentação continental e, muito localmente marinha, 

iniciada ainda na fase rift pela deposição do Grupo Cubencranquém,  evoluída para sinéclise na 

fase de subsidência termal do regime extensional que assistiu a deposição dos clásticos continentais 

da Formação Gorotire. Manifestações plutônicas associados a essa tafrogênene também ocorreram 

após o desenvolvimento da cobertura sedimentar e são reunidads na Suite Intrusiva Tarumã (Cunha 

et al., 1981). 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Cunha et al. (1981) identificaram e cartografaram na região da serra de Cubencranquém o 

Lineamento Tapirapé-Iriri com mais de 450 kms de extensão na direção SE-NO,  destacando nesta 

estrutura regional as falhas Palestina-São Marcos, da Paz, do Xinxim e do Iriri, além da Sinclinal 

dos Mutuns. Na oportunidade, denominam a feição em questão de “Estrutura de Cubencranquém” 

que, embora posicionada ao longo do lineamento, foi destacada deste e descrita como de caráter 

local e desenvolvida devido interseção do Lineamento Tapirapé-Iriri com o lineamento Juruna-

Gradaús, orientado transversalmente (SO-NE); sugeriram, duvidosamente, que a estrutura poderia 

estar relacionada a uma caldeira de subsidência. Cunha et al. (op. cit) identificaram ainda o 

Lineamento Mururé interpretado como um sistema de falhas orientado na direção SE-NO, onde se 

destacam as falhas do Dezoito e do Mururé, esta afetando a serra do Mururé, modelada em 

sedimentos da Formação Gorotire, com desenvolvimento de alinhamento de cristas e de extensos 

cataclasitos. 

A observação de mosaicos de imagens SRTM envolvendo as áreas da folhas SB21-Tapajós (-4o a 

-8oS e -54o a -60o WGr), SB22-Araguaia (-4o a -8oS e -48o a -54o WGr) e SC22-Tocantins (-8o a -

12oS e -54o a -60o WGr) mostra que o Lineamento Tapirapé-Iriri extende-se para NO até a bacia 

do rio Crepori, afluente do rio Tapajós. Mostra também que as estruturas do lineamento Mururé 

(Cunha et al., 1981) configuram um importante feixe de falhas transcorrentes, ou zona de 

cisalhamento, que é parte integrante do Lineamento Tapirapé-Iriri em sua borda norte, onde forma 



escarpas de falha  no lado norte da serra do Mururé (Falha do Mururé) e ao sul da serra da 

Tocandera (Falha do Dezoito). O “Lineamento” Mururé, na verdade representa uma zona de 

cisalhamento (ZC) integrante do Lineamento Tapirapé-Iriri (Figura 1). Observa-se ainda que ao sul 

deste lineamento os relevos das serras da Paz e Flor do Ouro também são controlados por outro 

sistema de falhas cujo representante de destaque é falha da Paz (Cunha et al., op. cit) e que, 

juntamente com outras falhas de mesma direção, compõem a ZC Paz-Flor do Ouro (Figura 1). Os 

indicadores cinemáticos observados nas imagens de sensoriamento remoto são representados por 

deslocamento das formas de relevo que apontam para uma geometria de falhas com rejeito 

direcional e cinemática sinistral para as ZCs Mururé e Paz-Flor do Ouro. Nesse contexto, é possivel 

admitir que a Tafrogênese Orosiriana-Estateriana, responsável pelo desenvolvimento e evolução 

do Rifte Cubencranquém, foi sucedida na região por um evento tectônico de natureza transcorrente 

com tensor compressivo orientado na direção E-O e o extensional, na direção N-S, ambos 

horizontais. As folhas normais componentes das ZCs Mururé e Paz-Flor do Ouro, incluindo as 

delimitadoras do Rift Cubencranquém, passaram a sofrer movimentação direcional. A interação 

das estruturas em regime tectônico direcional promoveu a formação na área de separação das ZCs, 

de uma zona de transpressão pelo recobrimento (stepover) a esquerda (left stepping) da ZC Mururé 

em relação á ZC Paz-Flor do Ouro. Sobre esta zona sujeita a transpressão encontrava-se o rifte que 

acolheu os sedimentos da Formação Cubencranquém recobrindo  as rochas vulcânicas Iriri, num 

quadro provável de caldeira de subsidência (Cunha et al., 1981). Na progressaõ da deformação o 

conjunto formado pelo rifte e pelas ZCs sofreram rotação horária, com o consequente encurtamento 

da área central sob transpressão  aliviada através do desenvolvimento de falhas transpressionais 

diagonais às zonas de cisalhamento, sob a forma de estruturas de ejeção, e todo o conjunto sofreu 

rotação anti-horária. O modelo representado esquematicamente em planta na figura 1 para a 

estruturação da serra de Cubencranquem é a de um um Duplex Traspressivo desenvolvido pelo 

recobrimento à esquerda de zonas de cisalhamento de rejeito direcional sinistral. O perfil é o o de 

uma Estrutura em Flor Positiva.  

CONCLUSÕES 

A Serra de Cubencranquém foi desenvolvida inicialmente com uma bacia do tipo rifte consequente 

à tafrogênese Orosiriana-Estateriana, a qual foi preenchida por rochas vulcãnicas do Grupo Iriri, 

plutônicas das Suítes Intrusivas Rio Dourado e Velho Guilherme, e por coberturas sedimentares da 

Formação Cubencranquém, não havendo registros na área aqui estudada de sedimentação da fase 

de subsidência termal/sinéclise, provavelmente erodida. Esta bacia era bordejada, a norte e a sul, 

por um sistema de falhas normais que formavam duas zonas de cisalhamento denominadas de 

Mururé e Paz-Flor do Ouro, partes integrantes do Lineamento Tapirapé-Iriri de expressão regional, 

desenvolvido às expensas de anomalia termal em área de concentração de estiramento da litosfera. 

A configuração estrutural atual da serra a partir daí decorre de uma evolução através das seguintes 

etapas: (1) implantação de um regime tectônico direcional sinistral ainda no Estateriano (2) a 

reativação das primitivas falhas normais como trancorrências; (3) recobrimento à esquerda das ZC 

Mururé em relação à ZC Paz-Flor do Ouro; (4) desenvolvimento de transpressão sobre o Rifte 

Cubencranquém posicionado na área de separação entra as ZCs; (5) rotação sinistral de todo o 

conjunto e  consequente inversão das falhas normais da borda do rifte como falhas transpressionais 

e formação do Duplex Transpressivo Cubencranquém, aqui proposto. Acredita-se que esse quadro 

estrutural se repita nas demais serras modeladas em rochas sedimentares presentes na região, a 

exemplo das serras Mururé, da Paz e Flor do Ouro as quais junto com Cubencranquém devem 

formar um cordão de duplexes direcionais de contração.  
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Figura 1 – Mapa esquemático da região da Serra de Cubencranquém onde foram realçadas as estruturas do 

Lineamento Tapirapé-Iriri na região do Duplex Transpressivo Cubencranquém. Foram excluídas as 

estruturas que não pertencem a esse contexto estrutural. Fonte: modificado de IBGE (2019). 
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RESUMO 

Esse projeto teve como objetivo o estudo da deformação plástica de origem magmática dos 
corpos de granitos rapakivi similares aos de áreas clássicas da Finlândia, que foram 
identificados no setor oeste do Escudo das Güianas por vários pesquisadores. Ao longo dos 
corpos da Serra Grande, predominam granitóides leucocráticos cinza-róseos. Apresenta 
granulação média a grossa e textura porfirítica, marcadas por ovoides de feldspato alcalino, 
quartzo e plagioclásio em cristais menores, e minerais máficos em agregados irregulares. 
Localmente, mantos de plagioclásio estão presentes nas bordas dos megacristais (ovoides ou 
tabulares) de feldspato alcalino, caracterizando a textura rapakivi. Os granitóides adquirem 
localmente foliação e aspecto orientado ao longo de algumas zonas de cisalhamento no corpo 
da Serra Mucajaí. Na Serra Grande, além dos granitoides rapakivis, também foram 
identificados xenólitos de charnockitos ígneos. O que motiva é entender se tal orientação está 
relacionada a uma origem magmática ou a uma zona de cisalhamento. Assim, foi realizada a 
pesquisa das características da deformação provavelmente primária dos granitos da Serra 
Grande, mediante análise geométrica e cinemática ao longo de perfis em um grande 
afloramento, visando identificar as deformações presentes nessa região, a descrição das rochas 
mesoscópica e em lâmina usando da petrografia e caraterização de microtexturas. 

PALAVRAS-CHAVE: Deformação, feições texturais, cisalhamento simples. 

 

INTRODUÇÃO 

No interior do CGC aflora associação de granitos e gabros da Suíte Intrusiva da Serra 
de idade 1,94 Ga que intrudem rochas do embasamento agrupadas na suíte metamórfica Rio 
Urubu que inclui metagranitos, granulitos e gnaisses (Fraga 2002). Os granitos da Serra da 
Prata são deformados por zonas de cisalhamento com desenvolvimento de texturas miloniticas 
e de foliação. Os plútons de gabro hospedados nos granitos da Serra da Prata têm formas 
alongadas concordantes com a orientação das estruturas de cisalhamento que deformam estes 
granitos (Tarazona 2015).  

A área de trabalho desta pesquisa está localizada em um afloramento com 120m de 
comprimento por 80m de largura, posicionado na beira da BR 432, no km 143 ao sul da 
cidade de Cantá no estado de Roraima, e possui coordenadas UTM: 248032N e 758182W, 
zona 20 norte. Neste local aflora um granito cinza claro a cinza escuro variando para verde 
escuro, textura grossa equigranular, apresentando alinhamento de minerais máficos e 
orientação preferencial nos cristais de feldspato alcalino, marcando foliação aparentemente de 
origem primária. Também ocorrem variações locais para sienogranito médio de cor 
avermelhada clara, equigranular de aparência isotrópica, e restritamente ocorre dique máfico 
de textura fina que intrude os granitos. De cada litotipo foram obtidas amostras orientadas 
para análises petrográficas. 
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Este trabalho pretende investigar as características de composição, textura e evidências 

de strain a fim de avaliar como a deformação atuou e afetou as rochas da área de estudo e que 
caraterísticas da deformação plástica podem ser identificadas em afloramento e em lâmina de 
rochas. Para alcançar estes objetivos se propôs as seguintes metas: a) Caracterizar a 
deformação em afloramento mediante análise geométrica e cinemática das estruturas 
observadas na rocha; b) Realizar a analise da deformação microscópica através da 
identificação de mecanismos de deformação de minerais. 

 

METODOLOGIA 

O presente estudo foi realizado em três etapas: pré-campo, campo e pós-campo. O pré-
campo, compreendeu o levantamento bibliográfico de artigos, periódicos e de material 
cartográfico para obter conhecimento da região de estudo. Além da preparação para o campo, 
separando os materiais necessários para a etapa seguinte, tais como equipamentos de proteção 
individual, GPS, bússola, martelo, caderneta, etc.  

A prática de campo compreendeu a ida ao local de estudo para se coletar amostras 
orientadas para fins de análise petrográfica e estruturais em laboratório. Foi realizado o 
levantamento de informações estruturais das rochas que afloram e marcam variações na rocha 
através de 4 perfis dispostos no afloramento constituído por vários matacões in situ que se 
expõem nos taludes ao longo da estrada BR-432, coletando medidas de orientação de 
estruturas planares como foliação dúctil, denominada de S0. Bem como a orientação de 
estruturas em zona de cisalhamento com desenvolvimento de texturas miloniticas para a 
análise macroscópica das rochas e análises geométrica e cinemática de feições de deformação. 
Os dados estruturais foram coletados usando bússola geológica e anotados na caderneta em 
forma de tópicos, dando ênfase na caraterização geométrica de foliação e sua orientação.  

A etapa pós-campo, compreendeu a integração dos dados obtidos em campo e 
laboratório, juntamente da análise de doze amostras de mão coletadas na etapa anterior, para 
realizar a descrição e interpretação de suas feições texturais, composicionais e estruturais, 
quando visíveis. Além da utilização de programas online, como Stereonet 9, para o tratamento 
das orientações dessas estruturas coletadas em campo.  

Mediante corte e preparação das amostras já descritas, foram selecionadas seis 
amostras de rochas orientadas para a confecção das respectivas lâminas delgadas de rochas. 
As quais foram usadas para realizar análises microtexturais e mecanismo de deformação 
interna ao microscópio, a fim de complementar as interpretações geométricas e determinar a 
cinemática das estruturas e microtexturas. A integração destas informações permitiu obter 
interpretações sobre o regime e o ambiente deformacional no qual ela foi registrada. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Na área de estudo, as rochas afloram como matacões métricos in situ expostos em 
talude de aproximadamente 4 a 5 metros de altura em uma extensão de 300 a 400 metros ao 
longo da BR 432.  

A rocha dominante é um granito cinza esbranquiçado porfirítico grosso, com 
fenocristais de K-feldspato, com formato tabular de até 1cm e se dispõem alinhados segundo 
seu eixo maior e em matriz de textura média contendo quartzo, plagioclásio, biotita e 
anfibólio em agregados. Tais minerais máficos exibem formas placóides e prismáticas e 
ocorrem alinhados, marcando foliação denominada de So. Lateralmente observa-se variação 
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gradual desta rocha para textura equigranular grossa e para cinza escura a verde oliva. Os 
minerais máficos aparecem isolados, e a foliação So fica difícil de ser observada. 
Restritamente ocorre granito cinza claro, sub-porfiritico, com fenocristais de K-feldspato de 
textura grossa, tabulares em matriz média onde os cristais máficos ocorrem isolados e 
alinhados definindo bem a foliação So. Granito marrom com tons avermelhados e textura fina 
a média ocorre localizadamente. Dique máfico de textura fina de até 60cm de largura foi 
observado intrudindo o granito cinza escuro. A estrutura dominante na rocha é a foliação So, 
marcada pelo alinhamento de minerais tabulares de feldspato, placóides e prismáticos de 
minerais máficos, esta geometria não apresenta deformação em estado sólido aparente, isto 
sugere que a foliação So é de origem primária, possivelmente registrada durante o 
posicionamento do plúton na crosta. Esta foliação S é mais intensa quando se observa em 
faixas onde fenocristais de K-feldspato são tabulares, com tamanhos maiores em relação aos 
máficos. Essa estruturação marca a presença de fluxo magmático devido ao alinhamento desse 
K-feldspatos. 

Em laboratório, as rochas analisadas evidenciam pouca dispersão na composição 
mineral embora a variação de textura e cor: quartzo, plagioclásio e feldspato potássico 
majoritariamente, além de biotita e minerais opacos. No entanto a proporção dos minerais 
varia assim como o índice de cor entre leucocráticas (minerais máficos < 30%) a mesocráticas 
(minerais máficos entre 30% e 60%). Através das variações texturais e composicionais, foram 
diferenciadas em quatro tipos de fácies graníticas: 

Fácies de Monzogranito porfiritico grosso com fenocristais de K-feldspato tabulares, 
em matriz cinza esbranquiçado grossa a média contendo cristais máficos equigranulares. A 
estrutura da rocha é marcada pelo alinhamento preferencial de forma de cristais indicando 
fluxo. A foliação So se posiciona com atitude: 198 /57, 196/61, 200 /64, variando para 
216/62, 212/64, 215/58, 213/61. Localmente a textura varia para monzogranito sub-porfiritico 
grosso, cinza claro com foliação So orientada 063/65, 058/62. 056/59, 059/65, 040/62, 
042/57, 053/62, 044/64. Mostrando feições de deformação em estado sólido relacionadas a 
redução de tamanho, rotação de subgrãos e porfiroclastos com forma de sigmoides. Estes 
aspectos texturais são indicativos de textura mesomilonítica, resultado de deformação por 
cisalhamento simples, observável em uma faixa de uns 1,5m de largura e desenvolvimento de 
foliação milonitica Sm orientada 230/67, 237/62, 239/68, 240/59 e lineação de estiramento Le 
com atitude 42/330, 38/328, 29/332 e cinemática dextral indicada por porfiroclastos de 
feldspato, sugestiva de regime transcorrente compressivo. 

Fácies de Monzogranito grosso equigranular cinza escuro a verde oliva escuro, no qual 
a foliação So é sutilmente marcada pelo alinhamento de minerais máficos, orientada 251/52, 
253/59, 256/62, 248/56. 

Fácies de Sienogranito marrom escuro a avermelhado grosso a médio apresenta 
ocorrência restrita. 

Das nove lâminas delgadas analisadas, cinco apresentaram rocha de composição 
monzogranítica, uma de composição sienogranítica, duas de composição charnockitica 
(representada pelos xenólitos oriundos da Serra da Prata), e uma de composição gabróica 
(representando o dique máfico). No geral, apresentam texturas variantes, que dominam 
protomilonitos a mesomilonitos. 

Monzogranito: Apresenta textura média a grossa, inequigranular, constituído por 
quartzo, plagioclásio, feldspato potássico, biotita. Além de titanita, epidoto, zircão, apatita e 
opacos como acessórios. Apresenta sericita como fase de alteração do feldspato potássico. As 
feições de deformação em estado sólido é provavelmente gerada em temperatura elevada a 
moderada que corresponde ao desenvolvimento de bandas com recristalização dinâmica. As 



 

16º SIMPÓSIO DE GEOLOGIA DA AMAZÔNIA 
Geociências e Geopolítica na Amazônia 

23 a 25 de setembro de 2019 - Manaus-Amazonas 
SBG-NO – DEGEO/UFAM- CPRM/Manaus 

 
bandas protomiloníticas são constituídas principalmente por biotita hornblenda, exibindo 
efeitos de recristalização e redução de grãos. 

Sienogranito: Apresenta textura média, inequigranular, constituído por quartzo, 
feldspato potássico, biotita, plagioclásio. Além de zircão e opacos como acessórios. Exibem 
estruturas bandada, constituídas por bandas de quartzo e feldspato, definindo a foliação Sm 
milonitica. 

Granitos charnockitos milonitizados: Constituídos de pórfiroclastos de feldspatos 
potássico, em matriz média a grossa constituída por plagioclásio, quartzo, biotita e 
hornblenda. Também apresenta ortopiroxênio, titanita e epidoto como minerais acessórios. 
Apresenta foliação milonitica Sm bem desenvolvida, definida por cristais de biotita e 
hornblenda alinhados e pela orientação preferencial de porfiroclastos de feldspato potássico. 
As bandas miloníticas ocorrem principalmente nas bandas de minerais máficos, além de 
quartzo, feldspato potássico e plagioclásio e biotitas com recristalização dinâmica por forte 
redução do tamanho dos grãos. 

Gabro: Apresenta textura de agregados minerais em mosaicos poligonais, 
inequigranular com tamanho entre fino a médio. Constituídas por plagioclásio, ortopiroxênio 
(hiperstênio) e clinopiroxênio (augita) e biotita. Como minerais acessórios: apatita, zircão e 
opacos. Exibe foliação insipiente pela disposição preferencial de forma dos plagioclásios, que  
indica a coexistência de texturas primárias de origem magmática, que consiste na preservação 
da geminação na maioria dos cristais, e texturas secundárias relacionadas a deformação em 
estado sólido, que consiste em extinção ondulante, deformações intracristalinas, como 
recristalização dinâmica de rotação dos grãos, contatos lobados, etc.   

 

CONCLUSÕES 

As variações nas texturas e composição observadas nas fácies dos granitos analisados 
sugerem que a rocha foi gerada por pulsos que cristalizaram espacialmente muito próximos. A 
variação na orientação da foliação primária So parece estar relacionada com a movimentação 
dentro da câmara magmática de cada pulso magmático. Tais características texturais e de 
organização estrutural (foliação So) primária, comumente se relacionam com processos de 
subida e espalhamento de pulsos magmáticos dentro da câmara. Em tais casos o processo é 
promovido por mecanismos convectivos influenciados por variações na temperatura. Depois 
de resfriado o plúton, foi desenvolvida uma zona de cisalhamento não coaxial a qual gerou 
foliação milonítica (Sm) em estado sólido, provavelmente influenciada por um campo de 
esforços compressivos, com efeitos locais e restritos. 
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RESUMO 

A região Amazônica apresenta um conjunto de feições deformacionais nos estratos da 

Formação Alter do Chão que levantavam questionamentos se estavam relacionadas como 

eventos neotectônicas ou a processos sin-sedimentares. Assim, foram realizados análises por 

sensores remotos para extração de lineamentos e direções preferenciais em escala regional e 

compartimentação da área de estudo em zonas homólogas, auxiliadas por análises estruturais 

e faciológicas a nível de afloramento, com intuito de estabelecer parâmetros comparativos 

entre os lineamentos em escala regional com estruturas deformacionais em afloramentos. 

Desta forma, as interpretações indicaram que a região alvo de estudo apresenta lineamentos 

estruturais com direções preferenciais NE-SW e NW-SE, além de lineamentos pouco 

expressivos nas direções E-W e N-S. A identificação das principais estruturas relacionadas à 

neotectônica foi atribuída às falhas normais e inversas e zonas de cisalhamento. Acamamentos 

inclinados, dobras e convoluções foram relacionados a processos sin-sedimentares inerentes à 

dinâmica fluvial, especificamente atribuído a elementos arquiteturais de rompimento de 

diques marginais. 

PALAVRAS-CHAVE: Neotectônica, Deformação sin-sedimentar, Formação Alter do Chão. 

INTRODUÇÃO 

A região norte do Brasil foi alvo de um conjunto de deformações englobado em um 

evento chamado de Neotectônica (Riccomini & Assumpção, 1999). Este processo 

deformacional foi resultado de esforços oriundos do soerguimento dos Andes que apresentam 

como principal consequência à reativação de estruturas proterozoicas do embasamento da 

Bacia do Amazonas (Hoorn et al., 1995). As deformações neotectônicas podem ser divididas 

em dois pulsos de movimentação transcorrente, o primeiro no Mioceno/Pleistoceno e o 

segundo no intervalo Pleistoceno/Recente (Costa et al., 1996). Apesar das evidências dos 

processos neotectônicos serem amplamente estudados do ponto de vista estrutural, raros 

trabalhos enfocam a relação entre essas estruturas e as deformações encontradas a nível de 

afloramento. Nesse sentido, as rochas da Formação Alter do Chão, classificada como produto 

de ambiente flúvio-deltaico-lacustre em sistema de rio entrelaçados depositada no Cretáceo 

Superior (Cunha et al., 2007), foram alvos de investigação faciológica e estrutural, 

afloramentos em cortes de estrada ao longo da rodovia federal BR-174 e na região 

metropolitana de Manaus, na tentativa de obter parâmetros de correlação e distinção entre as 

estruturas de origem neotectônica e as de origem sin a pós-deposicionais. 

METODOLOGIA 

Os procedimentos metodológicos que foram utilizados nessa pesquisa englobam: 

revisão bibliográfica, análise morfotectônica por sensores remotos, análise de fácies 
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sedimentares e análise estrutural. A revisão bibliográfica consistiu na consulta de 

informações a respeito dos principais métodos e do contexto geológico, estratigráfico e 

estrutural, além das características deposicionais de sistemas fluviais, através de artigos 

nacionais e internacionais. A análise morfotectonica por sensores remotos, realizada 

através da análise e interpretação de imagens de radar (SRTM), compartimentação em zonas 

homologas e elementos geomorfológicos, podendo assim estabelecer os lineamentos 

estruturais e suas direções (Veneziani & Anjos, 1982). A análise de fácies a nível de 

afloramentos foi baseada em Miall (1977) e levou em consideração a caracterização das 

feições sedimentares como: textura, litologia, estruturas sedimentares, reconstituições 

paleoambientais e hidrodinâmicas da sedimentação, auxiliada por medidas de paleocorrentes. 

Por fim, a análise estrutural, consistiu na catalogação e caracterização das estruturas 

relacionadas a esforços tectônicos (falhas, fraturas, diques e zonas de cisalhamentos), assim 

como a obtenção das orientações e aplicações em diagramas de igual-area (Projeção 

Schimidt-Lambert) e interpretados em escala regional (Hancock, 1994; Duyster, 2000). 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Análise Morfotectônica por Sensores Remotos 

Os produtos obtidos através da análise morfotectônica de parte da região metropolitana 

de Manaus, a partir de imagens de radar (SRTM), permitiram a caracterização e 

compartimentação de uma área com total de 12.247 km², em três zonas homólogas distintas 

(ZH1, ZH2 e ZH3). 

Zona homologa 1- indicada no mapa pela cor azul, compõe uma área total de 4.172 

km², e caracterizada por quatro lineamentos de primeira ordem com direções NW-SE (75%) e 

N-S (25%), além de 96 lineamentos estruturais de segunda ordem com direções preferenciais 

de acordo com as frequências em NW-SE (73%) e NE-SW (21%). De maneira subordinada 

são encontradas direções secundárias e pouco expressivas N-S (6%). 

Zona homologa 2- indicada no mapa pela cor amarela, compondo uma área total de 

2.295 km². Nesta zona homóloga não foram constatados lineamentos de primeira ordem, no 

entanto foi caracterizado, um total de 143 lineamentos estruturais de segunda ordem com 

direções preferenciais de acordo com as frequências em NE-SW (66%) e NW-SE (34%). 

Zona Homologa3- indicada no mapa pela cor roxa, compondo uma área total de 3.735 

km², caracterizada por sete lineamentos estruturais de primeira ordem, com o predomínio da 

direção NW-SE (58%) e NE-SW (42%). Adicionalmente, apresentam 90 lineamentos de 

segunda ordem, com direções preferenciais de acordo com as frequências em NW-SE (50%), 

NE-SW (28%) e direções secundárias E-W (18%) e N-S (4%). 

Estruturas deformacionais a nível de afloramento 

Durante a etapa de campo foram visitados três afloramentos da Formação Alter do Chão 

na região metropolitana da cidade de Manaus, nas Pontas das Lages, margem esquerda do rio 

Negro (P1), um nas margens da Avenida das Flores (P2) e no Km 40 da rodovia federal BR-

174 (P3). As principais estruturas deformacionais identificadas foram: estratos planares 

inclinados, falhas normais e reversas, além de convoluções e dobras (Figura 1). Os estratos 

inclinados foram identificados nos afloramentos da rodovia federal BR-174 (P3) e no 

afloramento da Avenida das Flores (P2), com estratos deformados que apresentam extensão 

lateral de até 15m e podendo atingir até 2m de espessura. Essa feição geométrica foi 

diagnosticada como camadas tabulares, contendo as fácies argilito com laminação plano 

paralela (Fl) e arenito com laminação plano paralela (St), que apresentam ângulos de 

mergulho variando de 10° até 35° para NW. 

As falhas foram caracterizadas como feições deformacionais rúpteis, evidenciadas em 

todos os afloramentos visitados, secionam a maioria das fácies encontradas, apresentam-se 
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como falhas normais subverticais com atitude média de (N88W/55NE, N75E/68NE, 

N78W/67NE). Ocorrem também falhas inversas com orientações médias de S65E/60SW e 

S40W/34SW que, quando associadas as fácies St e Fl, desenvolvem localmente pequenas 

feições de arraste ocasionadas por contraste reológico e composicional, gerando feições de 

sobrecarga (Rossetti, 1999). No afloramento da Ponta das Lages (P1) foi encontrado um 

padrão de zonas de cisalhamentos conjugadas com direções NE-SW e NW-SE, atingindo até 

3m de extensão, com uma zona deformacional, classificada previamente como brechas 

cataclasíticas (Visher, 1987). 

 
Figura 2- Estruturas deformacionais encontradas na Formação Alter do Chão, (A) Falha normal com 

deslocamento das fácies arenito com laminação plano pararela (St), (B) Estratos planares inclinados, 

deformando as fácies argilito com laminação planar (Fl) e St. (C) Fácies Fl apresentando uma 

deformação em chama no contato com a fácie St, (D) Deformações dúcteis na forma de convoluções 

na fácies Gmm, (E) Fácies Fl com a presença de steps indicando cinemática destral, (F) Interseção de 

zonas de cisalhamento na fácies Fl. 

As dobras e convoluções encontradas apresentam escala centimétrica, são locais e não 

apresentam continuidade lateral. Foram caracterizadas como feições deformacionais dúcteis, 

desarmônicas e abertas, encontradas em todos os afloramentos, especialmente quando 

relacionadas com zonas de contatos entre camadas de arenitos e argilitos. Essas estruturas são 

geradas por contraste reológico/composicional em conjunto com esforços de sobrecarga, que 

possibilitaram a formação de convoluções e estuturas deformacionais em chama (Visher, 

1987; Rossetti, 1999). 

Comparando os dados das deformações a nível de afloramento com as informações 

estruturais de cada zona homóloga, percebe-se que cada afloramento apresenta uma resposta 

diferente aos esforços neotectônicos. As estruturas deformacionais constatadas no 

afloramento da Ponta das Lages (P1) apresentam uma correlação positiva com lineamentos 

regionais NE-SW que controlam a ZH2, determinada pela orientação das falhas normais com 

atitudes médias de N73E, N68E e N60E, apresentando ainda zonas de cisalhamento com 

orientação de N85E/43NE com direções similares aos lineamentos em escala regional 

próximos ao afloramento. 

O afloramento P2 (Avenida das Flores) apresentou uma diferenciação dos padrões 

associados localmente a ZH2 com orientação NE-SW, contendo apenas falhas normais com 

orientação N70W, N73W e N75W. Assim, a correlação negativa das estruturas em 

afloramento podem indicar que estas falhas possam estar associadas a processos sin-

sedimentares de acomodação de sedimentos durante a deposição (Seilacher, 1969). 
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Entretanto, a correlação positiva entre o mergulho das falhas e o padrão de dispersão 

sedimentar regional para a Formação Alter do Chão, preferencialmente para SW, coadunam 

com essa interpretação (Cunha et al., 2007). As deformações constatadas no afloramento P3 

(Km 40 da BR-174), comparadas com os lineamentos em escala regional próximos ao 

afloramento da ZH3, apenas as falhas inversas com orientação N70W e os acamamentos 

inclinados com orientação NE apresentaram correlação positiva com esforços neotectônicos, 

enquanto que as falhas normais com orientação N70W foram associadas aos processos sin-

sedimentares de acomodação sedimentar durante a deposição (Costa, 1996). 

Já as deformações de caráter dúctil como dobras e convoluções encontradas em todos os 

afloramentos analisados apresentam escala centimétrica, locais e estão restritas a contato entre 

fácies, o que indica que estas estruturas não estão relacionadas com os lineamentos 

produzidos pela Neotectônica. 

CONCLUSÕES 

As principais feições deformacionais em exposições da Formação Alter do Chão 

observadas nesta pesquisa foram: falhas normais e inversas, zonas de cisalhamento, 

convoluções, dobras e acamamentos inclinados. A grande parte das estruturas de caráter rúptil 

apresentou uma correlação positiva com lineamentos regionais destacados nas zonas 

homólogas interpretadas para o quadro neotectônico da região de Manaus, com direções 

preferenciais NE-SW e NW-SE. No entanto, algumas falhas normais e inversas com direção 

NW não são compatíveis com a estruturação regional, sendo considerados ligados à dinâmica 

fluvial da Formação Alter do Chão. 

Convoluções e dobras em sua maioria de escala restrita, estão relacionadas com 

processos de sobrecarga sedimentar, ocasionadas por contraste reológico entre estratos e 

associado à dinâmica fluvial da unidade. Já para os acamamentos inclinados, estes ocorrem 

associados a processos deposicionais em planícies de inundação, por meio da deposição de 

lobos de argilosos, que naturalmente produzem na porção proximal a deposição de camadas 

inclinadas, com mergulhos variantes de 10° até 35° para NW. 
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RESUMO 

Esta pesquisa teve como proposta a caracterização de sistemas de fraturas em litologias 

pertencentes ao Gráben do Tacutu, a fim de compreender os parâmetros geométricos e 

topológicos das deformações rúpteis presentes. O estilo arquitetural de um sistema (rede) de 

fraturas pode ser descrito através das relações espaciais e pode informar características 

genéticas, bem como relações de corte das fraturas. Selecionou-se cinco afloramentos 

distribuídos em duas zonas na bacia, alguns a oeste e outros a leste. Os sistemas de fraturas 

identificados são representados por 3 ou mais famílias, onde os trends NE-SW e NW-SE são 

recorrentes. Quanto ao modo de abertura das fraturas, predominam os do tipo extensionais e 

cisalhamento, raramente as de fechamento. Os padrões topológicos mostram que nas interações 

entre as famílias de fraturas, no setor oeste da bacia, coexistem padrões de juntas ortogonais e 

não-ortogonais, contínuas e parcialmente contínuas com os grafos Y, X, V e A identificados. 

Isso permite inferir que houveram, pelo menos, duas fases de fraturamento, um extensional e o 

outro de cisalhamento posterior. Enquanto no leste, constatou-se padrões ortogonais e não-

ortogonais, contínuos e parcialmente contínuos, com interações em Y, H, T, além de V e X que 

deslocam as anteriores. Deste modo, os afloramentos da zona de Falha de Lethem na porção 

leste identificou-se duas fases de extensão que são deslocadas por fraturas de cisalhamento, 

estas que podem ter sido formadas por: a) rejeito normal da Falha de Lethem ou b) reativações 

por sistemas transcorrentes na Falha de Lethem. A segunda alternativa é considerada neste 

trabalho, pelo fato de que o mesmo padrão se repete em formações de idades distintas 

soerguidas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Bacia do Tacutu, deformação rúptil, análise topológica. 

 

INTRODUÇÃO 

A Bacia do Tacutu é um aulacógeno mesozoico localizado na região central do Escudo das 

Guianas, norte do Cráton Amazônico e ocupa a região centro-nordeste de Roraima até o 

sudoeste da Guiana. Trata-se de um rift assimétrico com largura entre 30 a 50km e 

aproximadamente 300km de extensão ao longo do eixo NE-SW a ENE-WSW (Crawford et al. 

1985). A compartimentação estrutural da Bacia do Tacutu possui evidências de deformações 

associadas a sistemas transcorrentes (Eiras & Kinoshita 1988, Costa et al. 1991), no entanto as 

propostas para cinemática do evento são distintas e supõe-se que tenha ocorrido entre o fim do 

Cretáceo até o Mioceno/Plioceno. Embora este evento não seja bem compreendido em termos 

de sua dimensão temporal e espacial, os sistemas de fraturas podem fornecer dados que 

guardam parte da história da deformação. O estudo da tectônica rúptil em bacias mesozoicas 

com características de sistemas petrolíferos, como a do Tacutu, possui um interesse especial 

por parte da indústria energética. Eiras & Kinoshita (1990) relatam que a Bacia do Tacutu tem 

potencial geoquímico favorável a geração de óleo e gás e alguns de seus plays exploratórios 
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estão relacionados às estruturas transpressivas. Deste modo, objetivou-se caracterizar os 

sistemas de fraturas da Bacia do Tacutu, a fim de compreender os parâmetros geométricos e os 

aspectos topológicos da deformação rúptil observada, com base na identificação das 

características geométricas e relação dos elementos individuais nos sistemas de fraturas e 

interpretação de seus estilos arquiteturais. A área de estudo localizou-se em dois setores, um a 

leste e outro a oeste, onde analisou-se 5 afloramentos: 2 na porção oeste, em basaltos da 

Formação Apoteri e 3 no leste, um em basaltos e outros dois em arenitos da Formação Serra do 

Tucano. 

METODOLOGIA 

Para extrair informações geométricas sobre os regimes e estabelecer uma cronologia das 

deformações foi necessário interpretar os sistemas de fraturas à luz da análise dos estilos 

arquiteturais proposta por Hancock (1985) e por Pollard & Aydin (1988). De acordo com 

Peacock et al (2016), o termo geometria refere-se ao tamanho, à forma e a orientação individual 

de cada elemento, bem como o padrão formado por diferentes tipos de estruturas. Enquanto o 

termo “topologia” descreve o arranjo e as relações geométricas de cada objeto presente num 

determinado espaço. Para Hancock (1985), e o estilo arquitetural de um sistema (rede) de 

fraturas é descrito através das relações espaciais de superfícies vizinhas e pelos planos de perfil 

são visualizados através do padrão dos traçados, que são representados em formas de letras 

maiúsculas do alfabeto latino - KITHVYXA. Cada forma de letra evidenciado num sistema de 

fraturas tem seu significado genético implícito. Para a classificação da geometria de interseções 

para sistemas de fraturas ortogonais e não-ortogonais, utilizou-se a proposta de Pollard & Aydin 

(1988). Durante a etapa de coleta de dados em campo, elaborou-se croquis das porções mais 

representativas dos afloramentos visitados além da obtenção das atitudes de diversos conjuntos 

de fraturas com a descrição prévia do sistema que no laborátorio forma vetorizados e para 

refinar os dados coletados. As atitudes estruturais forma plotadas em diagramas de rosetas para 

análise da topologia e estilos arquiteturais dos sistemas de fraturas. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Setor Oeste - As características geométricas identificadas correspondem as fraturas de formas 

retilíneas planares dos tipos extensional e de cisalhamento com persistência centimétrica 

(médias =10 a 50cm), abertura desprezível a milimétrica raramente preenchidas por calcita.  

O primeiro afloramento (fig.1a) - as atitudes médias para as famílias de fraturas identificadas 

são: N45W, N50E; N35E; N65E. A primeira fase de deformação foi identificada pelo padrão 

topológico em forma de “+” entre N30E e N45W, uma concordante e outra perpendicular ao 

eixo do rifte. O segundo momento foi identificado nas fraturas híbridas que formam padrões de 

V, X e Y entre as famílias N30E:N65E e N65E:N20W. Nota-se que, a família N30E é 

aproveitada no desenvolvimento das posteriores.  Com isso, N30E:N65E:N20W exibem forma 

de A assimétrico que corrobora a sobreposição de eventos. O segundo afloramento na porção 

oeste (fig.1b) - as famílias identificas são: N65E, N20W, N30E, N45W. As relações 

estabelecidas entre as fraturas N45W:N50E para um primeiro momento de fraturamento são 

extensionais ortogonais contínuas com forma de +. A segunda fase forma as letras X e Y entre 

N35E:N50E por fraturas híbridas e a sobreposição é vista em N45W:N65E:N50E. Estes dois 

pontos apresentam padrões semelhantes e, por isso, confirmam as duas fases deformacionais 

onde a primeira é extensional seguida por um cisalhamento.  
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Figura 1. As fotomontagens são compostas pela fotografia do afloramento, pelo croqui vetorizado e pelo diagrama de rosetas 

das atitudes coletadas. A, Ponte do Rio Cauamé (UTM: 321317 - 747473) Anel Viário, 7,5km após acesso pela BR-174 na 

saída norte do Município de Boa Vista; B, Afloramento dos derrames do Anel Viário (UTM: 322734 - 748273) Anel Viário, 
6km após acesso pela BR-174 na saída norte do Município de Boa Vista. 

Enquanto no setor leste, no terceiro ponto visitado (fig. 2a), identificou-se as famílias: N45W, 

N45E e N05W. Vale ressaltar que este ponto está situado sobre um alto estrutural, Alto do 

Tomba, com orientação NNW-SSE que controla a geometria curva da Falha de Lethem. 

Portanto, há uma inflexão de NE-SW para NNE-SSW e retorna para NE-SW onde prossegue 

para o território da Guiana. As relações de corte e superimposição observadas indicam que 

houveram apenas duas fases de ruptura que formaram padrões ortogonais entre si com uma 

delas descontínua em relação a outra contínua. Primeiro a família N45E com característica de 

extensão unidirecional e na sequência o conjunto N45W corta e desloca as demais, formando 

um padrão em H entre N45E:N45W. Em um número menos expressivo N05W forma padrões 

de Y com as outras duas já citadas. Neste local, vale destacar que as fraturas mais proeminentes 

e persistentes pertencem ao conjunto N45W, mesma direção em que o canal retilíneo deste 

trecho do Rio Arraia está encaixado. 

O quarto afloramento (fig. 2b) o sistema é composto por: N30W, N65E, N60W. Apresenta um 

padrão semelhante ao anterior, com exceção de algumas atitudes estruturais. Contudo, a 

litologia é composta por arenitos fino a médio da Formação Serra do Tucano. A arquitetura do 

sistema identificado indica que a família N65E foi formada por extensão unidirecional, sendo 

cortada pela N30W numa fase posterior, de modo que estes conjuntos formam padrões em H e 

em T. Estes dois últimos afloramentos visitados mostram padrões semelhantes em formações 

litológicas distintas, ou seja, há indicação de que as duas fases de fraturamento extensional 

podem ter ocorrido durante o evento transcorrente do Cenozoico (Eiras e Kinoshita, 1988), 

onde a direção mais jovem e persistente dos fraturamentos é de NW-SE a WNW-ESE.  

Por fim, o último ponto trabalhado (fig.2c) em arenitos e siltitos da Formação Serra do Tucano, 

tem-se: N32W, N58E, N50W e N40E. Diferentemente dos dois acima citados, este afloramento 

apresenta três momentos de fraturamentos. A primeira concorda com o eixo do rifte N58E e 

forma padrão em I, o qual será cortado pelo conjunto N32W numa segunda fase de fraturamento 

extensional. Assim, estas duas famílias N32W:N58E formam letras H e T que são 

características de sistemas ortogonais, mas não contínuos. Sobrepondo estes conjuntos, 

N50W:N40E formam padrões de V, X (pares conjugados de fraturas de cisalhamento) 

deslocando as famílias pré-existentes. A confirmação da sobreposição é observada na forma de 

A entre N50W:N32W:N58E. Estes dados permitem diferenciar as fases deformacionais entre 

os afloramentos na borda da Falha de Lethem (fig. 2a e 2b) com este último descrito, o qual 

situa-se numa porção interna ao Alto do Tucano, um alto estrutural que condiciona as 

morfoestruturas e forma a única elevação topográfica dentro da bacia. Deste modo, as fases de 

deformação interpretadas para o setor leste da bacia mostram que as fraturas de cisalhamento 

na Formação Serra do Tucano são recorrentes dentro do Alto do Tucano, enquanto os 

A 
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afloramentos nas proximidades da zona de dano da Falha de Lethem registram eventos de 

fraturamentos apenas do tipo extensional. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No setor oeste da bacia distinguiu-se dois momentos de fraturamentos: um primeiro relacionado 

a formação de fraturas extensionais ortogonais e contínuas entre si com orientações 

preferenciais de NE-SW e NW-SE. A segunda fase deformacional forma pares conjugados de 

fraturas híbridas, por vezes, aproveitando algumas tramas rúpteis pré-existentes. Para os 

afloramentos localizados na zona da Falha de Lethem (fig. 2a e 2b), também foram detectadas 

duas fases de fraturamento, mas ambas são extensionais sistemáticas com uma família contínua 

e outra descontínua. Enquanto, os sistemas de fraturas presentes no Alto do Tucano foram as 

únicas que apresentaram três fases de deformação, onde as duas primeiras concordam com as 

demais observadas na Falha de Lethem e a terceira são fraturas de cisalhamento que sobrepõem 

e deslocam as anteriores. A relação cronológica percebida neste trabalho, permite inferir um 

posicionamento temporal da deformação rúptil no setor leste como pertencente ao sistema 

transcorrente cenozoico. Por fim, os conjuntos NW-SE a WNW-ESE geralmente são as tramas 

mais jovens que deslocam as demais tanto no setor oeste, quanto no leste. 

 
Figura 2. Fotomontagens: A, Ponte do Rio Arraia (UTM: 371409 – 177339) BR-401, 111km no sentido Boa Vista-Bonfim.; 

B, Afloramento do Maracanã (UTM: 360925 - 824407) BR-401, 86km no sentido Boa Vista-Bonfim; C, Murici II (UTM: 

363524 - 817918) Vicinal Tucano Bom (BOM-170), 6km após acesso pela BR-401 no sentido Bonfim-Normandia. 
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RESUMO 

O Cinturão Cauarane-Coeroeni (CCC) na região central do estado de Roraima é caracterizado 

por estruturas de trend ENE-WSW, impressas em rochas cristalinas de idade 

paleoproterozoicas a mesoprotezoicas. Através da análise integrada de dados interpretados a 

partir de produtos LANDSAT 8 OLI, ALOS PALSAR, aerogeofísicos, complementados por 

dados estruturais geométricos e cinemáticos obtidos em etapa de campo e compilados da 

literatura regional, foi possível determinar o arcabouço estrutural da região e inferir seu 

comportamento tectônico, produzindo assim um mapa tectono-estrutural da área de estudo. O 

CGC nesta região apresentou um trend principal ENE-WSW e secundariamente NE-SW. A 

partir da análise de dados de campo, foi observado a presença de dois eventos deformacionais, 

em função de relações estratigráficas. O primeiro (D1), marcado por foliações gnáissicas de 

trend ENE-WSW e plunge para ENE de suas lineações minerais, impressas nos litotipos do 

Complexo Rio Urubu (CRU), interpretadas como resultado da colisão entre as porções NE e 

SW do Escudo das Guianas. O segundo (D2), trata-se de foliações miloníticas com trend NE-

SW e plunge ENE de seus estiramentos minerais, associados ao evento k’mudku de 

cavalgamentos oblíquos sinistrais registradas nos litotipos do CRU e Suítes Mucajaí e Serra da 

Prata. Os resultados obtidos demonstram uma alta complexidade, quanto a diferenciação das 

estruturas produzidas por D1 e D2, a partir de dados de sensoriamento remoto e geofísica 

PALAVRAS-CHAVE: Cinturão Cauarane-Coeroeni, Aeromagnetometria, Sensoriamento 

Remoto. 

INTRODUÇÃO 

O Cinturão Cauarane-Coeroeni (CCC) (figura 1), segundo Fraga (2009a, b) é definido 

como uma convergência obliqua e prolongada, marcada por zonas de cisalhamento sinistrais. 

O CCC é representado por uma megaestrutura de trend NW-SE/NE-SW/NW-SE, caracterizado 

por rochas supracrustais que variam desde a fácies anfibolito a granulito. O CCC divide o 

Escudo das Guianas em dois domínios. O domínio norte engloba terrenos preservados de idade 

Riaciana, antigos terrenos Greenstone e blocos Arqueanos (Amapá e Complexo Imataca). O 

domínio sul, engloba unidades mais novas que 1,88 Ga ou foi intensamente obliterada por uma 

série de extensivos plutonismos e vulcanismo félsicos a cerca de 1,89 – 1,81 durante o Evento 

Uatumã. 
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Figura 1 - Mapa de localização da área de estudo no cráton Amazônico, continente sul-americano, 

destacando a compartimentação tectônica. (Modificado de Tavares, 2018, compilado e modificado a 

partir de Cordani et al., 1984, Santos, 2003, Tassinari e Macambira, 2004; e Fraga et al., 2009a, b). 

Para a investigação do arcabouço estrutural do CCC, o uso do sensoriamento remoto, 

aeromagnetometria e dados estruturais, apresentam se como uma ferramenta potencial para a 

compreensão da evolução tectônica e estrutural da área de estudo, produzindo dados confiáveis 

e satisfatórios, conhecimento geológico básico e controle regional de possíveis mineralizações. 

Sabendo que a forma e o comportamento espacial dos elementos estruturais observados em 

imagens de sensores remotos são atributos valiosos na pesquisa de grandes traços estruturais e 

seu uso de forma integrada a dados de campo, constituem uma ferramenta essencial na 

caracterização tectono-estrutural do CCC. 

MÉTODOS OU METODOLOGIA 

Os dados aerogeofísicos utilizados, consistiram dos Projetos Aerogeofísicos Província 

Mineral Parima-Uraricoera e Centro-Leste de Roraima, coletados pelo Programa Geologia do 

Brasil (PGB) e disponíveis para download na plataforma GEOSGB da CPRM no formato. 

XYZ. O quais foram importados e processados no software Oasis Montaj v. 8.3.3., através do 

algoritmo Bi-directional Line Gridding, com célula quadrática de 125 x 125 m, 

individualmente, e submetidos ao processo de Grid Knitting, o qual, possui a finalidade de unir 

em um único arquivo matricial, dois ou mais arquivos, sendo o produto final desta operação o 

Campo Magnético Anômalo (CMA).  

O CMA foi submetido a um micronivelamento. Após o micronivelamento serão 

calculadas as derivadas parciais do CMA nas direções x, y e z. A partir das derivadas horizontais 

e vertical, foram aplicadas o conjunto de técnicas automáticas e semiautomáticas, chamadas de 

Sinal Analítico (SA). Do SA serão gerados os subprodutos da Amplitude do Sinal Analítico 

(ASA), Gradiente Horizontal Total (GHT), Inclinação do Sinal Analítico (ISA) e Inclinação do 

Sinal Analítico do Gradiente Horizontal Total (ISA-GHT). 
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A determinação do arcabouço estrutural superficial foi baseada em dados do modelo de 

elevação digital (MDE) adquiridos através da Shuttle Radar Topography Mission (SRTM); 

imagens do sensor remoto multiespectral LANDSAT 8 OLI, ambos com resolução espacial de 

30x30m e disponíveis para download no site do Serviço Geológico do Estados Unidos da 

América (USGS), Estes dados foram processados nos softwares QGIS v. 3.14, ArcMap v. 9.3, 

Springer 5.5.4. 

Posteriormente os dados obtidos através da caracterização aeromagnetométricas e 

sensoriamento remoto, foram integrados a dados disponíveis na literatura e dados de 

levantamento de campo, com a finalidade de produzir um mapa tectono-estrutural preliminar 

da área de estudo. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O CCC nesta região (figura 2) apresentou um trend principal ENE-WSW e 

secundariamente NE-SW. Em etapa de campo, foi observado a presença de dois eventos 

deformacionais, através de análise estratigráfica. O primeiro (D1), marcado por foliações 

gnáissicas de trend ENE-WSW e plunge para ENE de suas lineações minerais, impressas nos 

litotipos metamórficos ortoderivados do Complexo Rio Urubu (CRU) de idade 

Paleoproterozoica, interpretadas aqui como resultado da colisão entre as porções NE e SW do 

Escudo das Guianas. O segundo (D2), trata-se de foliações miloníticas com trend NE-SW e 

plunge ENE de seus estiramentos minerais, resultantes do evento k’mudku de cavalgamentos 

oblíquos sinistrais (Priem et al., 1971;Santos et al., 2000)  registradas nos litotipos do CRU e 

Serra da Prata (SP) (Paleoproterozoicas) e Suítes Mucajaí (MUC) (Mesoproterozoica), sendo 

notada a ausência de foliações gnáissicas nas unidades MUC e SP. Os resultados obtidos 

demonstram uma alta complexidade, quanto a diferenciação das estruturas produzidas por D1 

e D2, a partir de dados de sensoriamento remoto e geofísica, sendo essencial mais etapas de 

campo para tal caracterização. 
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Figura 2 - Mapa Preliminar Tectono-Estrutural do Cinturão Cauarane-Coeroeni na porção central do 

estado de Roraima, compilado a partir de dados obtidos por sensoriamento remoto, aerogeofísica, 

fotointerpretação geológica, bibliografia (Fraga, 2002) e dados de campo. 

CONCLUSÕES 

Na área de estudo foram observadas feições indicativas de dois principais eventos 

deformacionais. O D1, caracterizou-se por ser um evento de metamorfismo regional, associado 

a gênese do CCC, impresso nas rochas metamórficas do CRU. O D2 caracterizou-se por um 

evento de metamorfismo dinâmico, associado ao evento K’mudku, impresso nas unidades 

CRU, SP e MUC, evidenciando uma idade pelo menos Mesoproterozoica para o mesmo, e, 

portanto, uma diferenciação do D1, apesar de possuírem o mesmo trend estrutural. Porém ainda 

é necessário caracterizar o grau e a abrangência do metamorfismo nos litotipos analisados e 

produzir um modelo evolutivo, a fim de comparar com a atual bibliografia regional. 
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INTRODUCTION 

Earth did not always have plate tectonics in the way it operates today. During the early 

Earth (Hardean to Archean), crustal evolution operated mainly by vertical tectonics, 

especially because of the high heat flow in the planet at that time. The discussion on when 

“modern–style” plate tectonic begins to operate is not a common consensus, but many authors 

suggest that it happened transitionally, from ca. 3.0 to 2.5 Ga. In general, the dome–and–keel 

architecture of early Archean granite–greenstone terranes contrast drastically with the linear 

belts of late Archean to Proterozoic terranes. This, strongly suggest a change from vertical 

(sagduction) to horizontal (accretion, collision) tectonic processes towards the end of the 

Archean eon. Similarly, in the Amazonian craton, Brazil, the contrasting crustal architecture 

of the Rio Maria and the Carajás domains is marked by respectively dome–and–keel and 

linear belt structuration, which may represent a shift in the tectonic stiles operating along the 

Mesoarchean to Neoarchean/Paleoproterozoic transition. Here, we discuss this hypothesis 

combining the existing literature information and interpretation of airborne geophysical data.  

 

RESULTS AND DISCUSSION  

The Archean Carajás Province, in the eastern Amazonian Craton, Brazil, has been 

commonly divided into two tectonic domains, referred as (i) the Rio Maria and (ii) the Carajás 

domains (Fig. 1 A and B). Many authors suggested that these domains are contrasting 

“blocks” (or terranes) juxtaposed by tectonic processes (collision and accretion) (e.g., Althoff 

et al., 2000; Tavares et al., 2018; Motta et al., 2019). However, others suggested that the 

basement rocks of the Carajás domain represent the margin of the Mesoarchean Rio Maria 

“sialic crust” reworked by younger tectonic events (e.g., Wirth et al., 1986; Gibbs et al., 1986; 

Dall’Agnol et al., 2006). The 3.0–2.85 Ga crustal architecture of the Rio Maria granite–

greenstone terrane may be associated to vertical tectonics (sagduction) (Althoff et al., 2000; 

Leite et al., 2004; Oliveira, 2018), while others advocate that modern–style tectonics 

(subduction, accretion) was the dominant process involved (Souza et al., 2001; Oliveira et al., 

2009; Almeida et al., 2011). On the other hand, in the 3.0–2.5 Ga Carajás domain, there is no 

discussion about it, modern–style tectonics seams to better explicate the presence of large 

linear structures (shear zones) (Pinheiro and Holdsworth, 1997), with syn-tectonic intrusions 

(Marangoanha et al., 2019), exhumation (thrust tectonics) of lower crustal granulites (Pidgeon 

et al., 2000) and rift–type sedimentation (e.g., Tavares et al., 2018).  

The main structural features interpreted from airborne geophysical images (CPRM–

data), strongly suggested a dome–and–keel architecture in the Rio Maria domain (Fig. 1 C 

and D). The gamma–ray ternary image was used to delineate the main foliation trend along 

the principal geological units (Fig. 1 C). This dome–and–keel structures are also suggested by 

Bouguer gravity anomalies (Fig. 1 D), as already discussed by Oliveira (2018). In addition, 
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the occurrences of gold mineralization also delineate the circular structures in the area (Fig. 1 

E). The “Caracol dome”, allusive to the “Caracol tonalitic complex” from Leite et al. (2004), 

is the most preserved dome segment of the Rio Maria domain. This tonalitic–trondhjemite–

granodiorite (TTG) dome presents a well–defined boundary with the Sapucaia greenstone belt 

to the N/NE, and with the Tucumã greenstone belt to the S/SW (Fig. 1 F and G). Available 

literature information, suggest that the Caracol dome may comprise at least two TTG 

magmatic events, represented by the older 2.97–2.95 Ga Mogno trondhjemite and the younger 

ca. 2.95–2.93 Ga Caracol and Mariazinha TTG plutons (Leite et al., 2004; Almeida et al., 

2011) (Fig. 1 G).  

In the Carajás domain, the TTG dome–and–keel configuration is strongly reworked by 

linear shear zones and associated Neoarchean ca. 2.75 Ga syn–tectonic intrusions (Fig. 1 F). 

The identification of slices of greenstone belts with spinifex–textured komatiites in the 

Carajás domain, suggests the continuation of greenstone belts of the Rio Maria domain further 

north (Justo et al., 2015; Siepierski and Ferreira Filho, 2016). In addition, the Bacaba 3.0 Ga 

tonalite (Moreto et al., 2011) and associated 2.98–2.97 Ga acid metavolcanic rocks (Moreto et 

al., 2015) are also significant findings in the Carajás domain, which reinforce that the 

basement rocks of the Carajás domain, may represent the reworked margin of the Rio Maria 

granite–greenstone terrane. The dome–and–keel architecture preserved in the 3.0–2.85 Ga Rio 

Maria domain suggests that vertical tectonic processes dominated during over ~150 Ma, 

culminating in a thick and stabilized Mesoarchean cratonic crust. This continental crust acted 

as the basement for deposition of a large sedimentary basin with banded iron formations, 

probably during a period of magmatic quiescence between 2.83 and 2.76 Ga (Itacaiúnas 

Supergroup). Thereafter, the record of subsequent geologic events are more consistent with 

“modern–style” tectonics, starting with the 2.76–2.73 Ga syn–tectonic intrusions along E–W 

linear shear zones of the Carajás domain (Fig. 1 F). At this time, major 2.76–2.73 Ga 

magmatic activity occurred in the “Carajá basin”, evidencing the minimum depositional age 

for the Itacaiunas Supergroup. The establishment of IOCG deposits only after ~2.76 Ga, also 

suggest a drastic change in tectonic/metallogenic stiles along the Meso– to Neoarchean 

transition (Fig. 1 E). Later tectonic events and IOCG mineralizations at 2.6–2.5 Ga and 1.9–

1.8 Ga also affected the Carajás domain (e.g., Moreto et al., 2015; Tavares et al., 2018). 

Therefore, as already proposed by others, it is quite suggestive that the basement rocks of the 

Carajás domain (Xingu complex) may represent the Mesoarchean Rio Maria cratonic margin, 

reworked by younger Neoarchean to Paleoproterozoic “modern–style” tectonic events. Any 

other Archean block (or cratonic fragment) that eventually collided with the Rio Maria 

cratonic margin may probably be found below and/or reworked by the Bacajás 

Paleoproterozoic accretionary belt.  
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Figure 1 – (A) and (B) Regional setting. BA= Bacajá and SA= Santana do Araguaia. (C) Airborne 

gamma–ray K–Th–U ternary image (RGB composition). (D) Bouguer gravity anomalies of the study 

area overlaid by foliation trend extracted from the gamma–ray ternary image. (E) Location of gold 

(Au), copper+gold (IOCG type) and iron ore (BIFs) occurrence and/or deposits. (F) Simplified 

geological map of the area, modified from Almeida et al. (2011) and Costa et al. (2016). (G) 

Simplified geological map of the Caracol dome. 
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RESUMO  

A Unidade Martins Pereira (UMP) é composta predominantemente por (meta)monzogranitos 

e (meta)granodioritos cinza-azulados com porções porfiríticas a inequigranulares. Restitos 

máficos ricos em biotita, lentes e bolsões leucograníticos ocorrem com frequência. Apesar de 

evidentes, as foliações presentes nesta unidade ainda não foram caracterizadas e nem 

correlacionadas ao contexto geotectônico do Domínio Uatumã-Anauá. A partir da análise dos 

dados estruturais de campo e da descrição petrográfica microtextural foi possível identificar 

três foliações: S0//S1 associada ao processo de colocação e resfriamento do plúton e S2 

associada a um evento de migmatização responsável pela geração de bandamento 

composicional estromáticos e leucossomas de idade (1,89 Ga). Existem ainda zonas de 

cisalhamento dúcteis que retrabalham essas foliações principalmente segundo trend NE-SW 

cuja origem pode ser relacionada ao Evento Itã (~1,7Ga) ou K’mudku (~1,2 Ga).  

PALAVRAS-CHAVE: Cráton Amazonas, Foliação Magmática, Migmatito Estromático. 

 

INTRODUÇÃO  

A Unidade Martins Pereira (UMP) aflora no Domínio Uatumã-Anauá (DUA) (Figura 

01) o qual é segmentado nos setores Norte e Sul (Almeida & Macambira 2007). No Setor 

Norte, afloram metagranitoides e ortognaisses do Complexo Anauá e rochas 

metavulcanossedimentares do Grupo Cauarane intrudidas por granitos tipo-S da unidade Serra 

Dourada e granitoides tipo-I da unidade Martins Pereira (Figura 1), ambos com idades entre 

1,97 – 1,96 Ga (Almeida et al. 2007).  

Os granitoides mais antigos do Setor Sul são representados pelos granitos Caroebe e 

Igarapé Azul, ambos cálcio-alcalinos com idades em torno de 1,90 – 1,89Ga (Almeida 2006). 

Ainda ocorrem duas gerações de granitos tipo-A, a primeira representada pelos granitos 

Mapuera e Abonari (1,87Ga, CPRM 2003) e a segunda pelos granitos Moderna (1,80 Ga, 

Santos et al.1997) e Suíte Intrusiva Madeira (1.82 a 1.79 Ga, Costi et al. 2000).  

Os trabalhos publicados nas últimas duas décadas possibilitaram a organização da 

litoestratigrafia do DUA e a delimitação regional das Unidades. Porém algumas questões 

permanecem abertas como a entender a deformação dos (meta)granitoides Martins Pereira e 

sua heterogeneidade. Compreender essas deformações e associá-las ao contexto regional 

ajudará a entender a evolução geotectônica do Domínio Uatumã-Anauá e do Cráton 

Amazonas. 

 

MÉTODOS  

Os métodos utilizados foram trabalho de campo e descrição petrográfica 

microtextural. Na etapa de campo foram analisados e descritos 36 afloramentos de 

metagranito e gnaisses da Unidade Martins Pereira. Nestes afloramentos foram realizada uma 

descrição petrográfica detalhada, coletados amostras orientadas e dados estruturais. Os 

critérios utilizados para a análise estrutural seguem os conceitos descritos no trabalho de 

Fossen (2010). 

savio_boto@hotmail.com
mailto:rielva@ufam.edu.br
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Os estudos petrográficos foram realizados em 57 seções delgadas. As microestruturas 

foram interpretadas segundo os critérios de Vernon (2004) e Passchier & Trouw (1996). Para 

a organização e plotagem dos dados estruturais foi usado o Stereonet 9.2.3 e para a edição de 

figuras e mapas foram utilizados InkScape 0.92.4 e  ArcGIS 10.5, respectivamente. 

 

 

Figura 01 – Mapa de localização e geológico da porção norte do Domínio Uatumã-Anauá com as vias 

de acesso, municípios e os pontos de afloramento. (Modificado de Almeida, 2006).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 As rochas que predominam na Unidade Martins Pereira são (meta)monzogranitos e 

(meta)granodioritos, cinza-azulados, que variam de porções porfiroclásticas (Figura 2A) a 

equigranulares (Figura 2B).  Os porfiroclastos são de K-F e Plagioclásio com formas tabulares 

a ovoides e tamanhos entre 0,5-7cm. A matriz varia de média a grossa sendo composta por 

quartzo (18-28%), plagioclásio (25-45%), microclínio (20-27%) e biotita (6-18%). Próximo 

ao Granito Igarapé predomina gnaisses migmatíticos com bandamento marcado por 

mobilizados anatéticos formando migmatito estromático (Figura 2C e 2D) também ocorrem 

bolsões, lentes e mobilizados leucograníticos com formas e espessuras irregulares com 

restitos máficos na bordas (Figura 2C). Zonas de cisalhamento dúcteis imprimem foliações 

miloníticas às rochas desta unidade (Figura 2D). 

Três foliações principais foram identificadas na Unidade Martins Pereira. A foliação 

magmática S0 identificada nas porções menos deformada da unidade, é marcada pelo 

alinhamento de pórfiros euédricos de K-feldspatos e plagioclásios orientados segundo a 

direção E-W com ângulos de mergulho > 65º para Norte ou Sul (Figura 2A). Paralela a esta 

foliação foi observada uma foliação no estado sólido (S1), marcada pelo alinhamento de 

minerais máficos e félsicos na matriz das rochas profiroclásticas e de forma penetrativa nas 

rochas equigranulares (Figura 2B). Esta foliação é observada com mais clareza na porção 



 

16º SIMPÓSIO DE GEOLOGIA DA AMAZÔNIA 
Geociências e Geopolítica na Amazônia 

23 a 25 de setembro de 2019 - Manaus-Amazonas 
SBG-NO – DEGEO/UFAM- CPRM/Manaus 

 

 

centro-leste do batólito Martins Pereira próxima ao contato com o Complexo Anauá. 

Microtexturas deformacionais de fluxo no estado sólido são marcadas pela formação de 

subgrãos, agregados de minerais recristalizados estirados, kink bands em biotita, extinção 

ondulante em quartzo e feldspatos e quartzo em chessboard. 

 

 
Figura 02 – Fotos de afloramento exibindo as diferentes foliações encontradas na UMP e suas 
respectivas orientações organizadas em stereogramas. A) S0 caracterizada pelo alinhamento de 

pórfiros euédricos de plagioclásios e k-feldspatos.  B) S1 caracterizada pelo estiramento e alinhamento 

de minerais máficos e félsicos contornando xenólito - paralelo a S0. C) bandamento composicional S2 

marcado por mobilizados anatéticos formando migmatito estromático. D) Zona de cisalhamento NE 

dextral transpondo bandamento composicional (S2).  

 

A formação das foliações S0 e S1 são aqui atribuídas a evolução da cristalização do 

magma sob um regime tectônico ativo. Isso é possível porque a reologia de um magma evolui 

de forma contínua passando pelos estágios: magmático, submagmático e estado sólido. Essa 

evolução ocorre com o aumento da proporção de cristais/melt. A foliação S0 é compatível com 

o estágio magmático, onde as partes sólidas do magma (xenólitos e pórfiros de plagioclásio) 

podem se mover em meio ao melt sem sofrer deformação interna, uma vez que o strain 

regional que atua no corpo granítico é dissipado na fase fluida. S1 é formada no estágio 

submagmático, devido ao aumento da proporção de cristais o magma passa a absorver o strain 

através do fluxo suportado por grãos possibilitando a deformação intracristalina e fazendo 

com que o fluido intersticial se mova para as zonas de menor pressão (Paterson 2018). 

A terceira foliação observada (S2) é marcada pela segregação de minerais máficos e 

félsicos formando bandamento composicional com orientação preferencial NW-SE. Em 

porções localizadas, próximas às intrusões do Granito Igarapé Azul e nas pedreiras próximas 
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a Rorainópolis, ocorrem gnaisses migmatíticos e mobilizados félsicos (leucossoma) com 

resíduos máficos (melanossoma) nas bordas formando um migmatito estromático (Figura 2C). 

As texturas microscópicas associadas a estas foliação são: quartzo chessboard, migração de 

borda de grão de alta temperatura (GMB) e em agregados de quartzo e K-feldspato com 

textura granoblástica indicando recuperação de tamanho de grãos em alta temperatura 

(>700ºC, Passchier & Trouw 1996). Almeida et al. (2007) através de Pb-Pb em zircão 

dataram estes mobilidados é obtiveram a idade de 1,90Ga.  

 As estruturas mais tardias são marcadas por zonas de cisalhamento dúcteis, 

principalmente na direção NE-SW e secundariamente NW-SE com altos ângulos (>65º) de 

mergulho, retrabalham as rochas paleoproterozoicas do DUA formando faixas milonícas 

(Figura 02D). As microtexturas associadas são: formação de subgrãos de quartzo e feldspatos, 

extinção ondulante, deformação em maclas de plagioclásio e migração de limite de grão do 

tipo SGR (subgrain rotation) em cristais cominuídos da matriz e nos porfiroclastos. As 

estruturas core-mantle, mica-fish e ribbons de quartzo caracterizam recristalização com 

significativo esforço direcional em torno de 400-500ºC (Passchier & Trouw 1996).  

   

CONCLUSÕES 

O estudo focado nos aspectos de campo e microtexturais da Unidade Martins Pereira 

mostram que a mesma registra diferentes eventos ocorridos durante sua história geológica. A 

colocação e cristalização sob controle tectônico é marcada por S0//S1 e provavelmente estão 

relacionadas aos estágios finais de evolução do Arco Anauá em 1,97Ga.  

A geração de bandamento composicional e migmatizações localizadas (S2) se 

relacionam geográfica e temporalmente com o Granito Igarapé Azul, ambos apresentam 

idades 1,89-1,90Ga (Almeida et al. 2007). As zonas de cisalhamento dúcteis de alto ângulo 

que seccionam as demais foliações apresentam características estruturais (orientação NE-SW, 

alto mergulho e cinemática dextral) são concordantes com as descritas para dois eventos 

regionais: Evento Itã entre 1,72 – 1,66Ga (Almeida et al. 2007) e evento K’mudku entre 1,49 

e 1,14 Ga (Santos et al. 2006) que afetam rochas paleoproterozoicas no nesta porção do 

Cráton Amazonas. Neste trabalho não foi possível identificar a qual evento estão associadas. 
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RESUMO 

O noroeste do estado do Amazonas faz parte da província geocronológica Rio Negro, cuja 

associação petrotectônica paleoproterozoica é interpretada como um arco magmático. O 

presente trabalho apresenta dados geocronológicos de alta precisão (U-Pb SIMS em zircão) de 

amostras de rocha da porção ocidental do Orógeno Cauaburi, contribuindo para o 

entendimento de sua evolução geotectônica. Na área de estudo, verificou-se que o 

magmatismo cálcio-alcalino do arco, representado pelo Complexo Cauaburi, se deu em uma 

série de pulsos magmáticos (flare-ups) entre 1802 e 1757 Ma. Dados de grãos de zircão 

detrítico e metamórfico do Complexo Taiuaçu-Cauera mostram um longo período de calmaria 

magmática (lull), no qual houve intensa deformação/metamorfismo dessa sucessão 

paraderivada (Complexo Taiuaçu-Cauera; metamorfismo em 1796 Ma). A esse período de 

relativa calmaria magmática se atribui a geração de pequeno volume de granitos 

peraluminosos crustais (granito Igarapé Tocandira; cristalização em 1793,3 Ma), produto de 

fusão parcial de migmatitos do Complexo Taiuaçu-Cauera. 

PALAVRAS-CHAVE: arco magmático, zircão, pulsos magmáticos, metamorfismo. 

INTRODUÇÃO 

Os dados geocronológicos são imprescindíveis para o entendimento de como sistemas 

geotectônicos se estabeleceram no espaço e tempo. Haja vista ampla ocorrência de zircão em 

grande parte dos litotipos, comumente se faz o uso de datações U-Pb em zircão para atribuir 

idades de cristalização de corpos ígneos, sem levar em conta aspectos inerentes às condições 

de geração e preservação do zircão frente a processos geológicos diacrônicos. Estudos que se 

baseiam em datações de alta precisão de U-Pb em zircão (ID-TIMS e SIMS) têm mostrado a 

dispersão de idades concordantes de populações de zircão em granitoides de arco continental 

(e.g. Miller et al., 2007; Silva et al., 2016). Segundo a classificação de Miller et al. (2007) 

para zircões em batólitos de arco continental da costa oeste norte-americana, a 

individualização de populações pode atribuir idades de cristalização do corpo intrusivo 

(autocristais), pulsos pretéritos que alimentaram a câmara magmática (antecristais), além de 

contribuição da fonte (herança) e assimilação da encaixante (xenocristais). Trabalhos recentes 

(e.g. Silva et al., 2016; Zhang et al., 2019) mostram que a história magmática de um arco 

continental se dá em períodos de baixa produção magmática e maior deformação (lulls), 

interrompidos periodicamente por rajadas de magmatismo de alto volume (flare-ups). 

O Orógeno Cauaburi é formado principalmente pelas rochas ortoderivadas do Complexo 

Cauaburi, que corresponde à ortognaisses e metagranitoides cálcio-alcalinos a alcalinos com 

variado grau de deformação (Carneiro et al., 2017). Entende-se que essa unidade representa o 

magmatismo gerado em um arco continental, cujas idades variam de 1,81 a 1,78 Ga (Almeida 
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et al., 2013). Uma sucessão paraderivada de alto grau metamórfico (Taiuaçu-Cauera) 

apresenta feições estruturais e dados geocronológicos que indicam deformação e 

metamorfismo no curso da orogenia Cauaburi (Veras et al., 2018). 

Com base em dados recém-obtidos pelo Serviço Geológico do Brasil, nós apresentamos como 

as datações de alta precisão (U-Pb SHRIMP) auxiliaram no entendimento da história 

evolutiva da porção ocidental do Orógeno Cauaburi, importante entidade geotectônica 

formadora da província Rio Negro/Rio Negro-Juruena setentrional (Santos et al., 2000; 

Cordani & Teixeira, 2007). Esse estudo enfocou uma área denominada Domínio Içana 

(Almeida et al., 2013), na região dos rios Içana e Cuiari, bacia do Alto Rio Negro. 

MÉTODOS 

A preparação mecânica das amostras foi feita no Laboratório de Análises Minerais de Manaus 

(LAMIN-MA) do Serviço Geológico do Brasil e consistiram em: britagem, moagem, 

peneiramento a 100-80# e bateamento para concentração de minerais pesados. 

Posteriormente, os grãos de zircão foram coletados manualmente. Os grãos foram embutidos 

em uma resina de epoxy e polidos. Os dados geocronológicos foram obtidos pelo método U-

Pb SHRIMP (Sensitive High-Resolution Ion Microprobe) em grãos de zircão. As análises 

foram realizadas no GEOLAB da Universidade de São Paulo (USP).  

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Na área de estudo, o Complexo Cauaburi é composto por (hornblenda)-biotita metatonalitos a 

metasienogranitos com epidoto e titanita, de granulação média a grossa e textura equigranular 

a porfirítica. Alguns afloramentos apresentam foliação magmática definida por alinhamento 

de fenocristais de feldspato ou foliação em estado sólido dada por minerais máficos 

(hornblenda e/ou biotita), além de enclaves máficos orientados, de acordo com a direção leste-

oeste com mergulho subvertical. Alguns afloramentos apresentam feições de mistura de 

magmas, que podem compreender composições de gabro/diorito a monzogranito. 

As rochas paraderivadas de alto grau que afloram na região foram reunidas no Complexo 

Taiuaçu-Cauera. Essa unidade reúne rochas de composição predominantemente 

quartzofeldspática, podendo apresentar também muscovita, biotita, granada e silimanita. Essa 

associação mineral sugere condições metamórficas de fácies anfibolito aplicadas a rochas 

sedimentares de composição grauvaquiana. Embora haja sobreposição de eventos (orogenias 

Içana e K’Mudku; Almeida et al., 2013), muitos afloramentos preservam a foliação 

metamórfica de atitude leste-oeste subvertical, que coincide com a dos metagranitoides do 

Complexo Cauaburi. No curso do Igarapé Tocandira, afloram granitos peraluminosos, de 

granulação média a grossa e textura equigranular a porfirítica. São compostos por 

plagioclásio, feldspato alcalino, quartzo, muscovita e biotita, além de menor quantidade de 

zircão, monazita, ilmenita e epidoto. Como revelado adiante, essa rocha apresentou idade de 

cristalização estateriana e se relaciona à fusão parcial principalmente das rochas paraderivadas 

do Complexo Taiuaçu-Cauera. Agrupou-se essa rocha na unidade granito Igarapé Tocandira. 

Os grãos de zircão das quatro amostras de rochas ortoderivadas são prismáticos e apresentam 

zoneamento oscilatório. Grãos selecionados de três amostras do Complexo Cauaburi 

apresentam dispersão de idades ao longo da concórdia, sendo três idades discordantes com 

intercepto superior em 1802,0 ± 7,0 Ma, 1785,1 ± 2,7 Ma e 1776,7 ± 6,4 Ma, e quatro idades 

concórdias de 1773,6 ± 4,6 Ma, 1761,4 ± 5,1 Ma, 1760,2 ± 7,5 Ma e 1757,5 ± 7,7 Ma (Figura 

01 – A, B e C). Essa dispersão não acontece com os dados geocronológicos do granito Igarapé 
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Tocandira, que apontam idade concordante de 1793,3 ± 4,6 Ma (Figura 01 – D). Os dados do 

Complexo Taiuaçu-Cauera mostram idades mais jovens em bordas de grãos, com picos de 

1796 e 1783,4 Ma, e idades mais antigas nos núcleos dos grãos, como picos de 1818 a 2099 

Ma (Figura 01 – E). 

 

Figura 01 – Diagramas de concórdia (
207

Pb/
235

U versus 
206

Pb/
238

U) de amostras do Complexo Cauaburi 

(A, B e C) e do granito Igarapé Tocandira (D). (E) Gráfico de probabilidade de densidade 

de dados de grãos do Complexo Taiuaçu-Cauera (discordância < 5%). Idades em Ma 

(milhões de anos). Intervalo de confiança é 2σ. Idades aparentes dos grãos apresentados 

corresponde a 
207

Pb/
206

Pb. Adjacente à cada gráfico, há imagem de catodoluminescência 

de grãos representantes. As cores dos spots e representações de idades nos gráficos 

correspondem à origem de formação da fase mineral, conforme a legenda.  

Analisando as texturas dos grãos das amostras ortoderivadas, não se observam grandes 

diferenças entre grãos de pulsos anteriores (antecristais) e do pulso final (autocristais) da 

câmara magmática, embora em alguns casos possa haver uma perturbação do zoneamento 

oscilatório devido à reassimilação magmática, como exibido no antecristal da Figura 01 – B. 

Portanto, a identificação de antecristais se dá em função da presença de dados concordantes 

mais antigos e que estejam inseridos no contexto diacrônico do evento geológico em questão. 

Quanto às três amostras do Complexo Cauaburi (Figura 01 – A, B e C), interpretamos que as 

idades de 1761,4 Ma a 1757,5 Ma são de cristalização de autocristais, enquanto as idades 

entre 1802 Ma e 1773,6 Ma são de cristalização de antecristais, que se deram durante 

episódios de intensa produção magmática (flare-ups) no curso do processo de subducção. A 

idade obtida para a amostra do granito Igarapé Tocandira (1793,3 ± 4,6 Ma; Figura 01 – D) 

corresponde à cristalização de autocristais, sendo próxima a idade de cristalização da rocha, o 
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que revela que esse magmatismo não foi de longa-vida como no caso do magmatismo cálcio-

alcalino de arco continental. O pico principal das idades de borda da amostra do Complexo 

Taiuaçu-Cauera (1796 Ma) se aproxima à idade de cristalização do granito Igarapé Tocandira, 

sendo interpretada como a idade de metamorfismo da unidade. Portanto, se relaciona a 

geração do granito Igarapé Tocandira à fusão parcial parcial de rochas do Complexo Taiuaçu-

Cauera. Interpretamos que as idades mais antigas do Complexo Taiuaçu-Cauera (1818 a 2099 

Ma) correspondem à proveniência de áreas formadas anteriormente à orogenia Cauaburi. 

CONCLUSÕES 

Dados geocronológicos de amostras do Complexo Cauaburi revelam uma dispersão de idades 

ao longo da concórdia, o que permite distinguir populações distintas e correlacionar as idades 

aos processos petrogenéticos e da história evolutiva do orógeno. A idade mais antiga (1802 ± 

7,0 Ma) é interpretada como o primeiro pulso magmático, que se deu com a instalação do arco 

continental na porção estudada. Até a cristalização dos autocristais (ca. 1,76 Ga), outros 

pulsos (flare-ups) reabasteceram a câmara magmática, sendo preservado o registro 

cronológico em grãos de zircão com idades mais antigas (antecristais). O período mais longo 

de interrupção dos pulsos magmáticos (lull), entre 1802 e 1785,1 Ma, coincide com pico de 

idades de grãos metamórficos da sucessão paraderivada de alto grau (1796 Ma), em que a 

fusão parcial do Complexo Taiuaçu-Cauera gerou o granito Igarapé Tocandira (1793,3 ± 4,6 

Ma). A separação de idades e a identificação dos diferentes tipos de populações de zircão 

evitou a interpretação de uma idade mista mais antiga para a cristalização dos granitoides do 

Complexo Cauaburi, além de revelar que o Orógeno Cauaburi se manteve ativo por cerca de 

45 Ma, com fases de intensa produção magmática e outras de maior deformação. 
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RESUMO 

O embasamento do Cinturão Araguaia (CA) é constituído por rochas arqueanas e 
paleoproterozoicas, sendo as primeiras predominantes no segmento norte, e as 
paleoproterozoicas na porção sul do cinturão. Os ortognaisses arqueanos que ocorrem na 
porção norte do CA afloram, essencialmente, no interior de diversas estruturas dômicas. 
Idades 207Pb/206Pb de ~2,86 Ga, foram obtidas para esses gnaisses, pelo método de evaporação 
de Pb em monocristais de zircão (Pb-Pb em zircão). Este trabalho apresenta idades U-Pb em 
zircão, obtidas por LA-MC-ICPMS, de 2930 ± 15 Ma, 2898 ± 11 Ma e 2882 ± 9 Ma para 
ortognaisses das estruturas de Xambioá, Grota Rica e Colméia, respectivamente. Tais idades 
sugerem que os protólitos ígneos desses gnaisses foram gerados em eventos magmáticos 
distintos. Esse intervalo de idade é similar àquele dos granitoides mesoarqueanos do Domínio 
Rio Maria (DRM) da Província Carajás no Cráton Amazônico. Isso reforça a hipótese de que 
o embasamento do segmento norte do CA pode representar janelas tectônicas de fragmentos 
da porção sudeste deste cráton. 
PALAVRAS-CHAVE: Cinturão Araguaia, Arqueano, Geocronologia U-Pb em zircão. 

INTRODUÇÃO 
Na porção norte da Província Tocantins (Almeida et al. 1981) localiza-se o CA 

(Figura 1), uma unidade geotectônica do Neoproterozoico formada durante o Ciclo Brasiliano 
(Alvarenga et al. 2000). O CA é constituído dominantemente por rochas metassedimentares 
reunidas no Supergrupo Baixo Araguaia (Abreu 1978), com estruturação regional na direção 
N-S. O embasamento do CA é composto por rochas arqueanas e paleoproterozoicas (Moura & 
Gaudette 1999, Arcanjo & Moura 2000, Arcanjo et al. 2013). No segmento setentrional do 
CA predominam ortognaisses arqueanos com afinidade TTG (Moura & Gaudette 1999). Estes 
ortognaisses, reunidos no Complexo Colméia, estão expostos no núcleo das estruturas 
dômicas de Xambioá, Lontra, Grota Rica, Cocalândia e Colméia (Figura 1C). Mais 
restritamente, também no interior de estruturas dômicas, ocorrem ortognaisses do 
Paleoproterozoico (~1,84 Ga; Dias et al. 2017), interpretados como corpos intrusivos nas 
rochas arqueanas. 

Idades Pb-Pb em zircão de ~2,86 Ga de ortognaisses arqueanos de diversas estruturas 
dômicas do CA foram consideradas como idades mínimas de cristalização dos protólitos 
ígneos desses rochas (Moura & Gaudette 1999). No entanto, datações U-Pb em zircão por 
LA-MC-ICPMS (Dias et al., 2017) revelaram idades distintas para ortognaisses das estruturas 
de Lontra (2905 ± 5,1 Ma), Cocalândia (2869 ± 11 Ma) e Colmeia (2830,9 ± 6,9 Ma). 
Ademais, a idade de 2921 ± 42 Ma foi obtida para o ortognaisse da estrutura de Xambioá 
(Assis & Moura 2017). Este trabalho apresenta novas datações U-Pb em zircão, por LA-MC-
ICPMS, para ortognaisses das estruturas dômicas de Xambioá, Grota Rica e Colméia. Os 
dados geocronológicos obtidos mostram que eventos magmáticos distintos, originaram os 



	

16º	SIMPÓSIO	DE	GEOLOGIA	DA	AMAZÔNIA	
Geociências	e	Geopolítica	na	Amazônia	

23	a	25	de	setembro	de	2019	-	Manaus-Amazonas	
SBG-NO	–	DEGEO/UFAM-	CPRM/Manaus	

	
	
protólitos dos ortognaisses mesoarqueanos que afloram no interior das diferentes estruturas 
dômicas do CA.	

MATERIAL E MÉTODOS 
 Os cristais de zircão datados dos ortognaisses das estruturas de Grota Rica e Colméia 
são remanescentes daqueles separados por Moura & Gaudette (1999) para datação Pb-Pb em 
zircão. Os cristais de zircão de Xambioá foram separados seguindo as técnicas tradicionais de 
concentração desse mineral, e posterior seleção dos melhores cristais com o auxílio de lupa 
binocular. Nas datações U-Pb em zircão foi utilizado o espectrômetro de massas com 
multicoletores e fonte de plasma indutivamente acoplado, equipado com microssonda de 
ablação a laser (LA-MC-ICPMS), do Laboratório de Geologia Isotópica do Instituto de 
Geociências da Universidade Federal do Pará. O espectrômetro utilizado foi o modelo 
Neptune da Thermo Fisher Scientific, equipado com uma microssonda a laser modelo LSX-
213 G2 da CETAC Technologies-Photon Machines. Os procedimentos analíticos utilizados 
seguiram aqueles descritos em Milhomem Neto et al. (2017). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Na estrutura de Xambioá foi amostrado um gnaisse trondhjemítico, de coloração 

cinza-esbranquiçado e granulação média. Os minerais essenciais são plagioclásio, quartzo e 
microclínio. Muscovita é o mineral qualificador. Biotita, apatita e zircão ocorrem como 
acessório. Foram analisados 36 cristais de zircão, dentre os quais, 9 definiram a idade 
discordante de intercepto superior de 2931 ± 14 Ma. A idade concordante de 2930 ±15 Ma 
também foi obtida (Figura 2A).  

Os cristais de zircão da estrutura de Grota Rica são provenientes de um gnaisse 
tonalítico de cor cinza claro, granulação média, e foliação marcada pela orientação dos cristais 
de biotita. Plagioclásio, microclínio e quartzo são os minerais essenciais, e biotita o mineral 
qualificador. Como acessórios ocorrem muscovita, epídoto e zircão. Foram analisados 36 
cristais de zircão sendo que 13 definiram a idade discordante de intercepto superior de 2885 ± 
21 Ma. A idade concordante de 2898 ± 11 Ma também foi calculada (Figura 2B). 

Na estrutura de Colméia, os cristais de zircão foram extraídos de um gnaisse granítico 
composto por microclínio, plagioclásio e quartzo, tendo a biotita como mineral qualificador. 
Muscovita, zircão e apatita são minerais acessórios. Dos 36 cristais de zircão analisados, 17 
definiram a idade discordante de intercepto superior de 2888 ± 14 Ma. Duas idades 
concordantes de 2744 ± 23 Ma e 2883 ± 9 Ma (Figura 2C) foram obtidas. Cristais 
concordantes mais antigos com idades 207Pb/206Pb de 2976 Ma, 2928 Ma e 2928 Ma estão 
presentes.  

As idades concordantes de 2931 ± 14 Ma (Xambioá), 2898 ± 11 Ma (Grota Rica) e de 
2883 ± 9 Ma (Colméia) foram interpretadas como representativas da época de cristalização 
dos protólitos ígneos dos gnaisses. Essas idades, juntamente com aquelas de 2905 ± 5,1 Ma e 
de 2869 ± 11 Ma dos ortognaisses das estruturas do Lontra e Cocalândia, respectivamente 
(Dias et al.2017), permitem inferir um intervalo de tempo de, aproximadamente, 60 Ma (2,93 
– 2,87 Ga) para os eventos magmáticos que geraram os protólitos ígneos dos gnaisses 
arqueanos do embasamento do segmento norte do CA. Vale ressaltar que gnaisses graníticos 
de ~1,84 Ga (Dias et al. 2017) ocorrem associados a esses ortognaisses arqueanos. Situação 
geologicamente similar é encontrada no DRM da Província Carajás do Cráton Amazônico, 
terreno adjacente ao CA, onde granitoides mesoarqueanos (~2,93 - 2,86 Ga) ocorrem 
associados à granitos anorogênicos de 1,88 Ga (Dall’Agnol et al., 2005). Esse contexto 
geológico vem reforçar a hipótese de que as janelas do embasamento do segmento norte do 
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CA, constituídas por TTG’s mesoarqueanos intrudidos por granitos do Orosiriano, 
representariam fragmentos do Cráton Amazônico. 

	
Figura 1 – A) Províncias Estruturais Brasileiras destacando a Província Tocantins (Almeida et al. 1981). B) 

Cinturões neoproterozoicos Araguaia, Paraguai e Brasília da Província Tocantins (Segundo Hasui 
2012). C) Mapa geológico simplificado do Cinturão Araguaia, destaque para as diferentes estruturas 
dômicas que reúnem os gnaisses do Complexo Colméia (Adaptado de Gorayeb et al. 2008). 

	
Figura 2 – Diagramas concórdia mostrando as idades concordantes obtidas para os gnaisses das estruturasd 

dômicas de Xambioá (A), Grota Rica (B) e Colméia (C) (Elaborado pelos autores). 
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CONCLUSÕES 

As idades U-Pb em zircão, obtidas por LA-MC-ICPMS, nos ortognaisses do 
embasamento da porção norte do CA são representativas das idades de cristalização dos 
protólitos ígneos desse gnaisses. Elas permitem inferir a existência de distintos eventos 
magmáticos ocorridos no Arqueano em um intervalo de, aproximadamente, 60 Ma (2,93 - 
2,87 Ga). Tanto as idades como o intervalo de tempo destes eventos magmáticos são similares 
àqueles que originaram os granitoides mesoarqueanos do DRM, no sudeste do Cráton 
Amazônico. A similaridade entre esses dois segmentos crustais é reforçada pela presença de 
corpos graniticos intrusivos, do Paleoproterozoico, tanto nas janelas tectônicas do CA (~1,84 
Ga) como no DRM (~1,88 Ga). Esse contexto geológico fortalece a hipótese da existência de 
uma ligação física entre o Craton Amazônico e o embasamento do CA, anterior à estruturação 
do cinturão  no Neoproterozoico. 
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RESUMO 

A região de Ourilândia do Norte é formada por um diversificado magmatismo mesoarqueano sintectônico 

subdividido em três principais associações granitoides: leucogranito e rochas associadas – composto por 

biotita monzogranitos equi- e heterogranular, biotita granodiorito porfirítico e xenólitos tonalíticos; 

sanukitoide e rochas associadas – formados por granodioritos e tonalitos equigranulares, com quartzo 

diorito e quartzo monzodiorito subordinados. Além de uma variedade granodiorítica heterogranular, 

espacialmente associada aos leucogranitos, e outra porfirítica; e granitoide sódico – representado por 

trondhjemito porfirítico, de ocorrência areal restrita. Os dados geocronológicos U-Pb SHRIMP dos 

granitoides estudados mostraram que os magmas dos sanukitoides e leucogranitos foram 

cristalizados//colocados contemporaneamente em ~2,88 Ga. No entanto, no leucogranito foram registrados 

padrões de heranças de 3,0; 2,97 e 2,92 Ga, além de idades de cristalização de ~2,92 Ga obtidas para o 

trondhjemito, granodiorito porfírítico associado aos sanukitoides e xenólito tonalítico, que registram a 

existência de um evento mais antigo de geração crustal nesta região. As unidades mais volumosas, 

representadas pelos leucogranito e sanukitoide equigranulares mostram valores negativos de εHf(t) (-4,10 e 

-0,78) e Hf-TDM
C paleoarqueanas (3,53-3,33 Ga) para o primeiro, confirmando envolvimento de 

retrabalhamento crustal para sua origem e longo tempo de residência crustal (>500 Ma), enquanto o 

sanukitoide apresenta valores negativos a positivos de εHf(t) (-1,98 e +3,36) e Hf-TDM
C entre 3,40 e 3,08 Ga, 

sugerindo origem mantélica, mas com participação de um componente crustal. A integração das 

informações adquiridas neste estudo com aquelas geradas em trabalhos anteriores confirmou uma colocação 

sintectônica em cenário similar aos sistemas orogênicos modernos, envolvendo subducção de crosta 

oceânica seguida de colisão microcontinental: (i) primeiro estágio (3,0-2,92 Ga) – subducção de baixo 

ângulo com colocação de slab-melt e consequente metassomatismo da cunha mantélica. Neste período 

foram formadas as populações de zircões herdados do leucogranito, assim como os magmas que deram 

origem ao trondhjemito, enclave tonalítico e à primeira geração de sanukitoide (porfirítico), em ~2,92 Ga; 

e (ii) segundo estágio (~2,88 Ga) – cenário colisional, associado à espessamento crustal, ao pico de 

metamorfismo regional (2,89-2,84 Ga) e a processos de retrabalhamento litosférico, desencadeado por slab 

break-off e influxo do manto astenosférico, capaz de gerar em um curto intervalo de tempo grandes volumes 

de magmas não cogenéticos, onde zonas de cisalhamento translitosféricas condicionaram suas ascensões e 

colocações, atuando como condutos pré-existentes para transporte e interação entre magmas mantélicos e 

crustais. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Granitoides; Mesoarqueano; Geocronologia; Província Carajás. 

INTRODUÇÃO 

A Província Carajás é considerada como o maior núcleo arqueano preservado do Cráton Amazônico 

(Almeida et al. 1981). Santos (2003) formalizou sua subdivisão em Domínio Rio Maria a sul, de idade 

mesoarqueana, e Domínio Carajás a norte, de idade meso- a neoarqueana (Figura 1). Posteriormente, 

Dall’Agnol et al. (2013) indicaram que o segmento de crosta considerado como embasamento da Bacia 

Carajás, que se estenderia desde a sua borda sul até o limite com o Domínio Rio Maria não corresponderia 

a uma crosta arqueana tectonicamente homogênea, o que levou à adoção das denominações Domínio 

Sapucaia e Domínio Canaã dos Carajás (Figura 1c).  
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Santos e Oliveira (2016) e Silva et al. (2018) indicaram que a crosta de Ourilândia é marcada pela 

ocorrência de um diversificado magmatismo sintectônico mesoarqueano, anteriormente inseridos no 

contexto do Complexo Xingu, e das suítes Plaquê e Rio Maria (Araujo & Maia, 1991; Oliveira et al., 2011). 

Assim temos (Figura 2): (i) leucogranito e rochas associadas – composto por biotita monzogranitos equi- e 

heterogranular, biotita granodiorito porfirítico e xenólitos tonalíticos. Com exceção do xenólito, as demais 

variedades mostram feições de mingling entre si; (ii) sanukitoide e rochas associadas – formados por 

granodioritos e tonalitos equigranulares, com quartzo diorito e quartzo monzodiorito subordinados. Além 

da ocorrência de uma variedade granodiorítica heterogranular, espacialmente associada aos leucogranitos, 

e outra porfirítica; e (iii) granitoide sódico – representado por trondhjemito porfirítico, de ocorrência areal 

restrita. As porções centrais dos batólitos de Ourilândia representam domínios de menor strain, 

caracterizados por trama planar de direção principal E-W e mergulho subvertical, enquanto as bordas 

configuram domínios de maior strain, sugerindo que eles são limitados por zonas de cisalhamento de escala 

regional. Os dados meso- e microestruturais indicaram que essas rochas são sin-tectônicas e foram afetadas 

por deformação de moderada a alta temperatura (> 500 ºC), durante resfriamento, na presença de água, em 

regime transpressivo sinistral, controlado predominantemente por cisalhamento puro (Silva et al. 2018). 

A combinação de análises U-Pb e Lu-Hf in situ em populações de zircões permite determinar suas 

idades e assinaturas isotópicas, fornecendo importantes informações petrológicas e tectônicas. Para as 

diferentes associações petrotectônicas mesoarqueanas dessa região, os dados apresentados permitiram 

restringir suas idades de cristalização//colocação, relações de contemporaneidade, identificar padrões de 

herança, aprofundar o entendimento sobre a natureza das fontes, discutir os principais eventos que levaram 

à construção e cratonização da Província Carajás e ainda refletir sobre o início do estilo moderno da 

tectônica de placas. 

MATERIAIS E MÉTODOS  

Para a obtenção dos dados U-Pb e Lu-Hf in situ em zircão foram selecionadas cinco amostras para 

análise (Figura 2): uma representativa do leucogranito (monzogranito equigranular); uma do enclave 

tonalítico; uma do sanukitoide típico (granodiorito equigranular); uma do granodiorito porfirítico de 

afinidade sanukitoide e uma do trondhjemito sódico. Os dados U-Pb foram obtidos pelo sistema SHRIMP 

IIe (Sensitive High Resolution Ion Microprobe), no Laboratório de Geologia de Alta Resolução do Instituto 

de Geociências da Universidade de São Paulo, enquanto, as análises isótopicas de Hf foram obtidas no 

mesmo spot ou domínio de idade U-Pb concordante, no Laboratório de Geologia Isotópica (Pará-Iso) do 

Instituto de Geociências da UFPA por um LA-MC-ICP-MS (Laser Ablation Multi-Collector Ion Coupled 

Plasma Mass Spectrometer) de alta resolução, modelo Neptune, marca Thermo Finnigan, equipado com 

uma sonda laser Nd:YAG 213nm, modelo LSX-213 G2 da marca CETAC.  

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os dados geocronológicos U-Pb SHRIMP mostraram os seguintes resultados: (i) no leucogranito 

foram identificadas quatro populações de zircões (A, B1, B2 e B3). A população A (2881 ± 11 Ma) foi 

interpretada como idade de colocação, correlacionada ao principal evento de espessamento crustal, 

granulitização (2,89-2,84 Ga) e geração dos demais leucogranitos potássicos da província. As populações 

B1, B2 e B3 representam padrões de herança com idades concordantes de 2938 ± 12 Ma, 2972 ± 11 Ma, 

3039 ±11 Ma, enquanto as análises do xenólito tonalítico mostraram idades de 2920 ± 9,8 Ma, todas 

correlacionadas ao evento de formação das séries  TTG’s mais antigas; o sanukitoide típico (equigranular) 

indicou idade de cristalização de 2885,3 ± 12 Ma, contemporânea ao evento de formação do leucogranito, 

confirmando as  observações de campo que indicaram baixo contraste de viscosidade entre essas unidades. 

Em contrapartida, as análises do granodiorito porfirítico de afinidade sanukitoide mostraram idades 

concordantes de 2925,4 ± 8,9 Ma, interpretada como de cristalização, sugerindo que na região de estudo  

houve  um  evento  mais antigo de  geração de  magmas  de  afinidade sanukitoide, até então desconhecido
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Figura 1 - (a) Localização do Cráton Amazônico na Plataforma Sul Americana (Almeida et al. 1981); (b) localização da Província 

Carajás no Cráton Amazônico (Tassinari & Macambira 2004); (c) Compartimentação tectônica da Província Carajás segundo 
Dall’Agnol et al. (2013); e (d) mapa geológico regional da Província Carajás (modificado de Oliveira et al. 2014). 
 

 
Figura 2 -Mapa geológico de Ourilândia do Norte, modificado a partir de Silva et al. (2018). O perfil esquemático (A-B) mostra 

a interpretação das estruturas em profundidade e as projeções estereográficas equal-area (Schimdt-Lambert) apresentam as 

principais atitudes de foliação medidas (magmática e/ou tectônica), indicando um trend preferencial E-W, com variações locais 

para ENE-WSW e WNW-ESE. 
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na Província Carajás; e (iii) o trondhjemito sódico mostrou idade de 2922 ± 6,9 Ma, contemporânea a 

formação do enclave tonalítico e do granodiorito porfirítico de afinidade sanukitoide, também 

correlacionada aos estágios finais do evento de formação das séries TTG’s mais antigas.  

Os dados isotópicos Lu-Hf por LA-MC-ICP-MS mostraram: (i) leucogranito – a população A (~2,88 

Ga) exibiu valores negativos de εHf(t) (-4,10 e -0,78) e Hf-TDM
C do Paleoarqueano (3,53-3,33 Ga), 

confirmando envolvimento de retrabalhamento crustal para sua origem e um longo tempo de residência 

crustal para esses granitos (>500 Ma). Por outro lado, as populações de zircões herdados B1, assim como 

do enclave tonalítico, forneceram assinaturas contrastantes com relação aquelas das populações B2 e B3. 

Assim, a população B1 (~2,93 Ga) e o enclave tonalítico (~2,92 Ga) mostraram valores essencialmente 

positivos de εHf(t) variando -0,17 e +2,01 para as primeira e -0,68 e +2,78 para o último, de modo que 

forneceram idades Hf-TDM
C variando entre 3,36-3,14 Ga, o que indica uma natureza juvenil para esses 

zircões. Por outro lado, a população B2 (~2,97 Ga) mostrou valores mais amplos de εHf(t), variando de 

negativos a positivos (-5,69 a +1,41) e Hf-TDM
C de 3,71-3,27 Ga e a população B3 (~3,0 Ga) indicou valores 

negativos e mais restritos de εHf(t) (-2,16 a -1,66), com Hf-TDM
C entre 3,48-3,51Ga; (ii) o sanukitoide 

equigranular (~2,88 Ga) forneceu valores variando de negativos a positivos de εHf(t) (-1,98 e +3,36) e Hf-

TDM
C entre 3,40-3,08 Ga, sugerindo origem mantélica, mas com participação de um componente crustal. 

Por outro lado, o sanukitoide porfirítico (~2,92 Ga) mostrou valores negativos de εHf(t) (-4,38 e -0.08) e Hf-

TDM
C entre 3,58-3,31 Ga, indicando maior participação do componente crustal, em relação ao mantélico; e 

(iii) trondhjemito sódico (~2,92 Ga) forneceu valores de εHf(t) negativos a positivos (-3,53 e +2,26) e Hf-

TDM
C entre 3,53-3,17 Ga, sugerindo fonte híbrida formada predominantemente por um componente crustal 

e participação de outro mantélico.  

CONCLUSÕES 

Uma avaliação integrada dos dados adquiridos para os granitoides estudados sugerem que seus 

magmas parentais foram sintectonicamente alojados em um ambiente tectônico similar aos sistemas 

orogênicos modernos, envolvendo subducção de crosta oceânica seguida de colisão microcontinental: (i) 

primeiro estágio (3,00-2,92 Ga) – subducção de baixo ângulo com colocação de slab-melt (séries TTG’s 

mais antigas) e consequente metassomatismo da cunha mantélica. Neste período foram formados os zircões 

herdados das populações B1, B2 e B3, assim como os magmas que deram origem ao enclave tonalítico, 

trondhjemito sódico e à primeira geração de sanukitoide, em ~2,92 Ga; e (ii) segundo estágio (~2,88 Ga) – 

cenário colisional, associado à espessamento crustal, ao pico de metamorfismo regional (2,89-2,84 Ga) e a 

processos de retrabalhamento litosférico, desencadeado por slab break-off e influxo do manto astenosférico, 

capaz de gerar em um curto intervalo de tempo grandes volumes de magmas não cogenéticos, onde zonas 

de cisalhamento translitosféricas condicionaram suas ascensões e colocações, atuando como condutos pré-

existentes para transporte e interação entre magmas mantélicos e crustais. 
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RESUMO 

As rochas do Grupo  têm sido cartografadas pelos projetos do Serviço Geológico do Brasil – 

CPRM desde a década de 1980 (Melo et al. 1980, Ferreira et al. 2000, Vasquez et al. 2017). 

São rochas supracrustais, para e ortoderivadas, com alguns paragnaisses e anfibolitos 

associados, que marcam uma sedimentação e vulcanismo relacionados à formação do arco 

magmático mais precoce do Domínio Tapajós da Província Tapajós-Parima. No presente 

resumo são apresentadas novas datações U-Pb por LA-ICP-MS em zircão que datam as fontes 

detríticas entre 2000 e 2050 Ma e metamorfismo de alto grau por volta 1950 Ma.  

PALAVRAS-CHAVE: Domínio Tapajós, Grupo Jacareacanga, Arco Cuiú-Cuiú, Orosiriano. 

CONTEXTO GEOLÓGICO  

As rochas do Grupo se localizam na porção sudoeste do Domínio Tapajós da Província 

Tapajós-Parima, que é um cinturão orogênico do Orosiriano derivado da acresção de arcos 

magmáticos entre 2040 e 1860 Ma na margem de um continente arqueano (Santos et al. 2000, 

2004). O Grupo  é dividido nas formações Sai Cinza e Cadiriri (Figura 1). A Formação Sai 

Cinza é composta de xistos a muscovita, biotita, clorita, actinolita e metacherts ferruginosos. 

Localmente ocorrem tremolita e talco xistos, paragnaisses pelíticos e anfibolitos (Melo et al. 

1980, Ferreira et al. 2000). A Formação Cadiriri é composta de lentes de quartzito orientadas 

concordantemente segundo direção NNW da foliação das rochas da Formação Sai Cinza. 

Estas formações representam uma sequência vulcano-sedimentar marcada por sedimentos 

siliciclásticos e químicos associados a um vulcanismo básico. Esta sequência foi submetida a 

condições de metamorfismo baixo a médio grau de fácies xisto verde a epidoto anfibolito 

(Melo et al. 1980). A sedimentação siliciclástica e química e o vulcanismo máfico-

ultramáfico representam uma sedimentação turbidítica intercalada com basaltos de fundo 

oceânico de uma bacia de retroarco e de fossa oceânica de um arco magmático formado entre 

2040 e 1998 Ma – Arco Magmático Cuiú-Cuiú (Santos et al. 2000, 2004). Dados U-Pb TIMS 

em zircão de um mica xisto mostraram fontes detríticas de ca. 2100 Ma (2098 a 2125 Ma) e 

arqueana (2875 Ma) (Santos et al. 2000). Outro mica xisto datado por evaporação de Pb em 

zircão forneceu idades que registram as fontes detríticas do Riaciano (2189 e 2136 Ma) e 

também do Orosiriano (2034, 2008 e 1972 Ma) (Almeida et al. 2001). 

O Projeto Evolução Crustal e Metalogenia da Província Mineral do Tapajós revisitou 

afloramentos mapeados em projetos anteriores na área de Jacareacanga e estudou novos 

afloramentos. A revisão petrográfica mostrou que alguns mica xistos são paragnaisses 

blastomiloníticos e que estas rochas alcançaram condições de alto grau metamórfico com 

formação de granada, silimanita e cordierita (paragnaisses pelíticos). A xistosidade (S1) com 

dobras intrafoliais apertadas foi transposta por uma foliação milonítica (S2) que contem veios 

concordantes de leucogranito com granada, biotita e muscovita. Esta foliação S2 foi cortada 

por outra geração de veios graníticos discordantes e concordantes. 
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Figura 1 - Mapa geológico simplificado da área de Jacareacanga, com localização das amostras com 

datação e os paragnaisses FH-21 e FH-27. As demais unidades litoestratigráficas da área 

são suítes de granitos e gabros e formações vulcânicas de andesitos a riolitos de 1895 - 

1871 Ma, formações de rochas vulcanoclásticas e epiclásticas de 1908 - 1895 Ma e 

epiclásticas de 1846 - 1780 Ma e formações sedimentares  e aluviões do Fanerozoico 

(fonte: Vasquez et al. 2017). 
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GEOCRONOLOGIA 

Grãos de zircão de paragnaisses pelíticos e veios leucograníticos foram datados no laboratório 

de geocronologia da UnB por U-Pb usando LA-ICP-MS. Foi datado um paragnaisse 

blastomilonítico (FH-21), rico em muscovita e clorita, com remanescentes de granada e 

cordierita, recortado por vênulas leucograníticas concordantes e discordantes da foliação. 

Também foi datado um paragnaisse com silimanita (fibrolita), cordierita, granada, biotita e 

muscovita (FH-27A), cortado veios lenticulares de leucogranito com granada, biotita e 

muscovita (FH-27B). O paragnaisse FH-21 apresentou populações de zircão detrítico com 

picos há 2049, 2075 e 2196 Ma e grãos com idades siderianas e arqueanas (Figura 2A). As 

populações mais jovens forneceram idades discórdia de 1890 ± 34 Ma e 1946 ± 14 Ma 

(Figuras 2B e 2C) que representam idades dos veios leucograníticos. O paragnaisse FH-27A 

mostrou populações de zircão detrítico com picos há 2000, 2062 e 2095 Ma, além grãos com 

idades riacianas mais antigas, siderianas e arqueanas (Figura 3D). A população de grãos mais 

jovens forneceu uma idade discórdia de 1952 ± 23 Ma (Figura 2E) que representa a idade 

formação dos veios leucograníticos com minerais peraluminosos. A datação de um desses 

veios forneceu idade discórdia de 1956 ± 27 Ma (Figura 2F) que confirma esta correlação. 

CONCLUSÕES 

As evidências de campo, a petrografia e a geocronologia mostram que as rochas 

paraderivadas do Grupo Jacareacanga se depositaram entre 2000 e 2050 Ma, o que é esperado 

para rochas relacionadas ao Arco Cuiú-Cuiú. Estas rochas foram submetidas a um 

metamorfismo que alcançou condições de alto grau e gerou fundidos leucograníticos por volta 

de 1950 Ma. A ocorrência próxima de um corpo granitíco de 1948 ± 9 Ma, o Granito Pindobal 

que pode ser diatexito (Figura 1) reforça a ocorrência deste evento de alto grau. Depois as 

rochas do Grupo Jacareacanga foram cortadas por intrusões graníticas de ca. 1890 Ma 

relacionadas aos granitos das suítes Tropas ou Parauri. 
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Figura 2- Diagramas concordia U-Pb e de probabilidade de densidade relativa de idades 207Pb/206Pb. 

Idades 207Pb/206Pb dos grãos de zircão detrítico dos paragnaisses FH-21 (A) e FH-27A (D) 

com < 10% de discordância; idades discordantes de grãos de veios graníticos que cortam os 

paragnaisses FH-21 (B e C) e FH-27A (E); idade discordante do veio granítico com granada 

FH-27B (F). 
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RESUMO 

As rochas da Suíte Intrusiva Serra da Prata que afloram na pedreira CMT correspondem a 

charnockitos intrudidos por monzogranitos e granodioritos contendo enclaves de quarzto 

dioritos. Estas rochas apresentam foliação de origem magmática com mecanismos de 

deformação de origem tanto sub-magmática quanto de estado sólido de caráter plástica de alta 

temperatura. Exibe feições de strain em feldspatos tabulares como estiramento e deslocamento 

de limite, limites planares retos combinados com textura de reação de equilíbrio e 

desenvolvimento de orientação preferencial de forma (OPF). Estes granitos também são 

intrudidos por diques tarde magmáticos de granito pegmatítico e por diques de gabro, 

espacialmente relacionados a zonas de cisalhamento, que geraram foliação milonítica orientada 

entre 270°-290° com caimentos de 65°-80° para N e lineação de estiramento com caimento 08°-

14° para o azimute 098°-106°. Os pegmatitos foram deformados em estado sólido 

desenvolvendo porfiroclastos sigmoides de K-feldspato com rotação dextral indicando regime 

tensivo. A ocorrência de diques de gabro foi controlada pela componente tensiva deste 

cisalhamento. As evidências litoestruturais observadas em campo, junto às análises 

microtexturais e as interpretações cinemáticas, sugerem que a zonas de cisalhamento 

compartimentaram a deformação plástica em faixas de largura e strain variável, e distribuição 

espacial anastomosada, cujo trend dominante é 250°-280°. Análises cinemáticas da strain 

nestas estruturas, comprovam regimes transcorrentes compressivos dominantes com eixo de 

encurtamento de média de 344° eixo de extensão subordinado dirigido em média para 104° com 

caimentos sub-horizontais (10°-16°). Tais estruturas de cisalhamento teriam se ativado 

temporalmente próximas ao resfriamento dos granitos, sugerindo similar relação temporal da 

associação granito-gabro na Suíte Intrusiva da Serra da Prata. 

PALAVRAS-CHAVE: Estudo estrutural em charnockito, mecanismos de strain em zonas de 

cisalhamento. 

INTRODUÇÃO 

O escudo das Guianas se encontra na porção norte do Cráton Amazônico, que por sua vez 

se posiciona a norte da América do Sul (Almeida e Hasui, 1984). Nesta região afloram granitos 

orogênicos de afinidade geoquímica cálcio-alcalina com idades do Orosiriano e granitos 

intraplaca de afinidade geoquímica alcalina do Calimiano. O mais antigo corresponde a 

associação de rochas ígneas representada por granitos tipo A deformados (de idade 1.93-1.94 

Ga) incluídos na suíte metamórfica rio urubu (CPRM 2000) e rochas da série charnockítica, 

deformadas e associadas a gabros da suíte Intrusiva Serra da Prata, cuja colocação esteve 

relacionada a uma cinemática transpressiva (Fraga, 2002; Fraga et al., 2009, Tarazona, 2015). 

O mais recente evento magmático é representando por magmatismo intraplaca do tipo rifte 

abortado (Fraga et al., 2009), constituído por granito rapakivi intrudido por anortosito e 

monzodiorito, com idade 1,51-1,54 Ga (Heinonen et al., 2012). Plútons graníticos são 

geralmente formados por adição de vários pulsos magmáticos a uma câmara em um 
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determinado período de tempo (Bouchez & Diot, 1990; Coleman et al. 2004; Clemens et al., 

2017).  
Nos estágios finais de cristalização de magmas graníticos, os ajustes durante o crescimento 

cristalino geram mudanças ao interior e nos limites de cristais (Vernon & Paterson, 2008; 

Vernon, 2010), e como resultado de processos de equilíbrio textural ocorre redução de energia 

livre interna em alta temperatura (Holness et al., 2018). Cristais que iniciam seus crescimentos 

isolados tendem a gerar limites planares curvos a sinuosos (redução de energia entre limites), 

quando entram em contato adotam limites planares retos, se afetados por fluxo magmático 

(Vulmanovic et al., 2008). Tais feições primárias podem ser parcialmente obliteradas por 

processos de deformação em estado sólido ainda em alta temperatura, geralmente envolvendo 

deslizamento intracristalino, deslocamento de limites e dissolução. Tais efeitos tendem a mudar 

forma, tamanho e a gerar orientação preferencial na formação dos cristais (Paterson, 1995; 

Paterson, 2001). O aumento da energia interna e a criação de defeitos na rede cristalina, induz 

a migração de limites entre cristais, com a diminuição da temperatura, geram-se exoluções e 

fraturamento nos limites entre cristais mais rígidos.  

Em plútons cujo alojamento é regionalmente controlado, o resfriamento promove a 

compartimentação da deformação de modo a se concentrar em faixas de cisalhamento com 

variação da intensidade de mecanismos de strain dúctil. Em tais condições, a textura da rocha 

muda por mecanismos que envolvem dissolução e fraturamento com a formação de subgrãos e 

rotação, assim como deslizamento planar intracristalino, resultando em redução de tamanho de 

cristais e rearranjo textural bandado na trama da rocha. No interior das bandas de deformação 

ocorre mudança na disposição, tamanho e forma dos cristais, o que é entendido como 

mecanismos de strain por recristalização dinâmica, influenciada pelas propriedades mecânicas 

de cada fase mineral presente (Hirth & Tullis 1992; Tullis et al., 2000).  

Na pedreira CMT localizada a 10 Km a norte da cidade de Caracaraí RR, segundo a BR 174, 

foram observadas estruturas plásticas desenvolvidas em granitos da Suíte Intrusiva Serra da 

Prata relacionadas a: foliação de origem submagmática; foliação milonítica de estado solido 

associada a zonas de cisalhamento e diques graníticos de textura pegmatítica sincinemáticos as 

zonas de cisalhamento. Orientação distinta, grau de deformação e feições texturais variáveis 

em pequenos trechos, motivaram entender o registro da deformação plástica nestes granitos. 

Análises geométricas, cinemáticas e texturais de estruturas plásticas contidas em faixas de 

deformação milonítica, possibilitaram entender como foi gerada a deformação em estado sólido 

(Bouchez et al. 1992, Vigneresse, 2014; Holness et al., 2016; Patterson et al., 2018). A análise 

estrutural abordada, focou na caracterização mesoscópica de cada tipo de estrutura, suportada 

por análise de mecanismos de deformação interna em lâmina. 

MÉTODOS  

Esta pesquisa foi realizada a partir das seguintes etapas: a) Levantamento bibliográfico acerca 

do tema e da problemática proposta; b) Mapeamento geológico estrutural sistemático em um 

área de 250x250m onde se explora brita, fazendo o reconhecimento geológico e a amostragem 

de rochas orientadas; c) Preparação das amostras para análises laboratoriais; d) Análises 

petrográficas; e) Integração e interpretação de dados. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

As rochas estudadas apresentam, em geral, características texturais faneríticas variando de 

média a grossa, equigranular e localmente porfirítica. A cor varia de cinza clara a escura, 

amarronzada e esverdeada, classificados como monzograníto, biotita-hornblenda-granodiorito 
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e charnockito. Em geral, encontram-se moderada a intensamente foliadas e deformadas com 

strain compartimentado em faixas sinuosas variando de proto para ultramilonito. 

O charnockito apresenta cor esverdeada de tons claros e escuros, textura média, 

equigranular e aparência maciça. É constituído por plagioclásio sem geminação polissintética e 

K-feldspato com formas tabulares e agregados, biotita marrom clara fibrosa e hornblenda verde 

escura em cristais isolados e ou formando agregados, quartzo intersticial e ortopiroxênio tipo 

hiperstênio. Em contato difuso, transicional e localmente intrusivo (como injeções) com rochas 

classificadas como monzogranito e granodiorito de cor cinza escura, que varia para clara, 

textura média dominantemente grossa. Constituído por plagioclásio e K-feldspato em 

agregados, quartzo intersticial, biotita clara fibrosa e hornblenda verde escura, principalmente 

isolados.  

No local ocorrem também dois tipos de diques que geralmente aparecem encaixados em 

faixas de cisalhamento, sendo o primeiro de textura pegmatítica de composição granítica 

constituídos por K-feldspato e plagioclásio em agregados, quartzo intersticial e cristais isolados 

de biotita. O segundo, de rocha máfica de textura fina, que ocorre restritamente, de composição 

hiperstênio, hornblenda verde escura a clara, biotita lisa marrom escura alaranjada de forma 

placóide, plagioclásio sem fraturas internas nem extinção ondulante, em tamanhos >1mm. Este 

último dique é descontínuo, apresenta largura de até 10cm e comprimento de tamanhos 

centimétricos a métricos (0.3m a 5m), comumente aparece alojado em faixas onde a rocha 

encaixante esta milonitizada.  

A trama da rocha, em geral, apresenta alinhamento de cristais tabulares marcando orientação 

preferencial e localmente se dispõem em bandas nas que se concentram minerais máficos e 

félsicos. Esta estrutura foi definida como foliação So, e se caracteriza por:  

i) Atitude variável de 030° a 080° e mergulhos de 56°-72° para o SE, com trend dominante 

de 246° a 272° e inclinação de 60° a 70° para NW, uma atitude subordinada orientada 130°a 

146° e mergulho entre 52° e 65° para SW.  

ii) Foliação facilmente observável nos charnockito, monzogranito e na facies biotita-

hornblenda-granodiorito, devido ao alinhamento de minerais com razão axial de eixo 

maior/eixo menor entre 1.5 e 3. 

iii) Mecanismos de deformação interna onde os feldspatos apresentam limites planares ou 

em cúspide e sinuosos, extinção ondulante, fratura interna com deslizamento de limite, macla 

polissintética mecânica dobrada, hornblenda com limites retos combinados com limites de 

reação de equilíbrio (côncavos). K-feldspato (Kf) estirado, com limites sinuosos e em cúspide, 

além de fratura interna com deslizamento de limite 

Também ocorre deformação em estado sólido relacionada a zonas de cisalhamento, dispostas 

em faixas de larguras que variam de centimétricas (2 cm) a métricas (8.5 m), assim como de 

atitude, e de intensidade da deformação (texturas de protomilonítca, mesomilonítica a até 

ultramilonítica) em poucos centímetros. A foliação milonitica Sm exibe três caraterísticas i) 
orientada no intervalo 240°-250°/40com lineação de estiramento (Le) com caimento em média de 40° 

para 344°, praticamente down dip e cujos indicadores de movimento (porfiroclastos sigmoides de 

feldspato), mostrando rotação tanto dextral quanto sinistral. Esta estrutura foi interpretada como regime 

de constrição com eixo de encurtamento orientado 344°. ii) faixas com orientação 256°/66° e lineação 

de estiramento com plunge de 16°e 23° para 264° e cinemática marcada por porfiroclastos sigmoides de 

feldspato com rotação dextral dominante. Interpretada como representativa de condições principalmente 

transcorrentes com constrição. 
iii) atitude entre 290°/78° e Le com caimento em torno de 10° para 104° o qual marcaria a atitude 

do eixo de estiramento. Os indicadores cinemáticos observados foram porfiroclastos de K-feldspato com 

cinemática dextral desenvolvida em regime tensivo que facilitou a colocação de diques de pegmatito e 
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de gabro, 

Os mecanismos de strain que caracterizam a deformação milonítica incluem (figuras 1 A -, 

D) incluem: Intensa redução de tamanho dominante, com formação de porfiroclasto de 

plagioclásio (Pl) e de hornblenda (Hb) com formas sigmoide, sem geração de sombras de 

pressão. Alinhamento de cristais finos de biotita (Bt) com bordas corroídas e estiramento de 

quartzo com limites lobados, quartzo estirado formando ripas associadas ao fraturamento 

interno de plagioclásio com deslocamento de limite, ao lado de bandas com intensa redução de 

tamanho, porém, sem estiramento mineral. 

Figura 01 – Texturas miloníticas A, B) fotomicrografias de textura milonítica com porfiroclastos de 

plagioclasio (Pl), Hb) e biotita (Bt) corroída, alinhada marcando a foliação Sm. C) porfiroclasto com 

duas texturas (fenocristal e agregado de biotita, quartzo e plagioclasio finos. D) banda com estiramento 

de quartzo (Qtz) e K-feldspato em ripas e banda com intensa redução de tamanho, sem estiramento 

mineral. 

CONCLUSÕES 

Os resultados das análises micro texturais das foliações So e Sm mostram que elas foram 

desenvolvidas em temperaturas próximas. Mas a deformação relacionada com a ativação das 

zonas de cisalhamento dobra localmente a foliação So. De igual maneira, as zonas de 

cisalhamento teriam influenciado a disposição e deformação de diques de textura pegmatítica e 

composição granítica, os quais parecem representar as fases tardias de cristalização dos granitos 

da Suíte Intrusiva Serra da Prata. Condições sincinemáticas também teriam controlado o 

posicionamento de diques de gabro. A deformação nas zonas de cisalhamento se desenvolve 

em regime principalmente compressivo com eixo de encurtamento inclinado em torno de 44° 

direcionado para 344° - 164°, e eixo da componente de tensão com inclinação de 10° caindo 
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para 104°, o qual facilitou a colocação de diques de pegmatito e de gabro. O caráter sinuoso a 

anastomosado, e a compartimentação das estruturas de cisalhamento transcorrente em várias 

faixas, respondem pelas mudanças na intensidade da strain plástica observada nas texturas 

miloníticas associadas e pela variação no tipo de regime. 
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RESUMO 

A bacia do Tacutu é um gráben Mesozoico com cerca de 280 km de comprimento e 40 km de 
largura, situado na porção Centro-Nordeste de Roraima, se estendendo até as adjacências da 
Guiana. Ocupa uma antiga zona de cisalhamento pré-cambriana no coração do escudo das 
Guianas. O norte da bacia é marcado por rochas metavulcânicas e quartzitos proterozoicos 
espessos; rochas graníticas fazem fronteira no sul e leste do gráben e o basalto mesozoico forma 
uma faixa de afloramento ao longo da porção sul e oeste. A bacia é preenchida com até 5.400 
m (18.000 pés) de rochas sedimentares mesozoicas, sustentadas por mais de 1.700 m (5.600 
pés) de rochas vulcânicas máficas de idade Jurássica e Proterozoicas (fase pré-rift). Este 
trabalho procurou compreender e mapear a configuração do relevo, com base nos parâmetros 
estabelecidos pelo IBGE (2009), e a sistematização taxonômica proposta por ROSS (1992), 
através de aplicação de técnicas fotointerpretativas em produtos orbitais. Com o intuito de 
promover o registro dos aspectos geomorfológicos da região do graben do Tacutu. A técnica 
fotointerpretativa aplicada seguiu os procedimentos do método lógico sistemático com a 
aplicação, em ambiente de SIG, de mapas temáticos das feições lineares dos elementos de 
drenagem e das formas de relevo fotointerpretadas. O mapa morfoestrutural gerado mostrou 
dois conjuntos de morfoestruturas, um no interior e outro nas regiões de borda do graben, ambos 
possuem arranjos estruturais que refletem a evolução tectono-estratigráfica, caracterizada por 
uma fase vulcânica e três deposicionais. Enfim, através da metodologia empregada informações 
mais refinadas foram obtidas, contribuindo para o conhecimento sobre a evolução do relevo no 
gráben do Tacutu e suas relações com os processos tectônicos geradores. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Compartimentação geomorfológica, morfoestruturas, gráben, 
Sensoriamento Remoto. 

 

INTRODUÇÃO 

A região do gráben do Tacutu é formada por áreas planas, serras, florestas densas e savanas 
formam um mosaico paisagístico da região. Também conhecido na Guiana como rifte das 
Savanas do Norte (North Savannas Rift Valley), a bacia se desenvolveu como um Rifte 
intracontinental na parte central da área cratônica denominada de Escudo das Guianas, na 
fronteira entre o Estado de Roraima, no Brasil, e o distrito de Rupununi, na Guiana. O rifte 
apresenta-se alongado na direção NE-SW, com cerca de 300km de comprimento e 30-50km de 
largura (EIRAS e KINOSHITA, 1988). No caso, essa pesquisa irá se focar na porção brasileira 
da bacia do Tacutu (Figura 01). 
A compartimentação do relevo desta região compreende unidades morfoestruturais descritas 
nos trabalhos de Franco et al. (1975), Costa (2008) e Beserra Neta e Tavares Júnior (2008). 
Estas consistem no Planalto Residual de Roraima, borda SSE da bacia, e no seu interior o 
Planalto Dissecado Norte da Amazônia e o Pediplano Rio Branco - Rio Negro, estruturados 



respectivamente nos arenitos da Formação Serra do Tucano (VAZ et al., 2007) e nos sedimentos 
areno-argilosos da Formação Boa Vista (CPRM, 1999). 
Baseado no conceito de morfoestruturas definido por Mattos et al. (1982), que são estruturas 
presumidas com feição topográfica que coincide com ou é uma expressão de estrutura 
geológica, é que se propõe uma classificação da compartimentação geomorfológica por meio 
da análise de morfoestruturas de relevo, levando em consideração a interação das forças 
exógenas e endógenas. 
No caso deste gráben é claramente detectado que o controle tectônico e a sua geometria do 
hemi-gráben foram fundamentais para a evolução de morfoestruturas no seu interior e nas suas 
adjacências, estando intimamente relacionados aos esforços distensivos ao qual foi submetido 
durante as fases pré e sín-rift no Mesozoico, mas também relacionadas aos esforços 
transpressivos e transtensivos atuantes no Cenozóico.  
 

 
Figura 1 - Localização da área de estudo (produzido pelo autor) 
METODOLOGIA 

O desenvolvimento metodológico apoia-se na classificação abordada por Ross (1985); (1992); 
Ross e Moroz (1996), considerando as forças antagônicas entre os processos endógenos e 
exógenos como fatores decisivos para a formação do atual modelado de relevo, com referências 
aos estudos de Panck (1953), e os conceitos de morfoestrutura e morfoescultura 
(GUERASIMOV, 1946; MESERJAKOV, 1968). Dessa forma, realizou-se a análise 
morfoestrutural, integrando informações qualitativas (densidade e direcionamento de 
lineamentos morfoestruturais, padrões e anomalias de drenagem) e quantitativas (índices 
morfométricos). A análise qualitativa e quantitativa da rede de drenagem é o ponto inicial do 
estudo do terreno, visando o reconhecimento de lineamentos estruturais, bem como a 
interpretação de seus agentes causadores (Filho, 2010).  
O mapeamento geomorfológico da região do gráben do Tacutu baseia-se na identificação e 
análise das morfoestruturas, levando em consideração tanto os aspectos descritivos, associados 
à geometria das formas de relevo, quanto aos aspectos geológicos, considerando o arranjo 
tectono-estrutural responsáveis pela dinâmica do relevo ao longo do tempo.  



RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os dados fotointerpretativos associados a dados levantados em campo e na literatura permitiram 
a individualização das feições texturais de drenagem e relevo, isso a partir da frequência 
textural, da estrutura, e do grau e ordem de estruturação, os quais compõem o conjunto das 
propriedades das formas. Os lineamentos estruturais na região do gráben do Tacutu evidenciam 
o arranjo estrutural refletido pelas feições lineares de drenagem e relevo (Figura 02). O mapa 
apresenta a nítida conformação dos feixes com direção preferencial NE-SW, juntamente com 
seguimentos que compreendem lineamentos com direção secundária, orientados 
preferencialmente na direção NW-SE. 
Tendo como base os parâmetros estabelecidos pelo IBGE (2009), e a sistematização 
taxonômica proposta por ROSS (1992), de acordo com uma ordem decrescente de grandeza são 
identificados: Domínios Morfoestruturais, Regiões Geomorfológicas, Modelados de 
Dissecação e de Agradação.  
Seguindo essa hierarquização da classificação do relevo, o presente trabalho propõe-se em 
apresentar a compartimentação geomorfológica do interior do gráben do Tacutu. O mesmo foi 
caracterizado como Domínio Morfoestrutural, e no seu interior são mapeadas as Regiões 
Geomorfológicas e seus respectivos tipos de modelado.  
A compartimentação do relevo da região de entorno compreende unidades morfoestruturais 
descritas nos trabalhos de FRANCO et al. (1975), COSTA (2008) e BESERRA NETA e 
TAVARES JÚNIOR (2008). Estas consistem no Planalto Residual de Roraima e Relevos 
Residuais, constituindo-se como marcadores dos limites do gráben do Tacutu. 
O modelado da paisagem que compõe a região do gráben do Tacutu corresponde diretamente 
com a morfoestrutura e os processos geomorfológicos atuantes. Neste contexto, são 
identificados dois tipos de modelados decorrentes dos processos atuais: modelado de dissecação 
e modelado de acumulação.  
O Modelado de Dissecação corresponde às unidades identificadas: Morros e Colinas 
Dissecadas, Colinas Dissecadas Abertas, Maciço Convexo Estruturado, Maciço Residual 
Estruturado, Maciço Somital Convexo, Morros e Colinas Escalonados com Vales Abertos e 
Patamar em Crista Estruturada. O Modelado de Acumulação é descrito em três unidades, estas 
denominadas de Plaino Erosivo, Superfície Aplainada e Plaino Aluvial (Figura 03). 
 
 

 
Figura 2 – Alinhamentos estruturais e bloco-diagrama mostrando a geometria de hemigráben que se 
configura a bacia do Tacutu 

 
 



 
Figura 3 - compartimentação geomorfológica apresentando os modelados que constituem o relevo da 
região do gráben do Tacutu. 

CONCLUSÕES 

Com base na proposta de caracterizar as diferentes formas de relevo associadas aos 
aspectos tectônicos regionais geradores de suas morfoestruturas, em conjunto com 
características altimétricas e morfoesculturais, sob a ótica do método taxonômico de 
mapeamento geomorfológico elaborado pelo IBGE (2009), foi definida a compartimentação 
geomorfológica para a região do grabén do Tacutu. Desse modo, estabeleceu-se o domínio 
morfoestrutural bacia sedimentar do Tacutu, o qual engloba as seguintes regiões 
geomorfológicas: Relevo Dissecado Serra do Tucano, Inselbergs Basálticos Apoteri e 
Cobertura Sedimentar Aplainada, onde estão inseridos os modelados de dissecação e agradação. 
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RESUMO 

Nessa abordagem em múltiplas escalas para região centro-sudeste de Roraima, Brasil, setor 

central do Escudo das Guianas, apresentamos relações estruturais regionais, obtidas da análise 

geofísica estrutural, integradas ao mapeamento geológico e analise estrutural de setores do 

Faixa Granulítica Baraúana. O modelo de evolução estrutural proposto mostra que o 

embasamento regional paleoproterozoico apresenta estruturação geral WNW-ESSE (D1), 

relacionado ao Ciclo Transamazônico, que controlou a disposição dos cinturões ígneos Pedra 

Pintada e Rio Urubu; D1 é superposta por um evento tectonotermal polifásico (D2) de 

estruturação essencialmente NE-SW, responsável pela compartimentação em Domínios 

Tectono-estratigraficos da região. Essa estruturação oblitera parcialmente a estrutural WNW- 

ESE (D1) do Cinturão Ígneo Rio Urubu, através de zonas de cisalhamento e dobramentos 

isoclinais, e assim individualizando o Domínio Guiana-Central. Nesse contexto, a Faixa 

Baraúana representa o limite entre os domínios Guiana-Central e Uatumã-Anauá e constitui 

um complexo granulítico – Complexo Baraúana, composto por ortognaisses, metacharnokitos 

e migmatitos, estes últimos apresentam idades U-Pb de 1213 Ma e 1399 Ma em titanitas 

metamórficas e 1442 Ma, 1254 Ma e 1180 Ma em zircões, e estão associados a zonas de 

cisalhamento de alta- tempera, que são atribuídas ao evento D2, sugerindo para região um 

evento intracontinental polifásico de alta-temperatura, correlacionado ao K’Mudku (1400-

1100 Ma). Por fim, temos o registro de um evento transtensivo destral rúptil a rúptil-dúctil 

mesozoico (D3) afetando todo este conjunto. Esta metodologia de tratamento e análise de 

dados estruturais demonstra a importância da integração de análises estruturais e geofísica em 

multi-escala para o estudo áreas polideformadas e com exposição limitada, como é o caso da 

porção central do Estado de Roraima, Brasil. 

PALAVRAS-CHAVE: Orógeno Intracontinental K’Mudku, Geofísica Estrutural, 

Geocronologia U-Pb. 

INTRODUÇÃO 

Na porção Central do Escudo da Guiana afloram terrenos orosirianos que compõem a 

Província Tapajós-Parima do Cráton Amazonas (Santos et al., 2006b), subdividida em 

Domínios Tectonoestratigraficos (Reis et al., 2003), ou Associações Tectônicas no contexto 

do Cinturão Cauarane-Coeroeni (Figura 01, Fraga et al., 2017). O Domínio Guiana-Central 

apresenta estruturação NE-SW, resultado de sucessivos eventos deformacionais subparalelos 

(Fraga 2002). Santos et al. (2006) interpretam essa estruturação NE-SW, denominada Faixa 

Colisional K’Mudku (1490–1147 Ma), como um reflexo intracontinental de alto grau do 

Orógeno Sunsás. No entanto, Cordani et al. (2010) restringem o Evento K’Mudku a milonitos 

e pseudotaquilitos de temperatura baixa a moderada, que cortam as rochas granitoides e 

metamórficas regionais. O presente estudo apresenta a integração de análises geofísica e 

estrutural (em escala regional) da região central de Roraima, com análise geológica estrutural 
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(escala local) da região da Serra Baraúana e dados geocronológicos (multi-minerais, U-Pb 

SHRIMP) voltados à identificação de eventos tectonotermais de alto-grau (migmatizações in 

situ). O objetivo é entender a geometria, as condições termais e a cronologia dos eventos 

deformacionais e metamórficos atuantes nessa região. 

MATERIAIS E MÉTODOS UTILIZADOS 

Foram utilizados para esse estudo dados geofísicos aeromagnetométricos disponibilizados 

pelo Serviço Geológico do Brasil – CPRM, através do Portal GEOSGB 

(www.geosgb.cprm.gov.br/downloads), além do mapa de anomalia extraído do modelo 

gravimétrico WGM 2012 (World Gravity Map, 2012), disponibilizado pelo Bureau 

Gravimétrique International (http://bgi.omp.obs-mip.fr/data-products). Os dados 

magnetométricos foram processados usando o software Oasis Montaj. As imagens utilizadas 

no estudo foram (i) aeromagnetométricas: campo magnético anômalo reduzido ao polo 

(RP.CMA - Nabighian et al., 2005) e sua continuação ascendente em 1500 metros 

(CC.RP.CMA, Figura 02B)(Milligan et al., 1997), ambas combinadas com suas respectivas 

suas derivadas verticais (1DV - Nabighian et al., 2005), de forma a auxiliar na análise 

estrutural; (ii) Analogamente, os dados de anomalia Bouguer foram combinados com imagem 

aeromagnetométrica de 1VD do CC.RP.CMA, ressaltando a estruturação do embasamento 

gravimétrico (Figura 02A). Para a datação U-Pb foram extraídos cristais de zircão e titanita de 

migmatitos do Complexo Baraúana (este trabalho). O zircão foi analisado na microssonda 

iônica da USP (SHRIMP-IIe) com spot de 24 µm e utilizando os padrões internacionais 

Temora e SL-13 para calibração e bracketing. A análise da titanita foi realizada no LA-MC-

ICPMS (NEPTUNE) da UFOP com spot de 25 µm e os padrões utilizados foram os padrões 

KHAN, MKED, BRL e OLT. 

 
Figura 01 – mapa geotectônico simplificado do estado de Roraima, Escudo das Guianas, (modificado 

de Cordani et al., 2016) 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Geofísica 

A análise estrutural regional, através de dados geofísicos, definiu três gerações principais 

de estruturas relacionadas aos eventos: D1 - WNW-ESE a NW-SE, anomalias gravimétricas e 

magnetométricas profundas, resposta de um embasamento contínuo na região; D2 - NE-SW, 

caracterizado por estruturas magnéticas profundas-intermediarias, com faixas 

desmagnetizadas anastomosadas sobrepostas à estruturação regional do embasamento (D1), 

com cinemática aparente sinistral; D3 - representada por um sistema de feições lineares 
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magnetométricas rasas a intermediarias com direções NE-SW e subordinadamente NW-SW, 

que tanto reativam como truncam estruturas D1 e D2, apresentando cinemática aparente 

dextral. Os Domínios Tectonoestratigraficos de Reis et al (2003) materializam a 

compartimentação geotectônica imposta pela estruturação NE-SW (D2), segundo a qual o 

Cinturão Ígneo Rio Urubu (1950-1930 Ma, Fraga et al 2017) tem sua estruturação WNW-ESE 

(D1) obliterada, através de dobramentos e zonas de cisalhamento, individualizando assim o 

Domínio Guiana- Central – DGC (Reis et al., op cit). Internamente nesse domínio, o Batólito 

Mucajaí (1540 Ma, Fraga 2002), apresenta comportamento análogo a um porfiroclasto tipo-

sigma, sugerindo para essa estruturação uma idade máxima mesoproterozoica (Figura 02C). 

 

Figura 02 – Produtos (A) Anomalia Bouguer, (B) Continuação Ascendente do Campo Magnético 

Anômalo reduzido ao Polo e (C) arcabouço estrutural regional. Convenções: corpos 

ígneos mesoproterozoicos: polígonos cinza; e domínios tectonoestratigráficos Parima 

(DPA), Surumu (DSU), Guiana-Central (DGC) e Uatumã-Anauá (DUA). 

Geologia Estrutural 

A Faixa Gnaisse-Granulito Barauana é apresentada como área-chave para sustentar as 

interpretações regionais (geofísica estrutural), localizada no limite entre os domínios Uatumã- 

Anauá e Guiana-Central, onde são descritos litotipos ortognaisses e metacharnokitos 

migmatíticos, com protólitos ígneos correlacionados as suítes Rio Urubu, Água Branca e 

Martins Pereira, sendo agrupados no Complexo Baraúana (este trabalho). Em escala de 

afloramento (meso-escala), o evento deformacional D1 é representado por bandamentos 

gnaisse transpostos, que localmente apresenta-se preservado com direção geral NW-SE; O 

evento D2 representa a principal estruturação dessa faixa, materializada por zonas de 

cisalhamento sinistrais de alta-temperatura, com atitudes N50E 60/SE, e lineação de 

estiramento mineral de alto-rake. Associados a este evento, ocorrem fases de migmatitos 

metatexíticos estromáticos e localmente diatexitos (Figura 03). O evento D3 é caracterizado 

por milonitos e cataclasitos gerados em zonas de cisalhamento dextrais, de baixa-temperatura, 

com atitudes N70E 80/SE a N50W 80/NE. 

Geocronologia U-Pb 

Associadas à análise estrutural, foram realizadas análises geocronológicas U-Pb em 

cristais de zircão e titanita (Tabela 01). Estes minerais foram extraídos de amostras de 

ortognaisses migmatíticos com estruturação D2, atribuídas ao Complexo Baraúana, em pares 

de paleossoma-neossoma. Foram estudadas três amostras de paleossoma e duas de neossoma, 

representantes de migmatitos metatexitos estromatolíticos, Na estação LE05 (Figura 03B) 

foram analisados um paleossoma biotita gnaisse granítico (LE05A) e um neossoma 
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leucossoma metasienogranítico (LE05B). O zircão recuperado do paleossoma apresenta 

zonação oscilatória bem marcada e sua análise (U-Pb SHRIMP) indicou a idade de 

cristalização de 1926 ±5 Ma. Os dados U-Pb LA-MC-ICPMS da titanita da mesma amostra 

revelaram dois grupos de idades, 1213 ±7 Ma e 1398 ±7 Ma, interpretadas como registro de 

dois eventos termais que afetaram a rocha. O estudo isotópico do neossoma desta estação 

identificou dois agrupamentos principais que permitira os cálculos das idades de 1254 ±9 Ma 

e 1180 ±6 Ma, além de idades dispersas entre 1816-1856 Ma e 2060-2134 Ma. Os resultados 

obtidos mostram grande complexidade e gera dificuldade na interpretação, uma vez que foram 

encontradas idades mais velhas na titanita que no zircão. Estudos mais aprofundados seriam 

necessários para entender a dinâmica de equilíbrio e difusão isotópica. Na estação AC10 

(Figura 03A) foi analisado um paleossoma biotita-hornblenda gnaisse granodiorítico 

(AC10A) com idade de cristalização (protolito) de 1856 ±5.4 Ma; e um neossoma leucossoma 

metasienogranítico (AC10B) com idade de cristalização e metamorfismo de 1442 ±3 Ma e 

idades de herança de 1871 ±8 Ma. Por fim, na estação AC08 (Figura 03C) foi analisado 

apenas seu mesossoma, um gnaisse granítico migmatizado (AC08A). A maioria dos cristais 

apresentou perda de Pb e a regressão dos dados indicou o intercepto superior de 1973±36 Ma, 

interpretada como a idade de cristalização do protolito. Destoando do grupo principal, dois 

cristais apresentaram dados concordantes, cuja idade concordia de 1907 ±6.4 Ma deve indicar 

um evento térmico que reequilibrou o sistema localmente. 

 
 Figura 03 – Aspecto geral dos ortognaisses migmatíticos do Complexo Barauana, observados nas 

estações (A) AC10, (B) LE05 e (C) AC08. 

Tabela 01 – síntese resultados geocronológicos 

 

CONCLUSÕES 

A abordagem estrutural em múltiplas escalas, em conjunto com resultados 

geocronológicos multi-minerais, permite as seguintes considerações a respeito da região 

central de Roraima: 

cristalização metamorfismo herança

-60,3235;

1,83121
AC08 AC08A¹ gnaisse sienogranitico migmatíco 1973 ±36 Ma (1,2)* 1921 ±27 Ma (0,025)

AC10A¹ paleossoma (biotita gnaisse monzogranitico) 1855 ±09 Ma (0,079)

AC10B¹ neossoma (biotita gnaisse monzogranitico) 1442 ±03 Ma (3,6) 1871 ±08 Ma (1,6)

LE05A¹ paleossoma (biotita gnaisse granodioritico) 1926 ±05 Ma (1,9)

1398 ±07 Ma (1,15)

1213 ±07 Ma (1,5)

1255 ±08 Ma (1,7)

1180 ±06 Ma (0,22)

-60,4852;

1,73416

-60,6249;

1,72448

Coord. X;

Coord. Y

¹U-Pb SHRIMP zircão; ² U-Pb LA-MC-ICPMS titanita;* idade intercepto superior; (n) MSWD de concordância; 

1816 Ma;

2060-2134 Ma

LE05

AC10

Litotipo
ResultadosEstações/

Amostras

paleossoma (biotita gnaisse granodioritico)LE05A²

neossoma (biotita gnaisse granodioritico)LE05B¹
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i) O Arcabouço regional na região central do Escudo das Guianas apresenta 

embasamento profundo (geológico-geofísico) com estruturação WNW-ESE (NW-SE). 

Essa estruturação está relacionada à arquitetura do Cinturão Cauarane-Coeroeni, e dos 

Cinturões Ígneos Pedra Pintada-Martins Pereira (~1970 Ma) e Rio Urubu (1950-1930 

Ma), atribuída ao Evento Deformacional D1, correlacionado ao final do Ciclo 

Transamazônico; 

ii) A compartimentação geotectônica nos domínios Parima, Surumu, Guiana-central e 

Uatumã-Anauá (Reis et al., 2003) é controlada pela estruturação do evento D2. Onde o 

Domínio Guiana-Central concentra essa estruturação, que oblitera a estruturação NW-

SE (D1) do Cinturão Ígneo Rio Urubu, desenvolvendo uma trama regional de típica de 

transposição transpressiva sinistral, com dobras isoclinais, com planos-axiais 

rompidos em zonas de cisalhamento; 

iii) Os resultados geocronológicos U-Pb indicam que litotipos correlacionados as suítes 

Rio Urubu (LE-05A, 1926 Ma) e Água Branca (AC10B, 1871 Ma) foram afetados por 

eventos metamórficos de alto grau de idade K’Mudku (entre 1180 e 1442 Ma) com 

temperaturas estimadas entre 600°C e superior a 900°C. As heranças datadas (2060-

2134 Ma e 1973 Ma) sugerem envolvimento de um embasamento mais antigo com 

idades correlacionadas aos Arcos magmáticos Trairão-Anauá e o Cinturão Ígneo Pedra 

Pintada (Martins Pereira); 

iv)  A análise estrutural e os resultados geocronológicos mostraram que a Faixa Gnaisse- 

Granulítica Barauana, é uma feição geotectônica formada no evento tectonotermal 

K’mudku (D2), sendo caracterizada por uma estruturação polifásica, com 

metamorfismo no fácies anfibolito alto a granulito, associado a zonas de cisalhamento 

de alta- temperatura, com migmatização associada; sugerindo o Evento K’Mudku 

(1420-1180 Ma), como uma orogenia intracontinental. 
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ABSTRACT 

To constrain the time span of the volcanism of the Itacaiúnas Supergroup, it was 

applied the U-Pb systematic in zircon crystals extracted from 12 samples comprising volcanic 

rocks widespread distributed through the Carajás Basin. The set of volcanic rocks was 

interpreted as part of the Itacaiúnas Supergroup. The results varied from 2874 ± 11 Ma to 

2708 ± 69 Ma, but most of the samples remained around 2.74 Ga. Such time interval is highly 

compatible with the greatest crustal growth period considered to the Earth evolution. 

KEY WORDS: Amazon Craton, Carajás Basin, Itacaiúnas, U-Pb Zircon volcanic age 

 

INTRODUCTION 

The Itacaiúnas Supergroup comprises basic to felsic metavolcanic rocks, 

metapyroclastic and metavolcaniclastic rocks, banded iron formations (BIF), amphibolite, and 

metasedimentary units. These rocks record non-metamorphic to different metamorphic 

grades, ranging from low greenschist-facies (eg., Grão Pará Group) in the inner parts of the 

sigmoidal macrostructure that limits part of the Carajás Basin, to the south, but reaching 

amphibolite-facies conditions (eg., Igarapé Salobo Group) at the northern edge of the 

Cinzento lineament (DOCEGEO 1988; Olszewski et al. 1989). The volcanic activity of the 

Itacaiúnas Supergroup is broadly distributed through the Carajás Basin, ranging from 2.73 to 

2.76 Ga, according to the U-Pb zircon ages obtained in acid and basic volcanic rocks 

distributed mainly in the vicinities of Serra Norte (e.g., Gibbs et al. 1986). Such acid and 

basic rocks are interpreted as end members of a bimodal volcanism generally proposed for the 

Parauapebas Formation, the base of Grão Pará Group. 

In this work, there were sampled volcanic rocks of the Itacaiúnas Supergroup 

widespread distributed through the Carajás Basin, where well preserved outcrops were found 

and drill cores were available. The data acquisition was supported by regional geological 

mapping (1:100.000) undertaken by the Geological Survey of Brazil at scale 1:100,000 

(Tavares 2014; Justo and Lopes 2014) and complemented by detailed profiles through 

selected sites, as part of a PhD research (Justo 2018). There were sampled sites in (i) Serra 

Sul, more precisely rocks outcropping at the southern foothill of S11D iron ore body and in 

the sourthern limit of Itacaiúnas Supergroup with the Mesoarchean TTG-GB basement; (ii) 

Pojuca iron oxide Cu-Au deposit; (iii) Serra do Rabo, (iv) Serra do Tarzan and (v) Serra 

Arqueada iron ore bodies (Figure 01). 
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Figure 01 – Schematic geological map highlighting in greenish colors the volcanic rocks of the 

Itacaiúnas Supergroup. The stars indicate the sampling distribution of the obtained U-Pb 

crystallization ages. Representative zircon crystals and their individual ages are displayed. 

METHODS 

Twelve (12) volcanic rock samples were milled, had their heavy minerals concentrated 

per batter and their zircon crystals manually collected under a binocular lens. The handpicked 

crystals (~ 40-100/sample) were fixed in a double-sided tape and embedded in epoxy resin. 

After dry, the mounts were thinned and polished using a 0.25 μm diamond paste to expose the 

interior of the grains. Cathodoluminescence or Backscattered Electrons images showed the 

internal structure of the crystals and guided point analysis in the grains to be dated. In situ U-

Pb data were acquired by LA-MC-ICP-MS (Laser Ablation-Multi Collector-Inductively 

Coupled Plasma-Mass Spectrometry) in the Laboratory of Geochronology of UnB, using 

procedures established by Bühn et al. (2009). The data were processed using the program 

Squid 1.06 (Ludwig 2002) and the graphs and age calculations were performed with the 

Isoplot 4 program (Ludwig 2012). Data with high analytical error or elevated common Pb 

content were discarded. A discordance filter of <10% for the 207Pb/206Pb ages was used to 

visualize the age spectra in probability density plots (PDP) generated using Isoplot 4 (Ludwig 

2012). Only one sample was analyzed by SHRIMP (IIe), at University of São Paulo. 

RESULTS AND DISCUSSION 

The volcanic rocks of Itacaiúnas Supergroup display a wide compositional spectrum, 

which covers basic, intermediate and acidic terms (Justo et al. in this volume). U-Pb zircon 

dating was performed in three dacites and a rhyolite from S11D / S16 region; a metarhyolite 

from Pojuca iron oxide Cu-Au deposit; one andesitic basalt from Serra do Tarzan; a 



 

16º SIMPÓSIO DE GEOLOGIA DA AMAZÔNIA 
Geociências e Geopolítica na Amazônia 

23 a 25 de setembro de 2019 - Manaus-Amazonas 
SBG-NO – DEGEO/UFAM- CPRM/Manaus 

 

 

metadacite and a metarhyolite from Serra Arqueada iron deposit; one amphibolite outcroping 

at the north-eastern border of Estrela granite and more three rhyolites from Serra do Rabo 

region. The U-Pb results are shown in table 1, and the spatial distribution concerning U-Pb 

zircon crystallization ages are synthesized in Figure 01. 

 
Table 01 – U-Pb zircon ages in volcanic rocks of the Itacaiúnas Supergroup. *SHRIMP, other samples 

LA-ICPMS. 

 

At the central-southern boundary of the basin, close to the contact with BIF of the 

Serra Sul (S11D – S16), zircon crystals extracted from four dacitic rocks yield concordant U-

Pb ages from 2730 +17 Ma to 2741 ± 4 Ma (Fig. 2 a-d). In between the 367 – 367.5 m of a 

drillcore from S16 iron ore body, the dated dacite (0138-FD01-476, Fig. 2a) occurs 

interspersed with BIF, basic-intermediate volcanic rocks, and few intervals of talc-schists, 

which may correspond to hydrothermal changes of magnetic minerals in meta-ultrabasic 

rocks. The volcanic rock shows an aphanitic dark gray matrix, with porphyritic texture, 

phenocrysts of blue quartz and feldspar and an incipient foliation. This was the only sample 

analyzed by SHRIMP. Of the 15 analyzed crystals, 14 presented concordant age of 2741 ± 4 

Ma, with MSWD = 0.25. The sample AP-198 (Fig. 2c) is a very fine, whitish dacite, cut by 

quartz stockwork veins, outcropping few tens of meters from a basic volcanic rock, in the 

southern hillside of the S11D iron orebody. It yields an age of 2730 ± 17 Ma, with MSWD = 

0.98. The other dacite (AP-251, Fig. 2d) and a rhyolite (AP-193A, Fig. 2b) outcrop in the 

plain area south of S11D, respectively yielding ages of 2737 ± 5.1 Ma, (MSWD = 0.25) and 

2735 ± 11 Ma (MSWD = 1.6) each. In general, these intermediate to acidic rocks show 

subcentimetric phenocrysts of plagioclase and quartz with wavy extinction, in a granoblastic 

matrix with quartz, plagioclase, biotite, chlorite, muscovite and sericite.  

In Serra do Rabo region, three rhyolites and an amphibolite were dated. Two of these 

rhyolites are closely associated to BIF horizons, one at Cristalino iron deposit yields a 

concordant age of 2742 ± 4 Ma (Fig. 2g), while the other at Estrela Cu-Au deposit yields a 

concordant age of 2746 ± 6.2 Ma (Fig. 2h). Next to the southeastern border of Estrela Granite, 

an outcropping amphibolite shows the superior intercept at 2708 ± 69 Ma (Fig. 2f), while a 

rhyolite yields a Concordia age of 2733.1 ± 3.7 Ma (Fig. 2e). It outcrops few meters from a 

basic to intermediate rock with pillow lava textures associated to a deformed hyaloclastite. 

 In the Serra do Tarzan, massive andesitic basalt was sampled in the range 113.58 - 

115.20 m of the drillcore TAR-003. In this, at ~250 m deep, the basic to intermediate rock is 

in contact with oxide facies BIF, which predominates until the end of the drillcore, at 455 m 

deep. Through more than 200 m, the BIF show in some intervals carbonates and in others few 

iron bearing amphiboles. The andesitic basalt yields U-Pb Zr age of 2874 ± 11Ma (Fig. 2i).

Age (Ma) MSWD Age (Ma) MSWD

Pojuca Cu-Au-Zn deposit Serra Sul

2927 ±5.2i 0.44 S11D - Contact zone between Serra Sul and South Basement

2748 ±17c 0.02 AP-193A rhyolite 2735 ±11 1.60

Serra do Rabo AP-198A dacite 2730 ±17 0.98

FT-087 amphibolite 2708 ±69 9.20 AP-251 dacite 2737 ±5.1 0.25

FT-518 rhyolite 2742 ±4 0.69 S16 - Contact zone between Serra Sul and South Basement

FT-685 rhyolite 2733 ±3.7 1.20 0138-FD001-476* dacite 2741 ±4 0.25

ESTR-FD14-346 rhyolite 2746 ±6.2 0.24 Serra Arqueada

Serra do Tarzan ARQU-DH014-54 metadacite 2760.1 ±6.4 1.09

TAR-0003-002 andesitic basalt 2874 ±11 1.80 ARQU-DH014-72 meta-rhyodacite 2742 ±5.6 0.94

Sample Rock Type
U-Pb

Sample Rock Type
U-Pb

POJU-FD06-01 metarhyolite
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Figure 01 – Concordia diagrams of volcanic rocks from Itacaiúnas Supergroup. 
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In the Pojuca Cu-Au deposit, a metarhyolite was sampled in the 374 – 376 m interval 

from the drillcore POJU-FD06, which also contain BIF intervals. It shows a crystallization 

age of 2748 ±17 Ma, with an inherited age of 2922 ±5.2 Ma (Fig. 2j). While in the Serra 

Arqueada iron deposit, two metadacites were dated in a same drillcore, ARQU-DH14. The 

sample ARQU-DH14-54 were collected at 54.10 – 54.90 m, yielding a superior intercept at 

2760.1 ±6.4 Ma (Fig. 2k), while the sample ARQU-DH14-72, collected ~530 m deeper 

yielded an concordant age of 2742 ±5.6 Ma (Fig. 2l). In between these two metadacitic rocks, 

there is a more than 200 m thick BIF interval. 
 

CONCLUSIONS 

The U-Pb dataset for zircon crystallization in the sampled volcanic rocks of the 

Itacaiúnas Supergroup remain in the range of ~ 2.76 to 2.71 Ga, with most of the samples 

concentrated aroud 2.74 Ga. Such range is compatible with the period considered as the one 

with the greatest crustal growth (eg., Condie and Kröner, 2008, 2013). The obtained ages are 

into the Neoarchean evolution interval, systematically through the whole Carajás Basin. An 

exception is the andesitic basalt sampled in the Serra do Tarzan (TAR-003-002), whose 

obtained Mesoarchean age (2874 ±11 Ma) probably reflect an heritage of a previous 

magmatism, given the low zircon availability in lavas of intermediate to basic compositions, 

when compared to the more evolved dacitic and rhyolitic compositions. 
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RESUMO  
 

O estudo avalia a proveniência de zircões detríticos com idades ediacarana-cambrianas obtidos em 

rochas sedimentares da Formação Prosperança situadas ao norte da Bacia do Amazonas, em 

particular, de reconhecido afloramento da BR-174, cujas exposições estendem-se em descontinuidade 

para a região do médio rio Negro, em seus tributários, os rios Jaú, Carabinani, Puduari e Unini. São 

postuladas cronocorrelações com outras bacias sedimentares do Cráton Amazônico, tais como as 

formações Espigão D’Oeste e Cacoal do Gráben de Pimenta Bueno em Rondônia e da Formação 

Palmeiral e Grupo Beneficente na região sudeste do Amazonas, as quais assentam em substrato 

paleoproterozoico, por vezes, sedimentar a vulcanosedimentar, que se encontram recobertas em 

discordância por unidades ordoviciana-silurianas e siluriana-devonianas. A análise de informes de 

campo, estratigráficos e geocronológicos disponíveis é sugestiva de áreas-fonte do Brasiliano à oeste 

do Cráton Amazônico. 

PALAVRAS-CHAVE: Formação Prosperança, Cráton Amazônico, Ediacarano-Cambriano 

  

INTRODUÇÃO 

 
A Bacia do Amazonas, uma feição de sinéclise no interior do Cráton Amazônico, evoluiu sobre 

variado substrato Paleoproterozoico representado por unidades plutônicas, vulcânicas e sedimentares, 

as quais registram proximidade com a bacia em ambos escudos das Guianas ao norte e Brasil-Central 

a sul (Figura 1). 

Na região dos rios Jaú, Carabinani, Puduari e Unini, afluentes pela margem direita do rio Negro, 

foram descritas litounidades areno-pelíticas a sílticas avermelhadas pertencentes à Formação 

Prosperança e aquelas dominantemente arenosas a conglomeráticas, friáveis e 

esbranquiçadas/rosadas da Formação Nhamundá, Grupo Trombetas, ambas em proximidade com 

granitoides, como verificado no rio Unini7. Na ilha de Prosperança, considerada ser a área-tipo da 

formação homônima, algumas características reconhecidas para os litotipos da Formação Nhamundá 

deixam questionamentos sobre qual unidade sedimentar ali aflora. Diques de diabásio com direção 

N60oW seccionam ambas as formações e registram correspondência com o Diabásio Penatecaua de 

idade mesozoica. Nos limites do flanco norte da bacia, a sedimentação da Formação Prosperança tem 

sido investigada em maior detalhe, sendo mencionadas associações de fácies de um sistema flúvio-

deltaico/costeiro3. 

Ao longo da BR-174 (Manaus-Boa Vista) o contato entre as rochas sedimentares eo-silurianas da 

Formação Nhamundá e aquelas neoproterozoicas da Formação Prosperança se faz, por meio de uma 

discordância erosiva, e está por sua vez, encoberto por um extenso platô laterítico bauxítico14. As 

exposições sedimentares Prosperança são descontínuas, e em alguns restritos trechos, repousam 

diretamente em substrato granito-vulcânico. 

 
RECONSTRUÇÃO EDIACARANO-CAMBRIANO E BACIAS DE TRANSIÇÃO ÀS 

SINÉCLISES DO CRÁTON AMAZÔNICO - ABORDAGEM 

 
O Neoproterozoico registra a história evolutiva do supercontinente Gondwana, resultado da acresção 

de terrenos aos crátons do Amazonas e São Francisco durante a orogenia Brasiliana. O intervalo 



Ediacarano-Cambriano constitui referência ao estudo de correlações globais e caracterização de 

eventos biológicos associados à transição Proterozoico-Fanerozoico. As sucessões as quais se 

relacionam são especialmente importantes devido a ocorrência de unidades siliciclásticas e 

carbonáticas interrelacionadas. 
Um grande número de bacias sedimentares associadas ao evento Brasiliano no Ediacarano (635-541 

Ma) da Plataforma Sul-Americana, tem merecido atenção por vários autores2, os quais encontram 

registros de sedimentação nas bordas das bacias do Paraná e Parnaíba, os quais antecederam a 

instalação dessas grandes sinéclise, a partir do Cambriano (541-485 Ma), e que servem, em parte, 

como seu substrato. Os modelos geotectônicos propostos as tem interpretado como bacias formadas 

em ambientes tardi a pós-orogênicos, relacionados ao encerramento do ciclo Brasiliano. 

No Cráton Amazônico, alguns remanescentes sedimentares pré-cambrianos têm sido identificados no 

flanco norte da Bacia do Amazonas e interior da Bacia do Alto Tapajós, representados em superfície 

pelas formações Prosperança e Beneficente, respectivamente, ou descritos em subsuperfície, a 

exemplo do Grupo Purus4. No sudeste do Amazonas, um mesmo contexto tectônico tem sido admitido 

para a sedimentação dos grupos Vila do Carmo e Beneficente9, este, a principal unidade basal da 

bacia paleozoica do Grupo Alto Tapajós. 

Na confluência dos rios Juruena e Teles Pires foram reconhecidas rochas carbonáticas e terrígenas da 

Formação Navalha (mud mounds?)6, mais tarde, correspondida à Formação Terra Preta, rio 

Sucundurí. Ambas as formações registram os poucos afloramentos de rochas carbonáticas na 

proximidade de uma unidade siluro-devoniana do Grupo Alto Tapajós (Formação Juma), em parte, 

assentadas em domínio de rochas areníticas. Na reconstrução paleogeográfica do Neoproterozoico, a 

bacia Prosperança teria sido depositada em estruturas do tipo gráben orientadas ao longo do eixo NW-

SE, padrão este herdado das prévias estruturações do Proterozoico, registradas no interior das 

províncias estruturais/geocronológicas e que também serviriam de arcabouço à bacia paleozoica3. O 

principal evento gerador do sistema de riftes seria extensional, dissociado de qualquer manifestação 

granítica, entretanto, gerador de condutos magmáticos à formação de diques máficos, a exemplo do 

Diabásio Piranhas com idade cambriana em 507 ± 4 Ma e cujo sistema de rifte assinala 

contemporaneidade aos estágios finais do Ciclo Brasiliano ao longo das margens leste e sudeste do 

Cráton11.  

Na porção sudoeste do Cráton Amazônico e Gráben Pimenta Bueno (Rondônia), é reconhecido o 

limite entre sucessões carbonática-terrígenas do Ediacarano e aquelas ordoviciana-silurianas da Bacia 

Parecis1. 

 
AS IDADES PROSPERANÇA – UMA POSSÍVEL ÁREA-FONTE 

 
Uma idade neoproterozoica (Esteniano) tem sido postulada para a Formação Prosperança, com base 

na distribuição de zircões detríticos proveniente de uma exposição sedimentar da BR-174, no estado 

do Amazonas. Uma idade em 1.027 ± 22 Ma estabeleceu aquela máxima para a unidade sedimentar 

e evidenciou demais proveniências de rochas basais na faixa de 1,9-1,4 Ga12. Na interpretação de 

proveniência de zircões detríticos da Formação Prosperança na BR-174 (Km 129) foi admitida uma 

idade cambro-ordoviciana e redefinição da unidade sedimentar como pertencente à Formação Autás-

Mirim (base do Grupo Trombetas)10. No entanto, 27 dos 34 zircões analisados (79%) situam-se no 

intervalo 486-630 Ma, correspondendo a intervalos do Cambriano (486-541 Ma) e Ediacarano (549-

630 Ma), que conduzem na realidade, a uma redefinição da idade da Formação Prosperança e não seu 

relacionamento estratigráfico a outra unidade (Figura 2). Alguns poucos zircões Prosperança 

forneceram idades estenianas no intervalo 1,03-1,08 Ga, valores estes também disponíveis em zircões 

detríticos do Grupo Beneficente do sudeste do Amazonas, rios Aripuanã e Manicoré9, além da 

Formação Palmeiral em Rondônia13 e Amazonas (no prelo).  

Ambas as exposições da Formação Prosperança no rio Unini (bacia do rio Negro) e ao longo da BR-

174 registram proximidade com um embasamento granitoide, cujas idades estabelecem, em parte, 

relações com o evento K’Mudku.  



No Cráton Amazônico, rochas que pós-datem a Orogenia Sunsás (1,45-1,11 Ga) têm sido arroladas 

para algumas particulares bacias sedimentares de Rondônia, p.ex., Pacaás-Novos e Uopione12. No 

Gráben Pimenta Bueno foi estabelecida uma idade ediacarana para a Formação Espigão D’Oeste, 

considerada pertencer ao conjunto do embasamento da bacia paleozoica, esta, representada na base 

pela Formação Pimenta Bueno, do período Ordoviciano-Siluriano (em torno de 440 Ma)1. A 

Formação Espigão D’Oeste é constituída por depósitos carbonato-siliciclásticos (cap carbonate) 

formados em ambientes marinho-raso plataformal e lagunar. Um período de erosão de 

aproximadamente 100 Ma (cambro-ordoviciano) ocorreu até o início da deposição da unidade 

paleozoica. O reconhecimento de idades neoproterozoicas relacionadas a eventos glaciais registrados 

no embasamento carbonato-terrígeno da bacia Parecis, extensivo aos grábens Pimenta Bueno e 

Colorado5, tem conduzido alguns autores1 a postularem áreas de rochas do embasamento 

neoproterozoico, posteriormente recobertas por unidades sedimentares paleozoicas, em parte 

glaciogênicas. No flanco norte da bacia do Amazonas, a Formação Prosperança registra proximidade 

com arenitos neríticos e glaciogênicos da Formação Nhamundá, relação passível de existência entre 

os depósitos carbonáticos da Formação Terra Preta e aqueles siliciclásticos Beneficente no alto curso 

do rio Sucundurí, conforme proposta deste estudo e cujas correlações são postuladas à litoestratigrafia 

do rio Tapajós8 (Tabela 1).    
   

CONCLUSÕES/RECOMENDAÇÕES   

  
Há fortes indícios de que a sedimentação das bacias Prosperança e Beneficente, respectivamente a 

norte e sul da Bacia do Amazonas, tenham recebido fontes ediacarana-cambrianas oriundas de regiões 

à sudoeste do Cráton Amazônico, registrando contemporaneidade para algumas bacias sedimentares 

de Rondônia, a exemplo do gráben Pimenta Bueno. Ambas as sedimentações reúnem condições 

marinhas a flúvio-deltaicas de deposição e estão recobertas em descontinuidade por unidades neo-

ordovicianas do Grupo Trombetas (Formação Autás-Mirim), na Bacia do Amazonas, e siluro-

devonianas do Grupo Alto Tapajós (Formação Juma), da Bacia do Alto Tapajós (Tabela 1). 

Um total de 79% dos zircões detríticos analisados na sedimentação Prosperança ao longo da BR-174 

(Km 129) estabeleceram o intervalo 486-630 Ma, correspondendo ao Cambriano (486-541 Ma) e 

Ediacarano (549-630 Ma), sugestivos de uma redefinição da idade da Formação Prosperança, até 

então, considerada pertencer ao Meso-Neoproterozoico.  

Idades-limite estenianas (1,08-1,03 Ga) são sugestivas de fontes contemporâneas para as formações 

Palmeiral, Beneficente e Prosperança, as quais bordejam as bacias do Amazonas e Alto Tapajós. 

As bacias ediacarano-cambrianas, comuns a outras regiões da Plataforma Sul-Americana, registram 

importância na evolução do Cráton Amazônico, sendo consideradas transicionais às importantes 

sinéclises que ocorreram no seu interior. Estudos complementares bioestratigráficos podem vir a 

estabelecer a presença de fauna ediacarana. Uma quimioestratigrafia isotópica deve ser implementada 

nas unidades carbonáticas das formações Navalha e Terra Preta. Estudos adicionais de proveniência 

devem ser efetivados nas formações Prosperança, Beneficente e Palmeiral.  
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Tabela 1 - Quadro cronoestratigráfico de unidades ediacarana-cambrianas do Cráton Amazônico (Reis & 

Motta, este estudo). 

 
Figura 1 - Localização das bacias Pimenta Bueno/Parecis, Alto Tapajós e Amazonas) e unidades sedimentares 

dos escudos das Guianas e Brasil-Central passíveis de correlação temporal ao Ediacarano-Cambriano. Setas 

em azul: proveniência.  

  
Figura 2 – Histogramas de frequência para zircões detríticos da Formação Prosperança. 
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RESUMO 

A Bacia do Tacutu tem sua origem relacionada aos sistemas de rift que ocorreram durante o 

Jurássico Superior e culminaram na abertura do Oceano Atlântico Norte. Trata-se de um 

hemigráben inserido no Escudo das Guianas, no norte do Cráton Amazônico. Os estudos 

relacionados à Formação Pirara que corresponde à fase de rift ativo dessa bacia são bem 

escassos e pouco acurados, pois essa formação não aflora, dificultando as pesquisas científicas 

na área em questão. Diante desse cenário, muito se questiona a respeito da origem e ambiente 

deposicional dessa unidade, alguns autores defendem a hipótese que durante essa fase a bacia 

estaria temporariamente conectada com o mar, já outros autores admitem uma ambiente 

continental-lacustre com episódios de aridez que condicionaram uma planície sabkha desértica 

sem influência marinha. No entanto, recentemente foram realizados furos de sondagem na 

região e o material coletado condizente a esta unidade, é o objeto de estudo do presente trabalho. 

O objetivo principal dessa pesquisa foi a caracterização dos aspectos faciológicos e 

petrográficos da Formação Pirara que corroboraram nas interpretações paleoambientais ainda 

não definidas nesta unidade. Para obter tais respostas foram realizadas as análises faciológicas 

e petrográficas com auxílio de microscópio óptico e MEV-EDS para identificação de minerais 

e texturas, análise de palinofácies visto que o material também contém fácies orgânicas e análise 

de geoquímica orgânica com o método de COT que permite quantificar o carbono orgânico 

total da rocha. A partir desses dados foi possível identificar fácies carbonáticas e pelíticas, sendo 

que as últimas apresentam conteúdo de COT entre 5,5 a 13,7% e palinofácies compreendendo 

fitoclastos e matéria orgânica amorfa. Esses resultados constataram em ambas as fácies, 

resquícios de influência marinha como as características de hipersalinidade inferida pela 

presença de pseudomorfos de evaporitos, possibilitando atribuir a Formação Pirara a um 

ambiente deposicional de sabkha costeiro, inferindo também que os folhelhos negros descrito 

nessa formação são promissores à geração de hidrocarbonetos como mostra os dados de 

palinofácies e COT.  

PALAVRAS-CHAVE: Ambiente deposicional, Sabkha costeiro, Geoquímica orgânica, 

Hidrocarbonetos. 

 

INTRODUÇÃO 

A Bacia do Tacutu, situada na fronteira entre o estado de Roraima, no Brasil, e o distrito de 

Upper Takutu- Upper Essequibo, na Guiana, se desenvolveu por um rift intracontinental no 

Escudo das Guianas, norte do Cráton Amazônico (Silva & Porsani 2006). Apesar da escassez 

de dados científicos que corroboram com a origem da bacia, alguns autores admitem que a 

sucessão se formou em um ambiente continental-lacustre no Jurássico superior. Entretanto, há 

também a hipótese que a origem dessa bacia esteja associada a uma ingressão marinha no 
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Cretáceo inferior, correlacionado aos sistemas de rifts na atual região do Caribe, cuja abertura 

propagou-se e evoluiu para formação do Oceano Atlântico Norte (McConnell 1969). 

Os trabalhos científicos que abordam esse tema são escassos e não possuem acurácia devido à 

falta de incentivo de pesquisa na região, já que a Formação Pirara que corresponde a fase rift 

da bacia, não aflora na porção brasileira. Recentemente foram realizados furos de sondagem na 

área de estudo que condizem a Formação Pirara, objeto de estudo do presente trabalho. Ao todo 

são 51 amostras de cilindro de sondagem do furo RR01, tratando-se de rochas pelíticas e 

carbonáticas. Destaca-se em ambas as fácies pseudomorfos de evaporitos e sulfetos além de 

material orgânico nas fácies pelíticas. Esses dados preliminares instigaram a realização de uma 

integração das análises litofaciológicas, palinofaciológicas e de geoquímica orgânica, afim de 

caracterizar com mais detalhe as fácies da formação Pirara e analisar as variações do ambiente 

sedimentar. Tendo em vista as considerações apresentadas, este trabalho procura descrever as 

fácies sedimentares e orgânicas, interpretando seus processos formadores na busca de uma 

adequada compreensão paleoambiental da Formação Pirara. 

METODOLOGIA 

Inicialmente foram realizadas as análises macroscópicas sendo selecionadas 20 amostras para 

confecção de lâminas petrográficas e 5 amostras de folhelhos negros para análises palinofácies 

e de geoquímica orgânica. Todos os procedimentos metodológicos foram realizados no 

Laboratório de Laminação, Microscopia e Micropaleontologia do Instituto de Geociências da 

Universidade de Brasília. Em seguida, foi realizada a análise de MEV/EDS e de COT (Carbono 

Orgânico Total) Após a descrição macroscópica e microscópica das amostras foi elaborado um 

perfil litoestratigráfico com as principais características dos litotipos identificados. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Na seção estudada da Formação Pirara, foram identificadas três fácies sedimentares: uma 

carbonática e duas pelíticas. Na fácies carbonática, as margas são interpretadas como resultado 

de ambientes calmos, rasos e com alta salinidade, devido a ocorrência de pseudomorfos de 

evaporitos e substituição dos mesmos por calcita, dolomita e calcedônia. Nas fácies pelíticas, 

os folhelhos apresentam condições de ambientes restrito, calmo e redutor, que permitiram a 

acumulação e preservação da matéria orgânica e formação de pirita. O estado de preservação 

da matéria orgânica depositada nesta fácies foi avaliada com base na cor dos componentes 

orgânicos (fitoclastos e matéria orgânica amorfa) que variam entre laranja a marrom escuro, 

indicando um bom estado de preservação que reflete as condições de fundo relativamente 

redutoras e de baixa energia que também são responsáveis pelo acumulo de quantidades 

significativas de matéria orgânica, representados por valores de COT entre 5,5 a 13,7%. 

As características de hipersalinidade, atribuída à presença de pseudomorfos de 

evaporitos, corrobora para a interpretação de que sistemas deposicionais rasos eventualmente 

atingiram condições de clima árido com circulação restrita ou plataforma evaporítica (Martill 

et al. 2007, Schreiber & Tabakh 2000). Os teores mais baixos de salinidade estão representados 

pela deposição de camadas de folhelhos orgânicos, extremamente favoráveis a geração de 

hidrocarbonetos e sulfetos metálicos (Mohriak & Szatmari 2008).  
Tais atributos condizem com regiões de sabkhas costeiros, visto que nesse ambiente o 

lençol freático é alimentado por águas marinhas superficiais de maré alta e águas doces, e a 

principal precipitação de minerais evaporíticos é intrasedimento, devido a intensa evaporação 

das águas intersticiais que ocorre nestas áreas. O contexto aqui apresentado mostra que essas 

evidências da interação de água doce e marinha é característico de sistema sabkha costeiro onde 

o clima seria o principal fator controlador. Os períodos com intensa precipitação pluviométrica 
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favoreceriam a concentração de água doce e os períodos mais secos a concentração e 

evaporação da salmoura, formando águas hipersalinas. 

 
Fig.1- Perfil litoestratigráfico mostrando as fácies sedimentares da Formação Pirara. 

 

 

Fig.2- Componentes orgânicos 

(A e G) Traqueídeos bem 

preservados de cor marrom 

escuro, apresentam formas 

alongadas com estrutura 

interna visível e contorno de 

borda nítido. (C, E e I) 

Traqueídeos bem preservados 

de cor variando de marrom 

escuro a preto, estrutura 

interna pouco visível e 

contorno de borda nítido, 

formas alongadas. (B, D, H e 

J) Matéria orgânica amorfa 

com formas irregulares e 

arredondadas, a cor varia de 

marrom e marrom escuro com 

pequenas inclusões opacas de 

piritas. (F) Matéria orgânica 

amorfa de cor laranja, forma 

irregular e inclusões de opacas 

de pirita. 
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CONCLUSÕES 

A partir dos dados faciológicos, petrográficos e palinofaciológicos obtidos nesse 

trabalho, permitiu-se abrir novas discussões a respeito do paleoambiente da Formação Pirara. 

As fácies analisadas nesse trabalho evidenciaram texturas e mineralogia condizentes de um 

contexto deposicional sabkha costeiro. Outro resultado bastante expressivo nesse trabalho 

foram os altos valores de Carbono Orgânico Total – COT nas amostras de folhelhos negros da 

fácies P1 indicando o alto potencial de uma rocha geradora de hidrocarbonetos, instigando a 

fazer estudos mais acurados de palinologia e geoquímica orgânica para avaliar o quão promissor 

pode ser essa bacia para exploração petrolífera  

Contudo, este trabalho contribuiu para o entendimento da origem e evolução da Bacia 

do Tacutu, bem como estudos relacionados a ingressões marinhas que podem ter ocorrido em 

outras bacias intracontinentais, durante a abertura do Oceano Atlântico Central e Norte, 

colaborando também com o acervo bibliográfico da Bacia do Tacutu e inserindo a mesma no 

cenário econômico, tendo vista que os dados obtidos nesse trabalho indicam que as rochas 

pelíticas da Formação Pirara são altamente promissoras a geração de hidrocarbonetos. 
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RESUMO 

A cachoeira do Mutum, em Presidente Figueiredo (AM), é conhecida por suas belas marmitas 

ainda pouco exploradas cientificamente. Estas feições geomorfológicas são depressões 

escavadas em arenitos da Formação Nhamundá da Bacia do Amazonas. De características 

peculiares, tais marmitas se destacam por dimensões de porte métrico, com diâmetros e 

profundidades que atingem até 5 m de extensão; bordas com formatos elípticos, circulares e 

poligonais. Adicionalmente, há cavidades naturais com forma circular de pequena 

profundidade, frequentemente associadas em conjuntos alveolados (tafone), as quais inferem 

um forte condicionante de dissolução, produto de intemperismo diferencial. Outro relevante 

condicionante na formação das marmitas é o controle estrutural, marcado pela orientação 

preferencial NW-SE dos eixos de maior comprimento das bordas elipsoidais e marmitas 

atreladas a zonas de fraturas de mesma orientação. 

PALAVRAS-CHAVE: Formação Nhamundá, Marmitas, Neotectônica, Presidente 

Figueiredo, Tafoni. 
 

INTRODUÇÃO 

As marmitas, também denominadas de weathering pit ou gnamma, são depressões 

morfológicas escavadas em terrenos rochosos que podem apresentar dimensões que variam de 

centímetros a metros de diâmetro e profundidade (Twidale, 1982). De difícil acesso, a 

Cachoeira do Mutum é conhecida turisticamente pelas belas piscinas naturais. Ainda que 

conhecida por moradores locais, as piscinas naturais são pouco estudadas no âmbito científico. 

Segundo Domínguez-Villar (2006), as marmitas são frequentemente associadas às 

rochas cristalinas, tais com granitos, no entanto, também ocorrem em outros substratos como 

arenito, onde os materiais da rocha são relativamente impermeáveis tal como granito, de acordo 

com Paradise, 2013. Na Cachoeira do Mutum, em Presidente Figueiredo (AM) (Figura 1), tais 

feições ocorrem associadas às rochas sedimentares, como nos quartzo-arenitos da Formação 

Nhamundá da Bacia do Amazonas.  

 
Figura 1 – Mapa de Localização da Cachoeira do Mutum. 
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As características e fatores abordados na literatura como condicionantes para gênese e 

evolução das marmitas apontam como principais fatores os processos de dissolução, processos 

abrasivos e processos tectônicos. No entanto, para a região de estudo as feições carecem de 

estudo científico que ateste sua gênese e evolução geológica. Desta forma, o presente estudo 

visa a reconstrução da origem destas feições por meio da caracterização e análise 

geomorfológica e estrutural. Neste sentido, esta pesquisa apresenta a caracterização 

geomorfológica das marmitas da Cachoeira do Mutum aliados a dados morfoestruturais, na 

tentativa de constatar a influência dos lineamentos a nível regional na gênese destas feições 

cársticas e tecer considerações preliminares sobre a evolução geomorfológica da área. 

MÉTODOS  

i. Extração dos parâmetros morfométricos – Utilização dos Modelos Digitais de Elevação 

SRTM para extração dos lineamentos estruturais, seguindo a proposta de Rossetti 

(2009); 

ii. Georreferenciamento – Utilização do gps para precisa localização das coordenadas 

latitude/longitude das feições analisadas; 

iii. Análise morfológica – A classificação das marmitas seguiu a proposta de Silva (2017), 

que caracteriza de acordo com cortes transversais, dimensões dos diâmetros e das 

profundidades. As dimensões das profundidades foram obtidas por meio de um pêndulo 

amarrado a uma corda de nylon que ao atingir o fundo da marmita, era possível medi-lo 

com uma trena. Nas feições elípticas foram adquiridas as direções dos eixos de maior 

comprimento, com auxílio da bússola Brunton; 

iv. Compilação dos dados – Com as medidas coletadas em campo, o trabalho laboratorial 

compreendeu o tratamento dos dados e interpretação geológica dos principais agentes 

condicionantes da gênese e evolução das marmitas. 

 

RESULTADOS 

A análise morfoestrutural na região de estudo indicou a presença de lineamentos 

regionais com orientação preferencial para 130/70° (figura 2) que são coincidentes com os eixos 

maiores das marmitas e seguem a direção preferencial do rio urubu, cujas cabeceiras estão nessa 

área e possuem direção NW-SE, segundo Cruz (2011). 

 

Figura 2 – Mapa regional de lineamentos estruturais da região de Presidente Figueiredo (AM). 
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Estruturas de carstificação em arenitos, como as marmitas e tafones constatados (figura 

3), são comuns em arenitos na região amazônica e normalmente são atribuídos a processos 

tectônicos associados a ação da água e processo de dissolução, chamado de arenitização (Freire 

et al 2017). Nesse sentido, a presença de marmitas concentradas no leito do rio urubu e a 

associação positiva entre as orientações das marmitas e os lineamentos regionais sugerem que 

as feições estudadas estão relacionadas com os mesmos processos acima mencionados. 

 

Figura 3 – Feições tafone e marmitas em evolução. A) feição de dissolução tafoni; B) Prelúdio de 

marmita formada entre fraturas. 

 A Cachoeira do Mutum possui ao todo 14 marmitas de porte métrico. Ressalta-se que 

no período de aquisição dos dados, foram classificadas 10 marmitas, em virtude do elevado 

nível da água no rio Urubu (Figura 4). 

 
Figura 4 – Cachoeira do Mutum. A) Distribuição em planta das marmitas da Cachoeira do Mutum; B) 

Croqui das marmitas. 

 

Geologicamente as marmitas ocorrem no rio Urubu em quartzo-arenitos da Formação 

Nhamundá que tem elevado grau de maturidade mineralógica e textural. Observam-se, nos 

lajedos expostos, cavidades naturais de formatos circulares, dimensões centimétricas, rasas e 

frequentemente associadas em conjuntos alvéolados, denominadas de tafones.“Tafoni” ou 

singular “tafone” são cavidades rochosas naturais que comumente ocorrem em granitos ou 
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arenitos, em faces verticais que desenvolvem-se em substratos permeáveis (Paradise 2013) 

formadas a partir da expansão de um núcleo que vai progressivamente sendo consumido pelo 

intemperismo, segundo Romani (1994). 

Geomorfologicamente, as marmitas ocorrem com predomínio de bordas em formatos 

elípticos, com dimensões métricas que variam de 0,90 a 3,77 m de diâmetro. Secundariamente 

bordas circulares a poligonais são observadas atingindo sua máxima dimensão no formato 

poligonal, com cerca de 4,95m de diâmetro por 5,20m de profundidade. Ressalva-se que, em 

geral, não há conexão entre as morfologias presentes, estando as marmitas isoladas em sua 

maioria e caracteristicamente com bordas retas. 

CONCLUSÕES 

A formação das marmitas da cachoeira do Mutum pode ser explicada por um conjunto 

de fatores condicionantes tais como: a) neotectônica na região de Presidente Figueiredo onde 

as fraturas dão início ao processo; b) processo de erosão e arenitização que submeteu o arenito 

a condições freáticas e posterior a esculturação das cavidades e tafones, na fase de prelúdio da 

formação das marmitas; c) abrasão da água no leito rochoso; d) feições de dissolução, presente 

em diferentes estágios da formação das marmitas, que condicionaram a forma e seu tipo de 

borda. A associação dos dados estruturais e análises geomorfológicas indicam que as fraturas, 

associadas às principais direções estruturais que controlam a região, interferem no sistema de 

drenagem bem como condicionam o processo de formação das marmitas. 
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RESUMO: A Formação Monte Alegre é uma unidade de idade neocarbonífera (Eo-

pensilvaniano) correspondente à base do Grupo Tapajós. Compõe-se majoritariamente de 

quartzo-arenitos com estratificações cruzadas de médio porte e conglomerados depositados em 

canal de rios efêmeros (wadis), cimentados por sílica, além de pelitos depositados em lagos 

interdunas. O presente trabalho foi realizado sobre o testemunho de sondagem (Furo 24) cedido 

ao Grupo Análise de Bacias Sedimentares da Amazônia (GSED) pela empresa Sabino 

Mineração (SABMINA LTDA) atuante no Município de Uruará, borda sul da Bacia do 

Amazonas, estado do Pará, tendo como objetivo uma classificação preliminar quanto a 

caracterização petrográfica e diagenética da Formação Monte Alegre na área de estudo. Na 

descrição macroscópica do testemunho foram identificadas 4 fácies sedimentares: arenito fino 

com laminação plano-paralela (Afp), arenito fino maciço (Afm), arenito/siltito com laminação 

plano-paralela (ASp) e arenito fino com estratificação cruzada (Afc). As fácies descritas podem 

ser atribuídas a um sistema desértico de lençol de areia, duna eólica e interdunas, com efêmera 

influência de depósitos de wadi, estando de acordo com interpretações prévias da Formação 

Monte Alegre. A petrografia microscópica constou na descrição de um conjunto de 19 lâminas 

petrográficas, que possibilitaram a identificação de quartzo-arenitos (18) e subarcósio (1), além 

do sequenciamento diagenético da rocha, que envolve os processos de compactação mecânica, 

dissolução por pressão e cimentação por óxidos de ferro e cimento carbonático. A descrição e 

classificação realizadas neste trabalho assemelham-se às características da Formação na borda 

da Bacia (área do Médio Tapajós). Constata-se que os arenitos da Formação Monte Alegre na 

região de Uruará/PA são análogos àqueles considerados como rocha reservatório do sistema 

petrolífero Barreirinha-Monte Alegre. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Formação Monte Alegre, Petrografia, Mesodiagênese. 

 

INTRODUÇÃO 

A Formação Monte Alegre, denominada inicialmente por Freydank (1957) em 

observações ao redor da estrutura dômica localizada às margens do Rio Amazonas, 

aproximadamente 10 km a noroeste do município de Monte Alegre, Estado do Pará, consiste 

em um pacote sedimentar com espessura média de 100 m (seção-tipo) de quartzo-arenitos bem 

selecionados, cimentados por sílica, óxido de ferro e carbonato, apresentando-se maciço ou com 

estratificação cruzada de grande porte. Esta Formação é caracterizada como pertencente ao 

sistema petrolífero Barreirinhas-Monte Alegre (Cunha et al., 2007) e, a bimodalidade, 

moderado/alto grau de seleção e arredondamento dos grãos, com determinado volume ocupado 

por cimento, associados a estudos de proveniência dos sedimentos e evolução paleoambiental 

e paleogeográfica, são fatores favoráveis à caracterização e previsão de qualidade de uma rocha 

reservatório para hidrocarbonetos, ao mesmo tempo que a gradação entre pelitos e carbonatos 

em direção ao topo atuariam como rochas-selante do sistema (Makino et al., 2007). 
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Este trabalho teve por base o estudo de testemunho de sondagem (Furo 24) obtido no 

Município de Uruará/PA (Figura 1), cuja sede tem coordenadas 3°43'24.85"S e 53°44'4.06"W. 

O acesso ao município é feito principalmente pela rodovia BR 230, a partir das rodovias BR-

163 e PA-370. 

 
Figura 1: Mapa de localização da área de estudo, Município de Uruará, centro-oeste do estado 

do Pará. 

Os objetivos do trabalho são a caracterização petrográfica dos arenitos da Formação 

Monte Alegre na região de Uruará/PA, e determinação da intensidade dos fatores diagenéticos 

considerando a evolução geológica e estratigrafia da Bacia do Amazonas, assim como 

descrições e classificações realizadas previamente sobre a Formação nas áreas de Monte Alegre 

e Médio Tapajós (PA). 

MATERIAIS E MÉTODOS 

O trabalho foi executado sobre as rochas do testemunho de sondagem do furo 24 

(profundidade entre 29,5 e 23,5 m) dos quais foram confeccionadas 19 lâminas petrográficas 

no Laboratório de Laminação do PPGG. Estas foram submetidas a tingimento por Alizarina 

Red-S e ferrocianeto de potássio no Laboratório de Sedimentologia, para distinção de cimento 

carbonático. 5 lâminas foram selecionadas de acordo com a representatividade do conjunto para 

contagem de pontos, sendo executados 300 para cada uma delas, a fim de exibir a proporção 

entre elementos deposicionais (grãos, matriz e porosidade primária) e diagenéticos (cimento, 

pseudomatriz, minerais autigênicos e porosidade secundária). A seguir foram realizadas 

fotomicrografias no microscópio LEICA-EC3, com câmera (CAM02140010) acoplada, para 

destacar e confirmar os aspectos texturais e mineralógicos do arcabouço. As classificações e 

discussões são baseadas nas propostas de Folk (1974), Folk (1980), Greensmith (1989), Tucker 

(2001) e Boggs (2009). 

 

 

 

 



   
 

RESULTADOS E DISUSSÕES 

A descrição macroscópica do testemunho de sondagem permitiu a distinção de quatro 

fácies sedimentares: arenito fino com laminação plano-paralela (Afp), arenito fino maciço 

(Afm), arenito/siltito com laminação plano-paralela (ASp) e arenito fino com estratificação 

cruzada (Afc). A classificação petrográfica realizada sobre as 19 lâminas teve por base a 

classificação de Folk (1974), e consistiram em quartzo-arenitos (18 lâminas) e subarcósio (1 

lâmina), a classificação do conjunto é representada pelas 5 amostras submetidas a contagem de 

pontos, plotadas no diagrama de Folk (1974). Foram identificados grãos de quartzo (>90%) 

tamanho areia fina a média, subangulosos a arredondados, semiesféricos, comumente 

fraturados, com contatos entre retilíneos, pontuais, côncavo/convexo e raramente suturados, 

caracterizando um arcabouço fechado. Apesentam-se em grãos monocristalinos com extinção 

majoritariamente homogênea, sendo a extinção ondulante subordinada. Além destes 

identificaram-se também grãos de feldspato (1% ou menos), zircão e muscovita (<1%), matriz 

argilosa (3,5 a 7%), cimento de óxido de ferro e carbonato (calcita espática), além de 

crescimento sintaxial de quartzo e pseudomatriz muito localizada. A porosidade dominante é 

primária (intergranular) representando aproximadamente 10% em área, ocorrendo também 

porosidade secundária em torno de 5% em forma de poros móldicos, intragranulagres e 

agigantados. 

Observa-se que o processo predominante na diagênese dos arenitos foi a compactação 

mecânica, devido principalmente à composição mineralógica restrita (essencialmente quartzo) 

presente nas amostras. As condições diagenéticas remetem à zona de mesodiagênse (Choquette 

& Pray, 1970) caracterizada por dissolução por pressão, originando contatos côncavo/convexo 

nos grãos, quartzo como cimento sintaxial, reprecipitação de óxido de ferro e calcita espática 

como preenchimento de espaços vazios e substituição de grãos. A porosidade total varia de 7 a 

11% no conjunto, sendo prioritariamente primária. A porosidade secundária é resultado da 

pressão de fluidos intersticiais, responsáveis por dissolução e transporte de íons, caracterizando 

poros móldicos, alargados e muito raramente intragranulares. O sumário de ordem e 

persistência dos processos diagenéticos são apresentados na Figura 2. 

 

Figura 2: Sequenciamento diagenético atuante sobre os arenitos estudados. 

Os dados concernentes à petrografia e evolução diagenética obtidos no trabalho foram 

comparados àqueles presentes na bibliografia, principalmente com as descrições e 

interpretações feitas por Duarte (2017) sobre afloramentos de arenitos da Formação Monte 



   
 

Alegre no centro da Bacia (área de Monte Alegre) e na borda desta (área do Médio Tapajós). 

Constatou-se que os arenitos descritos no presente trabalho se assemelham àqueles observados 

na borda da Bacia, em termos de grau de seleção, maturidade textural, composicional e matriz 

argilosa, assim como elementos diagenéticos como cimento de ferro (o cimento carbonático é 

descrito somente neste trabalho) e morfologia dos poros secundários, seguindo uma evolução 

diagenética também similar. 

CONCLUSÕES 

Os arenitos seguiram a classificação paleoambiental descrita por Caputo (1984), e 

pertencem ao sistema eólico – grãos foscos, bem arredondados com predominância de 

granulometria areia média (bimodalidade observada restritamente) – com influência fluvial 

efêmera, elencados por camada pelítica e clastos argilosos. Segundo a classificação de Folk 

(1974) são quartzarenitos dominantemente, e sendo somente uma amostra classificação como 

subarcóseo. As fases diagenéticas abrangem a eo- e mesodiagênese, evoluindo da compactação 

dos grãos por soterramento, a fases de alteração mineral por fluidos intersticiais, incluindo 

dissolução e consequente aumento da porosidade, preenchida ou não por cimento autigênico de 

carbonato, quartzo e óxido de ferro. Não foram identificadas feições mineralógicas ou 

tectônicas para interpretar a fase telodiagenética. Tais observações são reforçadas pela 

petrografia realizada por Duarte (2017) na área do Médio Tapajós, representante da borda da 

Bacia. 
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RESUMO  

Os  depósitos  de  areias  brancas  localizados  entre  os  municípios  de  Manaus  e
Manacapuru  (AM),  são  depósitos  arenosos,  formados  por  areias  quartzosas
predominantemente grossas a grânulos, pobremente selecionadas, com elevada angulosidade e
escassa  quantidade  de  sedimentos  finos,  tais  como  argila  e  silte.  Morfologicamente,  são
caracterizados por zonas baixas, planas, sem estruturação aparente e dimensões amplas da
ordem de centenas de metros, destacando-se na densa floresta amazônica por sua vegetação
esparsa. Quanto a postulações com relação à sua gênese, as características sedimentológicas
presentes,  como  a  baixa  maturidade  textural,  não  condizem  com  atividades  eólicas,  e
possivelmente remetem a um produto de alteração da Formação Alter do Chão.
PALAVRAS-CHAVE: Quaternário, Amazônia, Areias Brancas, Sedimentologia.

INTRODUÇÃO 
Os  depósitos  de  areias  brancas,  distribuídos  irregularmente  pela  Amazônia,  são

caracterizados   por  trechos  descontínuos  de  campinas  de  areias  brancas,  denominados
campinaranas,  com vegetação  aberta  predominante,  isoladas  por  florestas  densas  de  terra
firme em seu entorno, conforme o estudo de Borges et al. (2016) (Figura 1A e B). A gênese
de tais depósitos, já discutida em literaturas anteriores, é ainda controversa. Enquanto Santos
(1993)  atribui  algumas  de  suas  ocorrências  à  atividades  eólicas,  Horbe  et.  al  (2003)
caracteriza os depósitos como Espodossolos formados por processos de podzolização a partir
de um horizonte saprolítico da Formação Alter do Chão. Dessa forma, o objetivo deste estudo
é compreender os aspectos geológicos e geomorfológicos dos depósitos de areias brancas, a
fim  de  contribuir,  através  de  uma  análise  sedimentológica  e  morfoscópica,  para  o
entendimento de sua gênese, assim como identificar sua distribuição e modo de ocorrência,
com enfoque nos depósitos localizados entre os municípios de Manaus e Manacapuru,  no
Amazonas. 

Figura 1 - Localização da área de estudo; B: Imagem representativa de uma campinarana indicando
sua morfologia que se destaca da floresta ao seu redor. (Sistema de coordenadas: SIRGAS 2000 UTM
Zone 20S, Projeção Transversa de Mercator).
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MÉTODOS 
Foram separadas  três  etapas  principais  para este  estudo:  pré-campo,  campo e pós-

campo.  Na  etapa  de  pré-campo,  foi  feito  um  levantamento  bibliográfico  em  literaturas
anteriores, com ênfase em estudos de caracterização dos depósitos de areias brancas, quais
métodos sedimentológicos deveriam ser aplicados e também acerca da geologia regional da
área.

Na etapa de campo, foi realizada coleta do material para análise sedimentológica. Ao
todo, foram coletadas 7 amostras de areias dos depósitos, priorizando os 30 cm abaixo do
nível superficial rico em matéria orgânica, visando a não contaminação da amostras. Imagens
aéreas foram feitas obtidas com o auxílio de um drone. O critério de aquisição foi a obtenção
em áreas  menos afetadas pela ação antrópica. 

A última etapa, corresponde ao pós-campo (etapa laboratorial): i) secagem em estufa;
ii) separação granulométrica no agitador de peneiras eletromagnético; iii) pesagem de cada
fração na balança de precisão. As frações de interesse são desde areia muito fina até areia
muito grossa, de acordo com a escala de Wentworth (1922). Os dados obtidos com a pesagem
das  amostras  foram  inseridos  no  Sysgran,  programa  desenvolvido  para  análises
granulométricas  por  Camargo  (2006).  Através  do  Sysgran,  foi  feita  uma classificação  de
acordo com Folk & Ward (1957), bem como histogramas e gráficos de frequência acumulada.
iv) Análise morfoscópica: Posteriormente, foram selecionados de forma aleatória 10 grãos de
cada fração granulométrica para a análise na lupa binocular, caracterizando-se a partir destes
os  graus  de  esfericidade  e  arredondamento  dos  grãos,  segundo a classificação  de Powers
(1953).  

RESULTADOS  
Os resultados obtidos foram oriundos das etapas de campo e laboratorial e consistem,

respectivamente, em imagens aéreas dos depósitos de areias brancas capturadas por  drone
(Figura 2), e em dados provenientes da separação granulométrica e análise morfoscópica em
lupa binocular. As imagens capturadas por drone evidenciam a morfologia dos depósitos de
areias brancas, caracterizados como amplas áreas com vegetação arbustiva e espaçada, em
meio ao material arenoso de coloração branca a bege, que se diferencia claramente de suas
áreas de entorno, as quais são recobertas por floresta muito mais fechada.

Figura 2- A: Área aberta caracterizada como campinarana, com destaque para a presença de solo
arenoso; B: Destaque para a vegetação bem espaçada característica dos depósitos ao longo do terreno
composto por areias brancas. Fotos: Derek Tesser. 
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Já na etapa laboratorial foram obtidas através da separação granulométrica e pesagem
as frações de areia provenientes dos depósitos de areias brancas, a partir das quais foi feito,
com o software Sysgran, o gráfico de frequências acumuladas (Figura 3) e gerada uma tabela
com a classificação granulométrica baseada em Folk & Ward (1957).

Figura 3 - Curvas granulométricas feitas no software Sysgran a partir das frequências acumuladas das
amostras estudadas, contendo as porcentagens no eixo Y e o valor de phi (ϕ) no eixo X, onde -1 = areia) no eixo X, onde -1 = areia
muito fina, 0 = areia fina, 1 = areia média, 2 = areia grossa, 3 = areia muito grossa e 4 = grânulos. Foram
utilizados os critérios de Folk & Ward (1957).

A  partir  da  análise  em  lupa  binocular,  foi  possível  identificar  o  grau  de
arredondamento  e  esfericidade  das  amostras  estudadas,  baseando-se  na  escala  de  Powers
(1953).  Foram observados grãos que variam de subarredondados até muito angulosos.  As
amostras  1  e  2  apresentaram  grãos  predominantemente  subarredondados  à  subangulosos,
enquanto nas amostras 3A, 3B e 4 prevalecem os grãos subangulosos a angulosos e, por fim,
as  amostras  5  e  6  apresentaram-se  angulosas  a  muito  angulosas  (Figura  4).  O  grau  de
esfericidade não apresentou muitas variações nas amostras, apresentando predominantemente
uma baixa esfericidade. 

Figura 4 - Grãos de areia muito grossa correspondentes às amostras 1, 2, 3A, 4 e 5, respectivamente.
Estas apresentam-se de subarredondadas (A e D), subangulosas (B e C) e muito angulosas (E e F).

CONCLUSÕES  
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As amostras coletadas e analisadas dos depósitos de areias brancas foram classificadas
granulometricamente como areias médias a grossas, pobremente selecionadas, com grau de
arredondamento  predominantemente  anguloso  a  subanguloso.  Tais  características  apontam
para uma gênese diferente de um transporte eólico, como sugerido por Santos (1993), pois
este é muito mais seletivo e apresenta elevado arredondamento. Além disso, o trabalho de
Santos (1993) foi baseado essencialmente em interpretações de imagens de radar, fotos aéreas
e imagens de satélite  Landsat, não enfocando portanto, nas características sedimentológicas
dos depósitos de areias.

A  predominância  de  areias  quartzosas,  com  quantidades  de  silte  e  argila  muito
pequenas, sugere que a gênese deste depósito pode ter ocorrido concomitante ao carreamento
desse material  mais fino,  ou seja,  durante a alteração de uma rocha sã,  possivelmente  da
Formação  Alter  do  Chão,  como  descrito  por  Horbe  et  al.  (2003).  Considerando  estes
depósitos como um possível produto de alteração, é compreensível o seu aparecimento ao
longo de regiões tão amplas e distintas por todo o Amazonas. Ocorrem, portanto, sem muita
relação entre  si,  mas representando um mesmo processo e,  dessa forma,  caracterizam um
novo  subambiente  com  características  próprias,  aqui  denominados  campinaranas.  Estas
campinaranas podem ainda apresentar um grande potencial para exploração de areia, devido
sua  pequena quantidade  de  argila  e  predominância  de grãos  angulosos.  Mais  estudos,  no
entanto, devem ser feitos futuramente para compreender melhor os diferentes aspectos desse
material e suas aplicações. 
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RESUMO 

Os rios amazônicos apresentam uma dinâmica fluvial complexa, muitas vezes exibindo 

mudanças de padrões ao longo do seu curso, geralmente influenciados por fatores climáticos, 

topográficos e geológicos. O rio Juruá, foco deste estudo, nasce das altas regiões a leste do rio 

Ucayali na porção centro-leste do Peru, e adentra no Brasil através do estado do Acre até o 

Amazonas, onde deságua no rio Solimões. Ao longo do seu percurso, o canal apresenta um 

sistema predominantemente meandrante, com forte alinhamento estrutural, observado por 

mudanças abruptas na sua direção, tendo em geral a tendência NE-SW. Tais características, 

corroboram para constantes modificações ao longo do seu leito, como forma e sinuosidade, 

observadas por técnicas de sensoriamento remoto. No presente estudo, através da análise 

temporal de dados Landsat-5/TM e Landsat-8/OLI, em um trecho de aproximadamente 300 km 

do rio Juruá, localizado entre os municípios de Itamarati-AM e Carauari-AM. A análise de 

imagens de 1985 e 2015, constataram as principais mudanças ocorridas no sistema ao longo 

desses 30 anos. Sendo a partir desta análise, obtida uma taxa de migração média de 0,73%/ano, 

destacando-se ainda três subáreas ao longo deste trecho, com taxas de 0,57%/ano, 0,71%/ano e 

0,99%/ano. Estes valores são coerentes aos demais rios amazônicos, como Madeira, Solimões 

e Amazonas, e apesar das grandes modificações ocorridas no período analisado, estes dados 

corroboram para um padrão de estabilidade do rio Juruá no trecho estudado. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Bacia do Solimões, Sistemas Fluviais, Migrações de Canais. 

 

INTRODUÇÃO 

O rio Juruá, localizado na porção sudoeste do estado do Amazonas, tendo como trecho 

de estudo as regiões entre os municípios de Itamarati-AM e Carauari-AM (Figura 01A). 

Geologicamente, está inserido na Bacia do Solimões, retrabalhando atualmente sedimentos de 

terraços fluviais quaternários e os depósitos da Formação Içá (Wanderley Filho et al. 2007). 

Esta formação, é composta por arenitos fino a médios com ocorrências de conglomerados e 

argilitos (Nogueira et al. 2003), depositada durante o Cenozoico em ambiente fluvial deltaico 

(Silveira 2005). Estruturalmente, o rio Juruá, assim como grande parte dos rios amazônicos, 

encontram-se encaixado em estruturas de falhas, associadas a reativações neotectônicas (Igreja 

1999, Sena Costa et al. 1996, Latrubesse & Franzinelli 2002, Silva et al. 2007, Passos & Soares 

2017), onde neste rio, apresenta inicialmente direção ENE-WSW desde a sua montante até 

próximo ao município de Itamarati-AM, sendo posteriormente inflexionado para a direção NE-

SW, que se mantem até a região de confluência com o Rio Solimões. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

Os dados utilizados para a análise temporal deste trecho, foram as imagens dos satélites 

Landsat-5/TM e Landsat-8/OLI, nas datas de 04/09/1985 e 23/09/2015, respectivamente, ambas 

apresentando resolução espacial de 30 m, e localizadas na órbita/ponto 002/064. 

Inicialmente, para o processamento dos dados das imagens Landsat-5/TM, foi 

necessário o georreferenciamento da mesma, tendo como base as imagens do Landsat-8/OLI, 

utilizando-se 20 pontos de controle, resultando em uma precisão com RMS de 0,8. A partir 

dessa etapa, foram gerados, por meio de Classificação Supervisionada, dados vetoriais do canal 

principal do rio Juruá nas imagens de 1985 e de 2015, para posterior geração dos dados de área 

do canal, em ambos os anos.  

Devido à grande dimensão da área, optou-se também pela divisão em três subáreas, para 

um melhor detalhamento da análise temporal. Tendo como base os dados de área de 1985 e 

2015, tanto da região total, quanto das três subáreas definidas, os resultados obtidos foram 

divididos pelo período de 30 anos (referente ao espaço temporal entre os anos de 1985 e 2015), 

gerando-se assim as taxas médias de migração do canal. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os dados da analise temporal no trecho estudado, demonstraram uma modificação no 

canal do rio Juruá de aproximadamente 21,93% no período de 30 anos, o que representa uma 

taxa de variação média 0,73%/ano (Tabela 1). Estes valores também são semelhantes aos 

encontrados nas subáreas estudadas, onde temos uma taxa de variação média de 0,99%/ano para 

a subárea 1 (Figura 1B), de 0,57%/ano para a subárea 2 (Figura 1C) e de 0,71%/ano para a 

subárea 3 (Figura 1C).  

De um modo geral, pode-se observar uma diminuição na área do canal no trecho 

estudado, quando comparamos a área do canal do rio Juruá em 1985 com a área em 2015. Esta 

diminuição, pode ser relacionada a formação de meandros abandonados e variações na 

sinuosidade do canal, embora apresente diversas modificações acentuadas em determinadas 

regiões estudadas, conforme destacado nas figuras 1A, 1B, 1C.   

 As taxas de migração encontradas são coerentes com taxas encontradas nos rios 

amazônicos, como o rio Solimões com taxas de 0,24-0,55%/ano (Rozo & Soto 2009), 

0,32%/ano (Passos & Soares 2017) e 1,40-2,50%/ano (Peixoto et al. 2009), o rio Amazonas 

com taxas de 0,60%/ano (Rozo et al. 2012) e do sistema Solimões-Amazonas com taxas de 

3%/ano (Mertes et al. 1996). 
 

Tabela 01 – Dados de variações do canal do rio Juruá no trecho entre as regiões de Itamarati-AM e 

Carauari-AM, com destaque para as subárea 1, 2 e 3. 

Local Período km² 
Variação no período de 30 

anos 

Variação média 

anual 

Subárea 1 
2015 21,63 

29,64% 0,99% 
1985 28,04 

Subárea 2 
2015 16,74 

17,03% 0,57% 
1985 19,59 

Subárea 3 
2015 16,58 

21,35% 0,71% 
1985 20,11 

TOTAL 
2015 83,44 

21,93% 0,73% 
1985 101,74 
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Figura 01 – A) Mapa de localização da área de estudo (retângulo amarelo) e das subárea (retângulos 

vermelhos). Imagens Landsat-8/OLI demonstrando o canal do Rio Purus no ano de 1985 

(Canal Vermelho) e 2015 (Canal em Verde) das subáreas 1(B), 2(C) e 3(D). 
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CONCLUSÕES 

Os dados obtidos por meio da análise temporal do rio Juruá no trecho entre os 

municípios de Itamarati-AM e Carauari-AM, no período entre 1985 e 2015, demonstram uma 

taxa de migração média do canal de 0,73%/ano. Esta taxa, é coerente quando comparada as 

obtidas para demais rios amazônicos, como Solimões, Amazonas e Madeira, localizados 

próximos a região de estudo (Mertes et al. 1996, Peixoto et al. 2009, Rozo & Soto 2009, Rozo 

et al. 2012, Passos & Soares, 2017), podendos ser classificado como estável, apesar das 

modificações mais acentuadas observadas em alguns locais (Figuras 1A, 1B e 1C).  

Estas variações, são ocasionadas principalmente pela formação de meandros 

abandonados e migração de barras marginais e meandros, que alteram a sinuosidade do canal. 

Estas modificação podem variar de intensidade e velocidade, principalmente influenciadas por 

variações litológicas e topográficas, assim como pela sazonalidade climática, que alteram a 

dinâmica fluvial do sistema, retrabalhando os depósitos aluvionares e terraços fluviais 

quaternários. 
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RESUMO 

        O rio Branco representa uma zona de transição entre terrenos mais elevados do Escudo 

das Guianas para zonas de topografia plana e baixo gradiente de canal. Devido a sua 

importância regional, entendemos que há necessidade de um levantamento mais detalhado 

dessa planície, com ênfase na erosão das margens e migração das barras arenosas, pois a 

classificação destas informações contribui para a compreensão do desenvolvimento da 

evolução e espaço-temporal do sistema fluvial da Bacia do rio Branco, bem como permite um 

planejamento sustentável da exploração mineral da área. Assim, esta pesquisa objetivou 

relacionar as feições deposicionais das barras arenosas com os fatores hidrológicos presentes 

no sistema fluvial. A partir de imagens de satélite do período 1969 a 2019 observamos a 

evolução do espaço-tempo das barras por meio da vetorização dos diferentes estágios da 

migração das barras fluviais do médio rio Branco, da realização de duas atividades de campo 

para o reconhecimento dos componentes, e, controles geológicos e geomorfológicos, incluindo 

a coleta de quatro testemunhos dos depósitos aluviais que foram descritos em termos de textura 

e estrutura.  Os resultados permitiram determinar que a maior mobilidade da barra ocorreu nos 
anos de 2013 e 2016, com diferenças significativas da granulometria da sua carga de leito e 

identificação de momentos em que houve o aumento do fluxo naquele trecho da barra e de fases 

não deposicionais, atribuídos, respectivamente, ao retrabalhamento dos topos das barras à 

montante e da formação de um remanso de frente de barra após a cheia de 2013. 

PALAVRAS-CHAVE: Planície Aluvial, Migração das Barras Fluviais. 

INTRODUÇÃO 

        A bacia do rio Branco pode ser dividida em alto, médio e baixo rio Branco. O trecho médio 

compreende a extensão do canal do rio Branco a partir da confluência dos rios Uraricoera e 

Tacutu até as corredeiras do Bem-Querer, nas proximidades da cidade de Caracaraí (a Norte), 

com extensão de 155 km. Apesar de mais curto que os trechos superior e inferior, o trecho 

médio do rio Branco uma zona singular de eventos geológicos e marca a transição entre o 

Planalto das Guianas e a Planície Amazônica (SANDER, 2015).  

        O rio Branco, embora ter sido alvo de pesquisas científicas desde o início do século, só se 

ampliou o entendimento do seu comportamento hidrológico a partir de 2007 com projetos 

vinculados ao Instituto de Geociências da Universidade Federal de Roraima e ao Programa 

Petrobrás Ambiental (Edição 2006). Na planície aluvial do rio Branco estão em andamento 

diversas pesquisas coordenadas por integrantes do Grupo de Estudo CNPq ‘’Sistemas 

Ambientais Fluviais: Estratigrafia, Sedimentologia e Hidrodinâmica’’. Como o estudo dos 

processos de sedimentação do canal do rio Branco podem subsidiar avaliações dos impactos 

antrópicos e das recorrências das cheias do rio, dado que nas margens deste trecho da bacia se 

concentram a maior parte da população do estado, em especial a área urbana de Boa Vista. 

Como observou Tucci (1997; 2005) os cursos hídricos situados nos perímetros urbanos têm os 
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regimes hídricos alterados, devido, principalmente, às intervenções antrópicas. Entende-se a 

necessidade de levantamentos mais detalhados destes depósitos, buscando um melhor 

entendimento da migração dos depósitos de canal no sistema rio Branco. Portanto, esta pesquisa 

objetiva promover a caracterização faciológica e arquitetural as barras fluviais do médio curso 

do médio rio Branco, buscando relacionar as feições deposicionais com os ciclos sazonais de 

sedimentação do sistema fluvial do médio curso do rio Branco. Esperamos que a classificação 

destas informações contribua para a compreensão da evolução espaço-temporal das barras 

fluviais do sistema fluvial do médio curso do Branco e subsidie o planejamento sustentável da 

exploração mineral da área. 

METODOLOGIA 

        Este estudo compreendeu a construção de um banco de dados georreferenciado com 

imagens de satélite da área de estudo (anos de 1969, 2002, 2013 e 2016), levantamento de 

campo, com identificação e classificação dos sedimentos dos depósitos aluviais em termos de 

texturas e estruturas a partir de quatro testemunhos, coletados através da técnica de inserção de 

canos de PVC de 75 mm de forma vertical com uso de uma marreta de 6 libras. Em alguns 

casos, devido à baixa compactação da areia, foi injetado água para melhorar a aderência dos 

grãos e possibilitar a recuperação do testemunho. No laboratório, estes canos foram serrados ao 

meio com uso de uma serra circular e posteriormente descritos sua textura, estrutura e 

mineralogia utilizando a metodologia descrita em Tucker (2014). A locação destes pontos foi 

feita através das imagens de satélite do Google Earth Pro (Figura 1) buscando associar as 

amostras aos ciclos sazonais de deposição de sedimentos das barras fluvial em anos distintos. 

Escolheu-se imagens tomadas no mesmo período do ciclo hidrológico do rio, de forma que os 

espelhos d’água estivessem no mesmo nível e assim se pudesse comparar a área de expansão 

das dunas em direção à jusante.  

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

        As imagens de satélite do Google Earth Pro possibilitaram a vetorização dos ciclos de 

migração das barras do rio Branco (Figura 1). A análise das imagens permitiu ainda observar 

que a maior mobilidade de sedimentação ocorreu nos anos de 2013 e 2016. Nestes locais foram 

feitas coletas de testemunhos (P1 e P2). Interpretou-se que a maior mobilidade da barra ocorreu 

nos anos 2013 e 2016, a intensidade das cheias destes anos foi corroborada por identificação e 

por dados coletados pela ANA (2019), de intensas cheias do rio Branco que atingiram os níveis 

de 6,14 mentros anm e 6,96 metros anm, respectivamente, nos anos de 2013 e 2016.  

        Destaca-se que a barra atualmente já está sob a ponte do rio Branco, sugerindo que sua 

mobilidade tem se expandido, havendo inclusive um princípio de desconexão entre os trechos 

das barras dos pontos 1 e 2 e dos pontos 3 e 4 (triângulos em vermelho na Figura 1). Essas 

feições sugerem que parte dos sedimentos das barras dos pontos 3 e 4 podem estar sendo 

remobilizados e possivelmente depositados nas áreas dos pontos 1 e 2. As imagens sugerem 

que a barra, ao longo do intervalo estudado, mostrou um estreitamento na lateral esquerda, ao 

mesmo tempo ocorreu o aumento de sua extensão longitudinal a transversal em relação ao canal 

fluvial e em direção à jusante. Assim, na medida que ocorre a acreção da barra fluvial para à 

jusante do rio, ocorreu o retrabalhamento dos sedimentos depositados em ciclos sedimentares 

anteriores da barra à montante, permanecendo estacionárias apenas os sedimentos das barras já 

fixadas pela vegetação que compõe as duas maiores ilhas fluviais existentes na margem direita 

deste trecho do rio.  
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Figura 1: Imagem de Satélite do Google Earth Pro do mês de fevereiro de 2016, com os vetores 

das barras fluviais de 1969, 2002, 2013 e 2016 na Praia Grande. 

P1

P2

P3
P4

Fonte: Google Earth Pro (2016), com modificações dos autores. 

        A importância das descrições texturais e estruturais (Figura 2) se dá inicialmente pela 

interpretação da granulometria média da carga de leito da barra fluvial estudada que é 

basicamente formada por grãos de tamanho areia média. Observou-se ainda que um dos perfis 

mostrou níveis de seixos (P3) e outro perfil (P1) apresentou registros de deposição de carga em 

suspensão (silte e argila). Estes depósitos, respectivamente, representam momentos do aumento 

do fluxo (naquele trecho da barra) e o outro representa fases não deposicionais. Nota-se também 

que ocorre o retrabalhamento dos topos das barras dos pontos 3 e 4, através da identificação de 

perfis granocrescentes, sugerindo que a acumulação de areias mais grossas é resultado das 

últimas as cheias, pois em função do aumento da velocidade do fluxo, ocorre a erosão o que 

causou a perda da forma da barra fluvial. Os sedimentos remobilizados durante a erosão da 

barra à montante, possivelmente estão representados pelos ciclos sedimentares granocrescentes, 

que também são observados nos topos dos perfis P1 e P2. Observou-se ainda que, enquanto P2 

apresenta sedimentos em ciclos de deposição de areia médias, P1 mostrou a formação de uma 

pequena camada de serrapilheira. Esta pode ser interpretada como resultado da formação de um 

remanso de frente de barra, após a cheia de 2013. Tal feição já foi observada em frente de barras 

da bacia do Amazonas por Teixeira et al (2018).  

 

 

Figura 2: Perfil vertical dos pontos (1,2,3,4) amostrados na Praia Grande. 
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Fonte: O autor. 

CONCLUSÕES 

        Com o auxílio das imagens do Google Earth Pro foi possível determinar que a maior 

mobilidade das barras ocorreu nos anos 2013 e 2016. Constatou-se ainda que a migração das 

barras arenosas no intervalo estudado não mostrou diferenças significativas da granulometria 

da sua carga de leito. Contudo, observou-se momentos onde houve o aumento do fluxo num 

dado trecho da barra e de fases não deposicionais, respectivamente, associadas a deposição de 

sedimentos trazidos a partir do retrabalhamento dos topos das barras á montante, e, do resultado 

da formação de um remanso na frente da barra após a cheia de 2013. 
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RESUMO 

Este trabalho apresenta os resultados de uma análise das associações faciológicas e dos 

elementos arquiteturais do interalo areno pelítico da Formação Serra do Tucano na região de 

Bonfim-RR. A metodologia envolveu levantamento bibliográfico a etapa de campo visando a 

descrição dos afloramentos, coleta de paleocorrentes e reconhecimento de superfícies 

limitantes. Após foi realizada a compilação, organização, análise e avaliação prévia dos dados 

coletados Foram identificadas nove litofácies distintas nos depósitos estudados: Gmp, Sp, St, 

Sr, Sl, Sh, Sm, Fl e Fm, agrupadas nos elementos arquiteturais Acresção Lateral (LA), Formas 

de Leito Arenosas (SB), Crevasse Channel (Cr), Crevasse Splay (CS) e Floodplain (FF). 

Características faciológicas e arquiteturais mostram que sucessão pelítico-arenosa desta 

unidade é um sistema fluvial formado por um canal principal composto por barras 

acrecionárias associadas a formas de leito arenosas interligado à depósitos de overbank que 

ocorrem em contextos próximos e distais ao canal principal e sugerem que os depósitos 

siltico-arenosos da Formação Serra do Tucano da área de estudo  se formaram em um sistema 

fluvial meandrante arenoso. 

PALAVRAS-CHAVE:Formação Serra do Tucano, Análise Faciológica, Elementos 

Arquiteturais. 

INTRODUÇÃO 

A Formação Serra do Tucano tem sua origem no final do ciclo sedimentar mesozoico da 

Bacia do Tacutu, neste período o aumento do influxo clástico deu origem a uma nova 

sequência de depósitos continentais fluviais aflorantes apenas em território brasileiro (VAZ; 

WANDERLEY; BUENO, 2007). Wankler (2016) reconheceu que litotipos registram a 

sedimentação de dois sistemas fluviais, predomnantemente areno-coglomeráticos, 

possivelmente associados a leques aluviais localizados nas bordas flexural e lístrica do meio-

graben que convergiam para sucessão pelítico-arenosa que ocorre concnetrada nas borda sul e 

topo das serra, cujos afloramentos são obejto deste trabalho. A utilização da técnica de análise 

faciológica e de elementos arquiteturais permitiu a identificação de variações locais no seu 

estilo de deposição e, associada a análise de direções de paleocorrentes, propiciou identificar a 

direção do desenvolvimento desses elementos, além de contribuir para o adensamento de 

informações para futuros trabalhos referentes à evolução tectônica do hemigráben Tacutu, 

uma vez que a distribuição e associação dos elementos arquiteturais estão associadas aos 

controles alocíclicos e autocíclicos da sedimentação da bacia.  

METODOLOGIA 

A pesquisa consistiu basicamente em seis visitas a área de estudo, onde foi realizado o 

reconhecimento das relações geológicas da área, descrição litológica dos afloramentos 

associados a sucessão pelítico arenosa, bem como medidas das suas dimensões, construção de 
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croqui esquemático, sessão fotográfica, construção de perfis colunares e coletas de 

paleocorrentes. Foi elaborada uma tabela de classificação de litofácies e diagramas de 

paleocorrentes, precedida da identificação e hierarquização, em fotomontagens, das 

superfícies limitantes e dos elementos arquiteturais para que, posteriormente, fosse feita a 

construção da tabela de associação de fácies/elementos arquiteturais. Por fim, foi sugerido um 

bloco diagrama que sintetizou o modelo deposicional identificado na área de estudo. Para a 

descrição dos afloramentos, caracterização e classificação de litofácies, foram utilizados os 

parâmetros recomendados por Tucker (2014) e Miall (1996) e para a confecção de 

fotomontagem foi utilizado o método descrito por Wizevich (1992).  

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os depósitos areníticos ocorrem como camadas tabulares e lenticulares monstrando  

frequentes estratificações cruzadas acanaladas e planares e possuem tamanho de grão entre 

areia fina a areia grossa. Os depósitos pelíticos são formados majoritariamente por sedimentos 

maciços com subordinados arenitos finos, os quais podem apresentar laminações plano-

paralelas e marcas de onda. Em alguns níveis centimétricos dos depósitos finos ocorrem 

fósseis de folhas depositados de forma acamadada. 

Foram individualizadas nove litofácies Gmp, Sp, St, Sr, Sl, Sh, Sm, Fl e Fm conforme a 

classificação Miall (1996). Posteriormente com base em suas relações genéticas, estas 

litofácies foram agrupadas em duas associações de fácies, abaixo descritas: 

Depósito de Acresção Lateral (LA) - associação  faciológica: St + Sh + Sp + Fl + Fm. 

Composto por arenitos amarelo claros a rosa claros com granulometria areia fina a grossa. em 

camadas tabulares de 0,02 a 2,4 m de altura e 8 m de extensão lateral e, por vezes, lenticulares 

e com estratificações cruzadas acanaladas e cruzadas planares. De forma infrequente, há 

arenito com laminação horizontal e/ou com marcas onduladas e pelito maciço no topo da 

associação. As superfícies limitantes presentes são de 1º ordem, 3º ordem e 5º ordem sendo 

estes últimas delimitam os principais estratos e definem a geometria das camadas. Foram 

interpretadas resultado da migração de formas de leito em 2D e 3D formadas por barras 

acrescionárias. O padrão de paleocorrentes das superfícies acrescionárias (3º ordem) possui 

vetor médio NW e os estratos cruzados (1ª ordem) vetor médio SW, formando entre si um 

ângulo de 108º. Esse aspecto, juntamente com as demais características faciológicas e 

geométricas do depósito, permitiu classificar tal associação como pertencente a um depósito 

de Acresção Lateral (LA).  

Formas de Leito Arenosa (SB) - associação faciológica: St + Sp + Sh + Sr + Fm.  Composta 

por arenitos amarelos, de granulometria areia fina a grossa, que ocorrem como camadas 

tabulares com estratificações cruzadas acanaladas, cruzadas planares e plano paralelas. O topo 

dessa associação é formado por pelitos vermelhos, de granulometria silte com estrutura 

laminada e maciça. Essa associação de fácies foi interpretada como formada pela migração e 

cavalgamento de dunas 3D e 2D e gerada por variação de regime de fluxo do canal. É 

dominada pelas litofácies St e Sp, sotopostas por Fm e Fl, fato este que, pode ocorrer durante 

a diminuição do nível da água (MIALL, 1996). Com relação às superfícies limitantes, nota-se 

que as estratificações cruzadas são limitadas pelas superfícies de 1º ordem, as quais limitam 

estratos do mesmo tipo e que mostram continuidade na sedimentação (MIALL, 1996). As 

superfícies de 2º ordem estão presentes no topo da associação limitando as fácies Sp, Fl e Fm 

e indicam uma variação na condição de fluxo, porém, não envolvendo parada da 

sedimentação (MIALL, 1996). As superfícies de 3º ordem são superfícies erosivas e que 

segundo Scherer (2008), são comuns em sucessões de forma de leito em elementos SB e 
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indicam uma mudança na velocidade ou orientação do fluxo.Estes depósitos podem ter sido 

gerado nas áreas rasas do topo das barras durante os estágios de vazante do canal, ou seja, 

durante um período de menor vazão, o que, de acordo com Oliveira (2012), condiciona uma 

baixa energia do fluxo e dos processos deposicionais. Bridge (2003) classifica esses depósitos 

como barras unitárias (bar-head lobe ou scroll bar), as quais se desenvolvem acima de barras 

de acresção lateral. 

Crevasse Channel (CR) - associação de faciológica: Gnp + St + Sm + Fm. Ocorrem duas 

sequencias de arenitos de granulometria areia grossa com suave estratificação cruzada, o final 

de cada sequencia é marcado por um nível de argilito maciço. Sua geometria geral é côncava 

na base e reta no topo. Internamente, suas camadas possuem geometrias tabulares, também 

deformadas. A superfície limitante da base CR é bem marcada por um contato erosivo, 

irregular, de forma côncava, que trunca os depósitos do elemento arquitetural FF. As 

estratificações cruzadas das fácies St representam as superfícies de 1ª ordem, as superfícies de 

2ª Ordem representam o limite das litofácies St e Sr ou Fm. Ocorrem ainda uma superfície de 

3ª Ordem que trunca a fácies Fm, a qual sugere a ocorrência de uma reativação do fluxo 

interno do canal de crevasse. A geometria em forma de cunha e por estar inserida em meio a 

depósitos pelíticos demonstra que o depósito é formado por um processo de incisão externo 

ao canal principal haja vista a sua dimensão geral reduzida. Assim, interpretou-se estes 

depósitos como o resultado do rompimento de levees (diques marginais) a partir dos quais 

formou-se um canal de extravasamento periódico do material do canal principal, sendo que os 

episódios de reativação de extravasamento, possivelmente associados às cheias sazonais do 

canal principal é marcado pela formação de uma superfície de 3ª ordem sobre o qual 

depositaram-se os sedimentos carreados do canal principal e remobilizados do próprio levee. 

Crevasse Splay (CS) - associação faciológica: Sr + Sm + St + Fm. Depósitos de geometria 

planar, com grande extensão lateral, sendo compostos pela intercalação de arenitos médios a 

finos com níveis de argilitos, com granodecrescência ascendente, a qual é seguida pela 

deposição de sedimentos da fácies Sr ou Sm. Neste elemento arquitetural, dentro da litofácies 

Sr observou-se fósseis de plantas (HOLANDA et al,2016; WANKLER et al;2017). As 

camadas sobrepostas a estas litofácies apresentam granodecrescencia ascendente, com uma 

sucessão de litofácies Sl ou St de granulometria menor, seguido por uma fácies Fm. A análise 

da associação faciológica, juntamente com as evidências de geometria planar e ciclos 

deposicionais granodecrescentes surgerem que essas camadas pertençam a depósitos de 

crevasse splay (Espraiamento de crevasse ou CS) descritos por Miall (1996).  

Floodplain (FF)  - litofácies Fm. De forma geral esses depósitos são maciços, apresentam 

geometria planar, são lateralmente extensos e com espessuras que variam entre 0,5 e 1,5 m. 

Não são observadas estruturas sedimentares internas, apenas ferrificações e processo de 

pedogenização. Com base na associação com elementos CR e CS, geometria planar, grande 

extensão lateral e depósitos monótonos de argilito, entendeu-se que esses sistemas 

deposicionais condizem com o ambiente de formação do elemento arquitetural planície de 

inundação (MIALL, 1996). A possibilidade destes elementos pertencerem ao elemento 

arquitetural Abbandoned Channel (CH-FF) foi descartada, visto que não foram observados 

bases que lembrem uma geometria típica de canal (em forma de cunha).  

Ao analisar o conjunto as associações faciológicas, superfícies limitantes e elementos 

arquiteturais dos litotipos do afloramento estudado, concluímos que se representam um 

conjunto de barras acrescionárias do  tipo LA  associadas às formas de leito arenosas tipo SB 

que provavelmente fizeram parte de um canal fluvial, cujos depósitos de pplanície de 

inundação correspondem aos elementos arquiteturias Cr, CS e FF. O reconhecimento do valor 

angular entre as paleocorrentes e as superfícies de acresção sugerem um padrão de 



 

16º SIMPÓSIO DE GEOLOGIA DA AMAZÔNIA 
Geociências e Geopolítica na Amazônia 

23 a 25 de setembro de 2019 - Manaus-Amazonas 
SBG-NO – DEGEO/UFAM- CPRM/Manaus 

 

 

sinuosidade alta da rede fluvial, o que é característico de rios meandrantes (MIALL, 1996).Os 

perfis colunares e os elementos arquiteturais LA e SB identificados neste trabalho ao serem 

confrontados com a literatura, sugerem ser um sistema análogo um ambiente fluvial do tipo 

meandrante arenoso (Sand-Bed meandring river, MIAL, 1996) com um paleofluxo com 

direção preferencial para sudoeste, o que pode significar que duas redes de drenagem (uma 

originada da borda flexural e a outra da borda lístrica do meio-graben) identificadas em 

Wankler (2016) que convergiam para uma rede de drenagem de orientação parapela aos 

principais lineamentos estruturais da bacia.  

  

CONCLUSÕES 

Foram identificadas nove litofácies distintas nos depósitos estudados: Gmp, Sp, St, Sr, Sl, Sh, 

Sm, Fl e Fm. Estas litofácies foram agrupadas e caracterizadas nos elementos arquiteturais do 

tipo Acresção Lateral (LA), Formas de Leito Arenosas (SB), Crevasse Channel (Cr), Crevasse 

Splay (CS) e Floodplain (FF). Características faciológicas e arquiteturais mostram um sistema 

fluvial formado por um canal principal composto por barras acrecionárias associadas a formas 

de leito arenosas. Este canal é interligado à depósitos de overbank que ocorrem em contextos 

próximos e distais ao canal principal. O reconhecimento do valor angular entre as 

paleocorrentes e as superfícies acrecionárias, aliados a presença de depósitos de overbank 

mostram que os depósitos siltico-arenosos da Formação Serra do Tucano se formaram em um 

sistema fluvial meandrante arenoso. 
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RESUMO 

O embasamento do Cinturão Araguaia (CA) é constituído por rochas arqueanas e 
paleoproterozoicas, sendo as primeiras predominantes no segmento norte, e as 
paleoproterozoicas na porção sul do cinturão. Os ortognaisses arqueanos que ocorrem na 
porção norte do CA afloram, essencialmente, no interior de diversas estruturas dômicas. 
Idades 207Pb/206Pb de ~2,86 Ga, foram obtidas para esses gnaisses, pelo método de evaporação 
de Pb em monocristais de zircão (Pb-Pb em zircão). Este trabalho apresenta idades U-Pb em 
zircão, obtidas por LA-MC-ICPMS, de 2930 ± 15 Ma, 2898 ± 11 Ma e 2882 ± 9 Ma para 
ortognaisses das estruturas de Xambioá, Grota Rica e Colméia, respectivamente. Tais idades 
sugerem que os protólitos ígneos desses gnaisses foram gerados em eventos magmáticos 
distintos. Esse intervalo de idade é similar àquele dos granitoides mesoarqueanos do Domínio 
Rio Maria (DRM) da Província Carajás no Cráton Amazônico. Isso reforça a hipótese de que 
o embasamento do segmento norte do CA pode representar janelas tectônicas de fragmentos 
da porção sudeste deste cráton. 
PALAVRAS-CHAVE: Cinturão Araguaia, Arqueano, Geocronologia U-Pb em zircão. 

INTRODUÇÃO 
Na porção norte da Província Tocantins (Almeida et al. 1981) localiza-se o CA 

(Figura 1), uma unidade geotectônica do Neoproterozoico formada durante o Ciclo Brasiliano 
(Alvarenga et al. 2000). O CA é constituído dominantemente por rochas metassedimentares 
reunidas no Supergrupo Baixo Araguaia (Abreu 1978), com estruturação regional na direção 
N-S. O embasamento do CA é composto por rochas arqueanas e paleoproterozoicas (Moura & 
Gaudette 1999, Arcanjo & Moura 2000, Arcanjo et al. 2013). No segmento setentrional do 
CA predominam ortognaisses arqueanos com afinidade TTG (Moura & Gaudette 1999). Estes 
ortognaisses, reunidos no Complexo Colméia, estão expostos no núcleo das estruturas 
dômicas de Xambioá, Lontra, Grota Rica, Cocalândia e Colméia (Figura 1C). Mais 
restritamente, também no interior de estruturas dômicas, ocorrem ortognaisses do 
Paleoproterozoico (~1,84 Ga; Dias et al. 2017), interpretados como corpos intrusivos nas 
rochas arqueanas. 

Idades Pb-Pb em zircão de ~2,86 Ga de ortognaisses arqueanos de diversas estruturas 
dômicas do CA foram consideradas como idades mínimas de cristalização dos protólitos 
ígneos desses rochas (Moura & Gaudette 1999). No entanto, datações U-Pb em zircão por 
LA-MC-ICPMS (Dias et al., 2017) revelaram idades distintas para ortognaisses das estruturas 
de Lontra (2905 ± 5,1 Ma), Cocalândia (2869 ± 11 Ma) e Colmeia (2830,9 ± 6,9 Ma). 
Ademais, a idade de 2921 ± 42 Ma foi obtida para o ortognaisse da estrutura de Xambioá 
(Assis & Moura 2017). Este trabalho apresenta novas datações U-Pb em zircão, por LA-MC-
ICPMS, para ortognaisses das estruturas dômicas de Xambioá, Grota Rica e Colméia. Os 
dados geocronológicos obtidos mostram que eventos magmáticos distintos, originaram os 
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protólitos dos ortognaisses mesoarqueanos que afloram no interior das diferentes estruturas 
dômicas do CA.	

MATERIAL E MÉTODOS 
 Os cristais de zircão datados dos ortognaisses das estruturas de Grota Rica e Colméia 
são remanescentes daqueles separados por Moura & Gaudette (1999) para datação Pb-Pb em 
zircão. Os cristais de zircão de Xambioá foram separados seguindo as técnicas tradicionais de 
concentração desse mineral, e posterior seleção dos melhores cristais com o auxílio de lupa 
binocular. Nas datações U-Pb em zircão foi utilizado o espectrômetro de massas com 
multicoletores e fonte de plasma indutivamente acoplado, equipado com microssonda de 
ablação a laser (LA-MC-ICPMS), do Laboratório de Geologia Isotópica do Instituto de 
Geociências da Universidade Federal do Pará. O espectrômetro utilizado foi o modelo 
Neptune da Thermo Fisher Scientific, equipado com uma microssonda a laser modelo LSX-
213 G2 da CETAC Technologies-Photon Machines. Os procedimentos analíticos utilizados 
seguiram aqueles descritos em Milhomem Neto et al. (2017). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Na estrutura de Xambioá foi amostrado um gnaisse trondhjemítico, de coloração 

cinza-esbranquiçado e granulação média. Os minerais essenciais são plagioclásio, quartzo e 
microclínio. Muscovita é o mineral qualificador. Biotita, apatita e zircão ocorrem como 
acessório. Foram analisados 36 cristais de zircão, dentre os quais, 9 definiram a idade 
discordante de intercepto superior de 2931 ± 14 Ma. A idade concordante de 2930 ±15 Ma 
também foi obtida (Figura 2A).  

Os cristais de zircão da estrutura de Grota Rica são provenientes de um gnaisse 
tonalítico de cor cinza claro, granulação média, e foliação marcada pela orientação dos cristais 
de biotita. Plagioclásio, microclínio e quartzo são os minerais essenciais, e biotita o mineral 
qualificador. Como acessórios ocorrem muscovita, epídoto e zircão. Foram analisados 36 
cristais de zircão sendo que 13 definiram a idade discordante de intercepto superior de 2885 ± 
21 Ma. A idade concordante de 2898 ± 11 Ma também foi calculada (Figura 2B). 

Na estrutura de Colméia, os cristais de zircão foram extraídos de um gnaisse granítico 
composto por microclínio, plagioclásio e quartzo, tendo a biotita como mineral qualificador. 
Muscovita, zircão e apatita são minerais acessórios. Dos 36 cristais de zircão analisados, 17 
definiram a idade discordante de intercepto superior de 2888 ± 14 Ma. Duas idades 
concordantes de 2744 ± 23 Ma e 2883 ± 9 Ma (Figura 2C) foram obtidas. Cristais 
concordantes mais antigos com idades 207Pb/206Pb de 2976 Ma, 2928 Ma e 2928 Ma estão 
presentes.  

As idades concordantes de 2931 ± 14 Ma (Xambioá), 2898 ± 11 Ma (Grota Rica) e de 
2883 ± 9 Ma (Colméia) foram interpretadas como representativas da época de cristalização 
dos protólitos ígneos dos gnaisses. Essas idades, juntamente com aquelas de 2905 ± 5,1 Ma e 
de 2869 ± 11 Ma dos ortognaisses das estruturas do Lontra e Cocalândia, respectivamente 
(Dias et al.2017), permitem inferir um intervalo de tempo de, aproximadamente, 60 Ma (2,93 
– 2,87 Ga) para os eventos magmáticos que geraram os protólitos ígneos dos gnaisses 
arqueanos do embasamento do segmento norte do CA. Vale ressaltar que gnaisses graníticos 
de ~1,84 Ga (Dias et al. 2017) ocorrem associados a esses ortognaisses arqueanos. Situação 
geologicamente similar é encontrada no DRM da Província Carajás do Cráton Amazônico, 
terreno adjacente ao CA, onde granitoides mesoarqueanos (~2,93 - 2,86 Ga) ocorrem 
associados à granitos anorogênicos de 1,88 Ga (Dall’Agnol et al., 2005). Esse contexto 
geológico vem reforçar a hipótese de que as janelas do embasamento do segmento norte do 
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CA, constituídas por TTG’s mesoarqueanos intrudidos por granitos do Orosiriano, 
representariam fragmentos do Cráton Amazônico. 

	
Figura 1 – A) Províncias Estruturais Brasileiras destacando a Província Tocantins (Almeida et al. 1981). B) 

Cinturões neoproterozoicos Araguaia, Paraguai e Brasília da Província Tocantins (Segundo Hasui 
2012). C) Mapa geológico simplificado do Cinturão Araguaia, destaque para as diferentes estruturas 
dômicas que reúnem os gnaisses do Complexo Colméia (Adaptado de Gorayeb et al. 2008). 

	
Figura 2 – Diagramas concórdia mostrando as idades concordantes obtidas para os gnaisses das estruturasd 

dômicas de Xambioá (A), Grota Rica (B) e Colméia (C) (Elaborado pelos autores). 
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CONCLUSÕES 

As idades U-Pb em zircão, obtidas por LA-MC-ICPMS, nos ortognaisses do 
embasamento da porção norte do CA são representativas das idades de cristalização dos 
protólitos ígneos desse gnaisses. Elas permitem inferir a existência de distintos eventos 
magmáticos ocorridos no Arqueano em um intervalo de, aproximadamente, 60 Ma (2,93 - 
2,87 Ga). Tanto as idades como o intervalo de tempo destes eventos magmáticos são similares 
àqueles que originaram os granitoides mesoarqueanos do DRM, no sudeste do Cráton 
Amazônico. A similaridade entre esses dois segmentos crustais é reforçada pela presença de 
corpos graniticos intrusivos, do Paleoproterozoico, tanto nas janelas tectônicas do CA (~1,84 
Ga) como no DRM (~1,88 Ga). Esse contexto geológico fortalece a hipótese da existência de 
uma ligação física entre o Craton Amazônico e o embasamento do CA, anterior à estruturação 
do cinturão  no Neoproterozoico. 
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RESUMO 

Foram objeto deste estudo duas sucessões de rochas provenientes de uma frente de lavra 

pertencente à mineradora CALREIS, localizada no município de Itaituba no estado do Pará. 

As rochas analisadas em ambas seções estratigráficas são relacionadas na literatura à 

Formação Itaituba, Grupo Tapajós, Carbonífero da Bacia do Amazonas. Esta formação é 

composta principalmente por espessas sucessões de rochas carbonáticas, intercaladas à 

depósitos pelíticos de pequena espessura e sua sedimentação é atribuída a um ambiente 

lagunar e marinho raso, possivelmente plataformal. As análises realizadas foram de cunho 

petrográfico e destinadas determinação e identificação de microfácies, visando a inferência 

dos paleoambientes deposicionais para as seções estudadas e foram desenvolvidas a partir da 

caracterização petrográfica de trinta e uma lâminas delgadas. Por meio dessa analise se 

distinguiu oito microfácies – Mudstone recristalizado (Mr), Mudstones com terrígenos (Mt), 

Wackestone com braquiópodes (Wb), Wackestone recristalizado (Wr), Packstone bioclástico 

com braquiópodes (Pbb), Grainstone bioclástico com braquiópodes (Gbb), Grainstone 

bioclástico com foraminíferos (Gbf) e Grainstone peloidal oolítico (Gpo). A composição e a 

caracterização petrográfica destas microfácies, associada ao significado paleoecológico da 

paleobiota identificada, permitiram a inferência de parâmetros físicos e químicos reinantes no 

momento da sedimentação e, consequentemente, a interpretação dos paleoambientes 

deposicionais associados, os quais acredita-se compuseram um ambiente marinho raso 

representado por uma plataforma carbonática do tipo rampa, distinguindo-se o predomínio de 

depósitos de rampa interna associados à fácies de laguna e banco ou barreira bioclástica. 

Nesse cenário, o ambiente lagunar é representado pelas microfácies Mc, Mt, Wb e Wr, 

enquanto os bancos bioclásticos, pelas microfácies Pbb; Gbf; Gbb e Gpo. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Formação Itaituba, microfácies e paleoambiente. 

 

INTRODUÇÃO 

 Na região do Município de Itaituba, a sudoeste do Estado do Pará, ocorrem 

representativas exposições de rochas carbonáticas, as quais têm sido relacionadas à Formação 

Itaituba (Grupo Tapajós), Permo-Carbonífero da Bacia do Amazonas (Matsuda et al., 2010). 

De acordo com Cunha et al. (2007) o Grupo Tapajós representa o último ciclo transgressivo-

regressivo do Paleozóico da bacia sedimentar do Amazonas e corresponde a uma sequência 

cíclica composta por vários litotipos como calcários bioclásticos marinhos, dolomitas, 

folhelhos, siltitos, arenitos e evaporitos. Nesse contexto, segundo Scomazzon & Lemos 

(2005), a Formação Itaituba representa o estabelecimento de condições francamente marinhas, 

cuja sedimentação é representada por diversas rochas carbonáticas (e. g., mudstones, 

wackestones, packstones, e grainstones), contendo um rico conteúdo fossilífero (e. g., 

foraminíferos, conodontes, escolecodontes, ostracodes, briozoários, corais, gastropodes, 
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bivalves, braquiópodes, trilobitas e dentes de peixes), além de rochas evaporíticas e 

intercalações de rochas clásticas (Nascimento & Lemos, 2010). 

 No que se refere aos carbonatos da Formação Itaituba, objeto de estudo deste trabalho, 

embora relevantes estudos tenham sido desenvolvidos nos últimos anos (e. g., Carozzi & 

Alves, 1972; Figueiras, 1983; Matsuda, 2002; Matsuda et al., 2010), reconhecidamente, ainda 

há muito a ser estudado quanto aos processos, sistemas e fácies sedimentares. 

Neste trabalho, foram desenvolvidas análises sedimentológicas voltados à caracterização 

microfaciológica de rochas carbonáticas provenientes de duas sessões carbonáticas que 

afloram em uma mina de exploração de calcário no Município de Itaituba, PA, visando à 

classificação das rochas sedimentares que compõem estas seções e a interpretação dos 

paleoambientes de sedimentação relacionados. 

MÉTODOS  

 No desenvolvimento deste trabalho foram utilizadas 31 seções delgadas, laminadas a 

partir de amostras coletadas durante os trabalhos de campo do projeto “Bioestratigrafia da 

Formação Itaibuba (Grupo Tapajós), na região de Itaituba (PA), borda sul da Bacia do 

Amazonas” (Edital CNPq Nº. 014/2011 – Universal). A análise as amostras foi desenvolvida 

seguindo a metodologia tradicional empregada em estudos desta natureza, a qual envolve 

essencialmente quatro etapas: 1) Classificação litológica do material segundo o modelo de 

classificação de Dunhan (1962); 2) Análise petrográfica para reconhecimento de microfácies; 

3) Confecção de perfís estratigráficos com base nas microfácies identificadas; 4) Integração e 

interpretação dos resultados. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 A partir do desenvolvimento de análises petrográfica voltadas à caracterização 

microfaciológica de rochas carbonáticas pertencentes a Formação Itaituba (Grupo Tapajós, 

Carbonífero da Bacia do Amazonas) e provenientes de duas sessões carbonáticas que afloram 

no Município de Itaituba (PA), foram identificadas oito microfácies – Mudstones 

rscristalizado (Mr), Mudstones com terrígenos (Mt), Wackestone com braquiópodes (Wb), 

Wackstone recristalizado (Wr), Packstone bioclástico com braquiópodes (Pbb), Grainstone 

bioclástico com foraminíferos (Gbf), Grainstone bioclástico com braquiópodes (Gbb) e 

Grainstone peloidal oolítico (Gpo). 

 A partir da integração dos dados de microfácies, considerando-se principalmente a 

avaliação de níveis hidrodinâmicos de energia e os padrões de abundância e diversidade da 

paleobiota (análise paleoecológicas). A ocorrência, embora rara, de ostracodes, miliolídeos 

(foraminíferos), braquiópodes, gastrópodes, equinodermas e pelóides, com predomínio de 

ostracodes (4%), seguidos por miliolídeos (2%) e peloides (2%), associada às características 

texturais das rochas em que ocorrem as microfácies Mr, Mt, Wb, e Wr, sugerem um ambiente 

de águas rasas salinas e tranquilas; restrito a semi-restrito possivelmente costeiro. A presença 

de grãos de quartzo (terrígenos) nestas microfácies, evidenciando a contribuição de material 

das adjacências continentais, também é sugestiva de um ambiente costeiro. 

 As microfácies Pbb, Gbb, Gbf e Gpo caracterizam-se por um abundante e 

diversificado conteúdo fossilífero no qual se destacam braquiópodes, equinodermas (crinoides 

e equinoides), foraminíferos (fusulinídeos e aglutinantes), moluscos (gastrópodes e bivalves), 

trilobitas, ostracodes, briozoários e algas. Em conjunto, o padrão de abundância e o grau de 

preservação destes grupos (marcado por alto grau de fragmentação e baixa seleção dos 

bioclastos) sugere um ambiente francamente marinho aberto e com energia 
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predominantemente alta. Oolitos e peloides são também muito comuns, chegando em alguns 

casos a ser os elementos mais abundantes (microfácies Gpo), o que também corrobora a alta 

energia do ambiente deposicional. 

 Com isso, considerando estas premissas e seguindo os padrões de distribuição de 

microfácies propostos por diferentes autores e sumarizados por Flügel (2004) foram 

interpretados e inferidos para os materiais estudados dois ambientes deposicionais – laguna 

semi-restrita e banco ou barreira bioclástica, ambos inseridos em uma plataforma carbonática 

do tipo rampa.  

 O ambiente lagunar é representado pelas microfácies Mr, Mt, Wb e Wr e caracteriza-

se por águas calmas e salinas, semi-restritas, sedimentação fina e proximidade com o 

continente e/ou outros ambientes transicionais. 

 O ambiente de banco ou barreira bioclástica é representado pelas microfácies Pbb, 

Gbf, Gbb e Gpo e caracteriza-se por águas francamente marinhas, de maior profundidade (em 

relação à laguna), energia predominantemente alta e com uma abundante e diversificada biota. 

CONCLUSÕES 

 A análise petrográfica e o consequente reconhecimento de microfácies, mostrou ser 

uma ferramenta de grande potencial na investigação e interpretação de paleoambientes 

deposicionais, pois permitiu que a partir da integração dos dados obtidos fossem inferidos 

dois prováveis ambientes de sedimentação para os depósitos estudados. 

 Ambiente Lagunar (microfácies Mr, Mt, Wb e Wr): Este ambiente é caracterizado por 

águas calmas e semi-restritas, possui proximidades com o ambiente transicional. 

 Banco/Barreira Bioclástica: (microfácies Pbb, Gbf, Gbb e Gpo): esta ocorre como 

barras próximas a laguna, num ambiente de maior energia, com maior acúmulo de bioclastos 

e ooides. 
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RESUMO 

Estudos sobre dinâmica costeira são comuns em áreas estuarinas. Próximo a cidade de Belém 

existem várias ilhas sob influência do estuário do rio Pará sendo Cotijuba uma destas ilhas. 

Buscando contribuir com o entendimento da dinâmica costeira nesta ilha, foram realizadas 

coleta de 11 amostras para determinação granulométrica e 5 para caracterização de minerais 

pesados. Os resultados indicam que as areias são essencialmente quartzosas variando de 

granulometria média, ao sul e fina, ao norte, com grau de seleção moderado a bem selecionado, 

aproximadamente simétrico com baixa esfericidade e predominância de grãos angulosos. Os 

minerais pesados são representados por zircão, turmalina, rutilo, cianita, estaurolita, hematita e 

goethita. Zircão e cianita predominam na parte norte enquanto turmalina e rutilo ao sul. As 

variações observadas na distribuição granulométrica bem como na distribuição de minerais 

pesados apresentam relação com a dinâmica interna do estuário do rio Pará e como este 

influencia a deposição de sedimentos atuais nesta ilha. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Ilha de Cotijuba, análise granulométrica, minerais pesados, 

morfoscopia.  

 

INTRODUÇÃO 

A região de Belém apresenta um grande número de ilhas no qual durante a época do 

chamado verão amazônico (julho-outubro) é frequentada pelos banhistas da região. A ilha do 

Cumbu é a mais famosa da região, localizada na frente do rio Guamá. Porém, muitas outras, de 

menor conhecimento e divulgação, também apresentam grande apelo turístico. Esse é o caso da 

Ilha de Cotijuba localizada na margem direita do Rio Pará (Fig. 1).  

A Ilha de Cotijuba, localizadas no estuário do rio Pará, possui várias praias arenosa. 

Estuários constituem um dos ambientes mais dinâmicos da superfície do planeta, cujos 

depósitos sedimentares são ativamente retrabalhados pelas ondas, correntes e marés (Short, 

1999). Apesar de bem conhecida na região, a Ilha de Cotijuba não possui estudos de 

caracterização sedimentologica e de minerais pesados. Buscando contribuir para o 

conhecimento e compreensão da dinâmica sazonal nesta região, fizemos a investigação dos 

processos sedimentares com base nas análises granulométricas e distribuição de minerais 

pesados com objetivo principal de determinar as características sedimentológicas (composição 

mineralógica e classificação morfo-textural) desta ilha.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 Para o estudo granulométrico 11 amostras foram coletadas ao longo da ilha à 20 cm de 

profundidade e para os minerais pesados foram utilizadas 5 destas amostras. Foram coletados 

mailto:julinharighi@gmail.com
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100g das amostras e peneiradas em um agitador mecânico de peneiras durante 

aproximadamente 10 minutos com intervalos de 1/2Φ seguindo a classificação de Folk e Ward 

(1957). A análise das propriedades morfoscópicas e composição mineralógica dos sedimentos 

foi obtida a partir da seleção de aproximadamente 100 grãos da fração arenosa de tamanho de 

500 mm e observados sob estereoscópio com luz transmitida e refletida. Os minerais pesados 

foram separados da fração 63-125µm com bromofórmio e contados 100 grãos translúcidos por 

lâmina. Minerais pesados opacos foram identificados por DRX. Todas as amostras foram 

tratadas nos laboratórios do IG-UFPA. 
 

 

Figura 01 - a) Mapa de localização da área de estudo com destaque para ilha de Cotijuba; b) Localização 

dos pontos amostrados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA 

 O resultado da análise granulométrica dos sedimentos da Ilha de Cotijuba, indica que as 

areias variam de granulometria média à fina, sendo essencialmente quartzosas. As amostras 

apresentam uma variação de sedimentos de moderadamente a bem selecionados, com grau de 

assimetria de aproximadamente simétrico apresentando algumas variações de assimetria 

negativa e positiva, com curtose que vão de muito leptocúrtica, muito platicúrtica, mesocúrtica, 

leptocúrtica e platicúrtica (Tab. 1) 

 As variações observadas na distribuição granulométrica ao longo da ilha indicam 

sedimentos de tamanho médio mais ao sul enquanto ao norte dominam sedimentos finos. Este 

comportamento indica a maior proximidade, ao sul, com ambiente fluvial, enquanto ao norte 

da ilha existe maior influencia de correntes oceânicas. Essas características são comuns em 

ambiente estuarino e ocorrem em função do comportamento hidrodinâmico, que a área de 

estudo é influenciada pelo processo de cheia e seca do rio (Braga et al. 2007). 

 
Tabela 01 - Características granulométricas das 12 amostras coletadas na Ilha de Cotijuba, segundo os 

parâmetros de Folk e Ward (1957). Ams= amostras; Mea= média; Med= mediana; Sel= 

seleção; Ass= assimetria; Cur= curtose; Clas= classificação. 

Ams Mea Med Sel Ass Cur Classificação 

1 1,42 1,38 0,55 0,09 1,05 
Areia média, moderadamente selecionado, 

aproximadamente simétrica, mesocúrtica 

2 1,85 2,05 0,53 -0,45 0,59 
Areia média, moderadamente selecionado, 

muito negativa, muito platicúrtica 
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3 1,85 2,05 0,53 -0,45 0,59 
Areia média, moderadamente selecionado, 

muito negativa, muito platicúrtica 

4 2,20 2,27 0,72 -0,08 1,88 
Areia fina, moderadamente selecionado, 

aproximadamente simétrica, muito leptocúrtica 

5 2,10 2,17 0,35 -0,40 1,44 
Areia fina, bem selecionado, muito negativa, 

leptocúrtica 

6 1,89 2,11 0,51 -0,52 0,61 
Areia média, moderadamente selecionado, 

muito negativa, muito platicúrtica  

7 1,56 1,57 0,41 0,09 0,92 
Areia média, bem selecionado, 

aproximadamente simétrica, mesocúrtica  

8 1,81 1,78 0,41 0,04 1,07 
Areia média, bem selecionado, 

aproximadamente simétrica, mesocúrtica 

9 1,32 1,27 0,82 0,04 0,63 
Areia média, moderadamente selecionado, 

aproximadamente simétrica, muito platicúrtica 

10 1,45 1,40 0,37 0,23 0,90 
Areia média, bem selecionado, positiva, 

mesocúrtica  

11 1,61 1,54 0,50 0,19 0,86 
Areia média, moderadamente selecionado, 

positiva, plasticúrtica   

12 2,29 2,29 0,64 -0,02 1,39 
Areia fina, moderadamente selecionado, 

aproximadamente simétrica, leptocúrtica  
 

ANÁLISE MORFOSCÓPICA  

 Em relação ao estudo da morfoscopia (esfericidade e arredondamento) os sedimentos 

da Ilha de Cotijuba apresentaram baixa esfericidade com predominância de grãos muito 

angulosos (Fig. 2). Essa característica indica que o ambiente fluvial predomina sobre o marinho 

dentro da dinâmica estuarina. A baixa esfericidade é produto de grandes períodos de abrasão, 

onde ocorrem diferenças marcantes entre graus de arredondamento das diferentes 

granulometrias (Suguio, 1980). 
 

   

Figura 02 - Classificação morfoscópica dos sedimentos da Ilha de Cotijuba. a) Classificação do grau de 

esfericidade dos grãos e; b) Classificação do grau de arredondamento dos grãos.  
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MINERAIS PESADOS 

 Os minerais pesados translúcidos identificados são zircão, turmalina, cianita, estaurolita, 

cianita e espinélio (Fig. 3a) enquanto os opacos pesados são óxidos-hidróxidos de ferro, 

representados por hematita e goethita (Fig. 3b). Estes minerais exibem variação em sua 

proporção ao longo da Ilha, com predomínio de zircão e cianita na porção norte da ilha enquanto 

turmalina e rutilo dominam na porção sul. Esta variação pode ter relação com a dinâmica interna 

do estuário ou, com as áreas fontes de sedimentos. Exclui-se aqui o intemperismo como agente 

segregador, pois a assembleia é quase toda dominada por minerais ZTR’s. 

 

 
Figura 03 – a) Distribuição de minerais pesados translúcidos ao longo da Ilha de Cotijuba-PA; b) 

Identificação de minerais pesados opacos na ilha de Cotijuba.  

 

CONCLUSÕES 

 Os sedimentos praiais que compõem a Ilha de Cotijuba são constituídos, 

predominantemente de quartzo, cuja granulometria varia de areia fina a média, moderadas a 

bem selecionada. As variações observadas são funções do comportamento do rio Pará, 

influenciando na seleção dos sedimentos e nas características granulométricas e morfoscópicas 

dos grãos. A assembleia de minerais pesados reconhecida é representada por zircão, turmalina, 

cianita, estaurolita, rutilo, espinélio, hematita e geothita. Estes minerais também apresentam 

variações em suas proporções que representam a dinâmica interna do estuário do rio Pará. 
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RESUMO 

A atual biodiversidade amazônica é resultante de diversos eventos geológicos que ocorreram 

durante o período Neógeno, onde a Amazônia Ocidental foi um importante cenário para esses 

acontecimentos. Os estratos neógenos da bacia do Solimões, representados pela Formação 

Solimões, possui um abundante conteúdo fossilífero que nas últimas décadas vem sendo muito 

utilizado em diversas investigações, incluindo a reconstrução paleoambiental da região. Assim, 

o estudo microfossilífero de 44 amostras do testemunho de sondagem 1AS-5-AM, perfurado 

em Atalaia do Norte (AM), visa contribuir com novas informações paleoambientais para a área. 

Foi identificado um total de cinco gêneros de ostracodes, onde três são atribuídos a ambientes 

transicionais e/ou marinhos: Perissocytheridea, Skopaeocythere e Pellucistoma, além de 

Cytheridella típico de ambientes flúvio-lacustres, e o gênero eurihalino Cyprideis. A 

malacofauna também é composta por gêneros tipicamente flúvio-lacustres, porém com 

representantes de ambiente transicional à marinho, com o registro dos gêneros Melongena e 

Neritina; assim como os ictiólitos que são representados por escamas de tubarão e dentes de 

arraia da família Dasyatidae; e os foraminíferos do gênero Ammonia, típicos de ambientes 

costeiros a transicionais. As informações a respeito da ostracofauna, em associação com outros 

microfósseis, apontam para um contexto predominantemente flúvio-lacustre, porém, com 

momentâneos fluxos de influência marinha para a região estudada. 

PALAVRAS-CHAVE: Ostracodes, paleoambientes, Formação Solimões. 

 

INTRODUÇÃO 

 A Formação Solimões distribui-se na Amazônia Ocidental e corresponde ao Neógeno 

da Bacia do Solimões, no Brasil (Barata & Caputo 2007). Nesse período, ocorreram importantes 

eventos, como o soerguimento da Cordilheira dos Andes, mudanças nos cursos dos rios e 

incursões marinhas, desencadeando intensas mudanças ambientais na região, e tendo um 

importante papel na atual configuração geográfica e na distribuição da biota (Hoorn et al. 2010; 

Mora et al. 2010). 

 Neste contexto, os estudos paleontológicos vêm colaborando com informações a 

respeito das interpretações bioestratigráficas e paleoambientais da unidade, e levando à 

importantes discussões sobre evolução paleoambiental, principalmente no que concerne ao 

registro de incursões marinhas durante o Mioceno (Hoorn 1993; 1994b; Linhares et al. 2011; 

2017; 2019; Jaramillo et al. 2017). Na Formação Solimões, os ostracodes, juntamente com 

outros grupos como moluscos e palinomorfos, têm mostrado grande aplicabilidade para estudos 
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paleoambientais e bioestratigráficos (Muñoz-Torres et al. 2006; Wesselingh & Ramos 2010; 

Gross et al. 2014; Linhares et al. 2017; 2019).  

 A área de estudo está localizada na Bacia do Solimões, noroeste do Estado do 

Amazonas, nas proximidades da localidade de Cachoeira, às margens do Rio Ituí, no município 

de Atalaia do Norte (Figura 1) e corresponde ao testemunho de sondagem 1AS-5-AM (lat. 

04°29’S - long. 70°17´W), perfurado durante o Projeto Carvão no Alto Solimões (Maia et al. 

1977).  

 
Figura 1. Mapa de localização da área de estudo. (A) Área de estudo, indicando o testemunho de 

sondagem estudado; (B) Limite geográfico do Brasil, em contraste com os demais países da América do 
Sul; (C) Estado do Amazonas, com destaque para a rede de drenagem. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 O material estudado compreende 44 amostras sedimentares do testemunho de sondagem 

1AS-5-AM (Figura 2), que foram selecionadas de acordo com o conteúdo macrofossilífero e 

sedimentológico. As amostras passaram por todas as convencionais etapas de preparação para 

o estudo de microfósseis calcários no Laboratório de Polimento e Microscopia Óptica da 

Coordenação de Ciências da Terra e Ecologia (COCTE), do Museu Paraense Emílio Goeldi 

(MPEG). 

 
Figura 2. Perfil litológico do testemunho de sondagem 1AS-5-AM, com a distribuição estratigráfica dos 
microfósseis. Fonte: Modificado de Maia et al. (1977). 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A análise das amostras permitiu identificar um total de 2.099 espécimes de ostracodes, 

além de outros microfósseis (Figura 3). A ostracofauna é representada por cinco gêneros, onde 

Perissocytheridea, Skopaeocythere e Pellucistoma são atribuídos a ambientes transicionais e/ou 

marinhos (Whatley et al. 2000; Muñoz-Torres et al. 2006; Gross et al. 2015); Cytheridella, à 

ambientes flúvio-lacustres (Purper 1979); e ainda Cyprideis, um gênero eurihalino que suporta 

ampla variação no gradiente de salinidade da água (Van Harten 2000).  Este gênero é dominante 

(98% da ostracofauna), sendo representado por 21 espécies, onde Cyprideis machadoi, C. 

minipunctata, C. multiradiata, C. sulcosigmoidalis, C. sp.1 e C. sp. 2 são as mais abundantes. 

Dentre os gastrópodes encontram-se os gêneros Dyris, Tryonia e Toxosoma, atribuídos 

a ambiente flúvio-lacustre; Littoridinops, Onobops, Neritina e Melongena, de ambientes 

transicionais ou marinhos (Wesselingh et al. 2002; Wesselingh et al. 2006); ictiólitos 

compostos por escamas de tubarão e dentes de arraia da família Dasyatidae, característico de 

ambiente costeiro (Cappetta 2012); foraminíferos do gênero Ammonia, que indicam condições 

ambientais costeiras a transicionais (Duleba et al. 2003), inclusive já sendo reportados para a 

Formação Solimões (Linhares et al. 2017); além das carófitas que ocorrem em ambientes 

continentais, predominantemente lacustres (Feitosa et al. 2003). A associação típica de 

ambientes transicionais a marinhos é concentrada, principalmente, na porção mediana do 

testemunho, aproximadamente entre 127 m e 105,45 m (Figura 2). 
 

 
Figura 3. Diversidade de microfósseis encontrados no testemunho: 1. Cyprideis machadoi; 2. Cyprideis 

minipunctata; 3. Cyprideis multiradiata; 4. Cyprideis sulcosigmoidalis; 5. Cyprideis sp.1; 6. Cyprideis 

sp.2; 7. Cytheridella danielopoli; 8. Pellucistoma curupira; 9. Perissocytheridea acuminata; 10. 
Skopaeocythere tetrakanthos; 11. Dente de osteictyes; 12. Escama de tubarão; 13. Dente de arraia 

(Dasyatoidea); 14. Ammonia sp.; 15. Girogonites de algas carófitas; 16. Pachydon sp.; 17. Melongena 

woodwardi; 18. Neritina etheridge. Escala: 1-16: 100 μm; 17-18: 2 mm. 

 

CONCLUSÕES 

 O gênero Cyprideis, bem como os grupos de ambientes flúvio-lacustres, se mostraram 

os mais abundantes no testemunho 1AS-5-AM, no entanto, a presença de uma associação típica 

de ambientes transicionais/marinhos como estuários/lagunas em determinados intervalos, 

podem indicar variação no gradiente de salinidade da água de maneira breve e limitada 

geograficamente na Amazônia Ocidental durante o Neógeno. Essas condições estariam 

relacionadas a breves incursões marinhas que teriam ocorrido nesse período.  
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RESUMO 

As pesquisas relacionadas a malacofauna fóssil da Amazônia Ocidental foram iniciadas no 

século XIX, por Gabb (1868), o qual inferiu ambientes marinhos e de água doce em depósitos 

do Mioceno no Equador. Este grupo possui grande diversidade e vem sendo estudado devido 

sua importância para interpretações paleoambientes, bioestratigráficas e paleobiogeográficas. 

Até o presente momento, poucos são os estudos relacionados acerca dos moluscos fósseis da 

Formação Solimões. Esta unidade é correlacionada com a Formação Pebas, no Peru, e destaca-

se por seu grande conteúdo fossilífero. O presente estudo tem como objetivo a identificação das 

espécies do gênero Callonaia, família Hyriidae, pertencentes à Formação Solimões. Foram 

analisadas 19 amostras de bivalves fósseis, provenientes do afloramento Aquidabã (Formação 

Solimões), município de Eirunepé, estado do Amazonas, Brasil. O material analisado foi 

catalogado e depositado no acervo de Paleontologia do Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, 

PA. O estudo taxonômico permitiu a identificação de 19 espécimens de Callonaia duprei. O 

levantamento da distribuição paleobiogeográfica do gênero identificado, permitiu verificar que 

o mesmo ocorre apenas no Brasil. Quanto à sua distribuição estratigráfica, foi registrado no 

Mioceno Superior ao recente. Foi constatada a ocorrência da espécie Callonaia duprei em 

estratos de argilito/siltito do afloramento Aquidabã, o qual sugere condições ambientais 

dulcícolas, não apresentando indícios de incursões marinhas para camada. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Formação Solimões; Neógeno; Moluscos. 

INTRODUÇÃO 

Os estudos de moluscos fósseis da Amazônia ocidental iniciaram-se desde a constatação 

de depósitos terciários, no final do século XIX, por Gabb (1868), o qual se tornou um dos 

grandes proporcionadores dos estudos relacionados à Paleontologia, relatando diversos táxons. 

No contexto paleoambiental, Gabb inferiu a presença de água salgada/salobra em depósitos do 

Mioceno no Equador, baseando-se na associação de gastrópodes e bivalves; desde então, 

diversos autores vêm investigando os paleoambientes por meio de estudos acerca da 

malacofuana (Brown 1879; Etheridge 1879; Maury 1924; Roxo 1924, 1935; Nuttall 1990; 

Wesselingh et al. 2002, 2006).  

A Formação Solimões está localizada na Amazônia Ocidental brasileira, 

compreendendo os estratos do Neógeno da Bacia do Solimões e destaca-se por ser de grande 

expressão territorial e pela riqueza em elementos geológicos e paleontológicos. A partir de 

estudos palinológicos, esta unidade foi atribuída à idade entre Mioceno Inferior e início do 

Plioceno, sendo correlacionada com outras unidades, incluindo a Formação Pebas, no Peru 

(Antonie et al. 2016) e Carbonera, na Colômbia (Maia et al. 1977; Leite, 2006; Silva-Caminha 

et al. 2010; Jaramillo et al. 2017). 

Desta forma, o presente estudo visa o levantamento da família Hyriidae dentro das 

seções aflorantes da região de Eirunepé, estado do Amazonas, com o objetivo de realizar a 

identificação taxonômica e contribuir na reconstrução paleoambiental, oferecendo novas 

evidências para a comunidade científica. 
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MATERIAL E MÉTODOS  

O material de estudo compreende 19 exemplares de moluscos fósseis, coletados no 

afloramento denominado Aquidabã (06◦31'40,8" S/ 069◦39'52,0” W), pertencente à 

Formação Solimões, nas proximidades do município de Eirunepé, estado Amazonas (AM), 

Brasil. Este material foi coletado durante expedições de campo do projeto “Paleontologia, 

Sedimentologia e Estratigrafia de Depósitos Terciários da Formação Solimões, município de 

Eirunepé, AM, Brasil” (CNPq). Após a coleta do material, foi realizada a seleção dos 

exemplares, os quais posteriormente passaram por processo de limpeza. Em seguida, foram 

obtidas imagens por meio de câmera digital (Nikon – D7000, lente 18-120). Com as imagens 

obtidas, foi possível a confecção de ilustrações, permitindo análises morfológicas de 

estruturas externas e internas das valvas e, posterior identificação sistemática das espécies. 

As amostras foram catalogadas e depositadas no acervo de Paleontologia do Museu Paraense 

Emílio Goeldi, Belém, PA. 

 
Figura 1- Mapa de localização da área de estudo. Fonte: Gross et al. (2011). 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A análise taxonômica de bivalves coletados no afloramento Aquidabã, permitiu verificar 

um total 19 exemplares, da família Hyriidae, gênero Callonaia, espécie Callonaia duprei 

Recluz, 1842. 

A espécie C. duprei, apresenta contorno triangular, aparenta ser um pouco inflada, 

previamente desprovida de escultura, linhas de crescimento pouco visíveis, dentes cardinais 

altos e compridos e cores variadas. As valvas analisadas evidenciam poucas diferenças 

interespecíficas de altura e comprimento. Tais características morfológicas são compatíveis 

com as da diagnose original da espécie.  

O presente estudo amplia geograficamente a ocorrência da espécie Callonaia duprei 

para o afloramento Aquidabã, município de Eirunepé, Amazonas, Brasil, assim, já registrada 

na literatura nos afloramentos Cachoeira da Bandeira, e Oriente, Acre, Brasil. (Wesselingh 

et al. 2006) Em relação a sua distribuição estratigráfica, até o presente momento o se matem 

no Mioceno Superior. 
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Figura 2 - Callonai duprei Recluz, 1842;A,C e E: valva direita, vista externa; B,D e F: valva direita, 

vista interna (detalhe da charneira); barra de escala: 2 cm. 

CONCLUSÕES 

O gênero Callonaia evidencia sua ocorrência apenas no Brasil, tanto no registro fóssil 

como atual (Wesselingh et al. 2006; Pereira et al. 2014; Miyahira et al. 2017; Sousa, 2018), 

este registro contribui com a ampliação das ocorrências fósseis do gênero estudado. 

A Formação Solimões é atribuída a condições de ambientes lagunares a flúvio lacustres, 

de mega-pântano e com possíveis incursões marinhas esporádicas durante o Mioceno (Maia et 

al. 1997; Wesselingh et al. 2006; Leite, 2006; Hoorn et al. 2010; Silva-Caminha et al.  2010; 

Linhares et al. 2011; Jaramillo et al. 2017). O gênero Callonaia é típico de ambientes dulcícolas 

(Wesselingh et al. 2006), portanto, a ocorrência da espécie C. duprei em camadas de 

argilito/siltito no afloramento de Aquidabã, evidencia condições ambientais dulcícolas, não 

existindo indícios de incursões marinhas nesta camada. 
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RESUMO 

A fauna do Paleozóico da Bacia do Amazonas apresenta uma grande diversidade, onde os 

primeiros estudos tiveram início a partir da metade do século XIX, quando ocorreram as 

grandes expedições na Amazônia; como a “expedição de Morgan” em 1870 e 1871, comandada 

por Charles Federick Hartt, na região de Ererê, a “Comissão Geológica do Império do Brazil”, 

em 1876, nas margens dos rios Curuá e Maecuru, coordenada por Orville Adelbert Derby. 

Nestas expedições foram observados grande número de espécimes referentes às formações 

Maecuru e Ererê. Apesar da grande abundância fossilífera (Acritarcas, Miósporos, 

Quitinozoários, Arthrophycus sp., peixes acantódios e condrycties), poucos estudos foram 

realizados sobre os braquiópodas do Siluro-Devoniano da Bacia do Amazonas. Desta forma, o 

objetivo do presente trabalho é a identificação taxonômica de braquiópodes da família 

Discinidae da Formação Manacapuru provenientes de seis pontos de coletas (C3P1, C4P1, 

C6P1, C8P1, C13P1 e C14P1) realizadas no município de Vitória do Xingu, Pará. Foram 

identificados 16 exemplares da espécie Orbiculoidea excentrica cujo registro inédito permitiu 

a ampliação do limite inferior estratigráfico da espécie para o Pridoli (Siluriano Superior), antes 

considerado para o Praguiano Superior-Givetiano (Devoniano); simultaneamente este é o 

primeiro registro da espécie em depósitos paleozoicos no Norte do Brasil.  

PALAVRAS-CHAVE: Discinideos, Formação Manacapuru, Paleozóico. 

 

INTRODUÇÃO 

Na Bacia do Amazonas, grande parte dos estudos de cunho paleontológico concentram-

se para as sucessões devonianas (Melo 1985, Fonseca 2004; Ponciano et al. 2007). A Formação 

Manacapuru registra a transição do Siluriano para o Devoniano e é constituída por arenitos de 

granulometria fina a média, pelitos neríticos e litorâneos, folhelhos e siltitos laminados (Cunha 

et al. 2007; Souza & Nogueira 2009) estes foram depositados em ambientes litorâneos a 

marinhos neríticos na sua porção superior, e na parte inferior em ambiente deltaico (Cunha et 

al. 2007).  O conteúdo fossilífero da Formação Manacapuru abrange palinomorfos, peixes 

(Janvier & Melo 1988; Grahn & Melo 1990; Steemans et al. 2008) e principalmente 

braquiópodes inarticulados, conulárias, fragmentos de euripterídeos e icnofósseis (Lange 1967; 

Grahn & Melo 1990; Wanderley Filho et al. 2005; Soares & Nogueira 2006). 

Estudos de braquiópodes da família Discinidae na Bacia do Amazonas são raros (Granh 

& Melo 1990; Wanderley Filho et al. 2005), enquanto que na Bacia do Paraná já estão bem 

avançados e tem contribuído com excelentes resultados no âmbito tafonômico, paleoambiental 

e paleobiogeográfico (Zabini et al. 2013; Comniskey et al. 2016; Comniskey & Bosetti 2017; 

Carbonaro et al. 2018). A falta de estudos de Discinidae nas bacias paleozoicas do Amazonas 

e Parnaíba restringe o conhecimento da distribuição paleobiogeográfica e estratigráfica, 

dificultando os estudos evolutivos, bioestratigráficos e paleoambientais do grupo e até uma 

possível correlação mundialmente. 
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Com o intuito de suprir parcialmente a escassez destes estudos, o presente trabalho visa 

contribuir com o registro dos discinídeos da borda Sul da Bacia do Amazonas, município de 

Vitória do Xingu, Sudoeste do Pará, para servir de base para compreender a evolução do grupo, 

do ambiente deposicional da unidade e a correlação entre as bacias paleozoicas. 

MATERIAIS E MÉTODOS  

O material analisado foi coletado pela equipe da TERRAGRAPH PALEONTOLOGIA 

entre julho de 2011 e outubro de 2015, através do projeto intitulado “Programa de Salvamento 

do Patrimônio Paleontológico da Usina Hidrelétrica de Belo Monte”, município de Vitória do 

Xingu, Estado do Pará. As amostras analisadas são provenientes de seis pontos de coletas (Fig. 

1), todos inseridos na Formação Manacapuru (Tomassi et al. 2015). 

A coleta das amostras fossilíferas foi realizada de acordo com os métodos padrões em 

paleontologia, descrito em Tomassi et al. (2015). O material encontra-se catalogado e 

depositado no acervo paleontológico da Coordenação de Ciências da Terra e Ecologia do 

Museu Paraense Emílio Goeldi (Belém – PA). Foram analisadas 16 amostras as quais passaram 

por preparação mecânica, por meio de técnicas manuais visando destacar da melhor forma os 

aspectos morfológicos, facilitando assim a identificação dos fósseis. Posteriormente as 

amostras foram fotografadas através de uma câmera digital (modelo Canon Powershot A640); 

os exemplares foram medidos com auxílio do retículo da lupa, e o estudo taxonômico foi feito 

a partir da análise das estruturas morfológicas e da comparação com a literatura especializada 

(Willians & Rowell 1965; Lange 1943; Comniskey & Bosetti 2017; Carbonaro et al. 2018). 

 
Figura 1 - Mapa de localização da área de estudo e pontos amostrados. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A associação fossilífera encontrada na área de estudo constitui-se de braquiópodes 

inarticuladas e articulados, peixes agnatha, crinoides, palinomorfos e icnofósseis (Tomassi et 

al. 2015) a qual é bem semelhante à descrita na literatura para a Formação Manacapuru (Lange 

1967; Janvier & Melo 1988; Grahn & Melo 1990; Wanderley Filho et al. 2005). 

Por meio das análises preliminares foi possível verificar a abundância de braquiópodes 

da família Discinidae, entre estes a espécie Orbiculoidea excentrica (Fig. 2). Os exemplares 
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analisados conferem com as características diagnósticas desta espécie, como ápice submarginal, 

contorno subcircular, maior número de linhas de crescimento na parte anterior e espaçamentos 

entre as linhas de crescimento irregulares; entretanto o material descrito por Lange (1943) tem 

quase o dobro de ruguelas na parte anterior o que não foi observado nos exemplares estudados, 

tendo estes, em média, sete linhas a mais na porção anterior do que na posterior. A distância do 

ápice para a margem posterior é bem semelhante às descritas por Lange (1943) e bem próximo 

aos valores descritos por Carbonaro et al. (2018). A espécie Orbiculoidea excentrica difere de 

Orbiculoidea baini devido ao espaçamento irregular das linhas de crescimento, do ápice 

submarginal e da fenda pedicular restrita a região apical. 

 
Figura 2- Orbiculoidea excentrica. A) C9P1-4A; B) C13P1-3.10B; C) C9P1-4B; D) C14P1-6.13. A) e 

B) Valvas dorsais, moldes internos. C) e D) Valvas dorsais, moldes externos. Escala 2 mm: A), B) e D). 

Escala de 1mm: C). 

A espécie Orbiculoidea excentrica tem sua distribuição estratigráfica restrita ao 

Devaniano, intervalo Praguiano superior – Givetiano (Comniskey & Bosetti 2017). A 

ocorrência dessa espécie em estratos marinhos da porção superior da Formação Manacapuru 

sugere a ampliação do registro estratigráfico para o intervalo Lochkovian – Givetiano inferior. 

Geograficamente, a espécie, até o presente momento, é restrita aos estratos devonianos da Bacia 

do Paraná, estados de Goiás e Paraná, Brasil (Lange 1943; Comniskey & Bosetti 2017; 

Carbonaro et al. 2018).  

CONCLUSÕES 

 A diversidade faunística conhecida do Siluro-Devoniano na Bacia do Amazonas ainda 

é pouco explorada. O registro inédito da espécie Orbiculoidea excentrica nos estratos marinhos 

da Formação Manacapuru permitiu a ampliação do limite inferior estratigráfico da espécie para 

o início do Devoniano (Lochkovian), simultaneamente este sendo o primeiro registro 

geográfico no Norte do Brasil, mais especificamente no município de Vitória do Xingu, estado 

do Pará.  

 Haja vista que as pesquisas a respeito da família Discinidae na Bacia do Paraná estão 

bem desenvolvidas (Lange 1943; Zabini et al. 2013; Comniskey et al. 2016; Comniskey & 

Bosetti 2017; Carbonaro et al. 2018), o presente trabalho vêm a contribuir para o entendimento 

evolutivo da família e suas possíveis correlações com os discinídeos das demais bacias 

paleozoicas.  
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RESUMO 

A porção Oeste da Amazônia brasileira, comporta os estratos da Formação Solimões, a qual 

representa a porção Neógena da Bacia do Solimões. Esta unidade dispõe de vários 

afloramentos, cujos microfósseis, principalmente Ostracodes, são abundantes e diversos, 

especialmente o gênero Cyprideis. Apesar dos avanços em pesquisas mais atuais, a 

necessidade de aprofundamento dos estudos taxonômicos dos ostracodes desta unidade vem 

sendo ressaltada, devido à grande diversidade do grupo, necessitando de revisão genérica e 

específica. Sendo assim, com o objetivo de contribuir para o incremento da diversidade da 

ostracofauna, este trabalho realiza a revisão taxonômica do gênero Cyprideis JONES, 1857 

(Crustacea-Ostracoda) e a identificação de duas novas espécies deste gênero. As amostras 

analisadas neste estudo foram coletadas em afloramentos próximos ao município de Eirunepé, 

no Estado do Amazonas, Brasil. O material foi preparado por meio de técnicas usuais para 

microfósseis calcários (pesado, lavado, peneirado em 32, 60 e 80 mesh e seco em estufa a 

61ºC). Após a triagem, os melhores exemplares foram colocados em stubs e fotografados em 

Microscópio Eletrônico de Varredura, para posterior identificação sistemática da espécie. 

Foram analisadas 15 amostras sedimentares, totalizando 50 valvas de ostracodes. Com base 

nas análises em desenvolvimento, de estruturas morfológicas internas e externas, duas novas 

espécies foram identificadas. 

PALAVRAS-CHAVE: Amazônia Ocidental, Neógeno, Ostracode. 

 

INTRODUÇÃO 

A Amazônia ocidental tem sido alvo de diversos estudos paleontológicos na busca de 

desvendar sua origem e evolução. A porção Oeste da Amazônia brasileira contém diversos 

afloramentos da Formação Solimões, cujos microfósseis, principalmente Ostracodes, são 

abundantes e diversos nesta unidade (Purper, 1977a, b; 1979; Sheppard & Bate, 1980; Swain, 

1998; Whatley et al. 1998; Muñoz-Torres et al. 1998; Ramos, 2006a, b; Gross et al. 2011, 

2013, 2014; Linhares et al. 2011, 2017).  

No Brasil, estes estudos foram iniciados com os trabalhos de Purper (1977, 1979), a 

qual descreveu diversos gêneros e espécies novas, identificando uma ostracofauna endêmica, 

apesar de ser representada por uma associação ambiental variada (marinha, mixohalina e 

dulcícola). Posteriormente, estudos realizados na unidade e em sua correlata, a Formação 

Pebas, no Peru (Whatley et al. 1998; Muñoz-Torres et al. 1998, 2006), através da revisão 

taxonômica dos gêneros anteriormente propostos, ampliaram a diversidade do gênero 

Cyprideis, bem como a sua grande abundância, e distribuindo-o em duas linhagens evolutivas. 

Entretanto, apesar dos avanços, estudos atuais vêm demonstrando a necessidade de revisão 

taxonômica deste gênero, com espécies novas a serem descritas (Gross et al. 2014). 
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Portanto, com o objetivo de contribuir para o incremento da diversidade acerca das 

espécies de Ostracodes, o presente estudo realiza a revisão taxonômica do gênero Cyprideis 

JONES, 1857 (Crustacea-Ostracoda), e a identificação de duas novas espécies da Formação 

Solimões. 

MATERIAL E MÉTODOS  

O material analisado, compreende 15 amostras sedimentares, provenientes de 

afloramentos conhecidos como Aquidabã, Morada Nova, Torre da Lua e Barro Branco, 

próximos ao município de Eirunepé (Latitude: 6° 39' 37'' S, Longitude: 69° 52' 28'' O), no 

Estado do Amazonas, Brasil (fig. 1). Este material foi coletado durante expedições de campo 

do projeto “Paleontologia, Sedimentologia e Estratigrafia de Depósitos Terciários da 

Formação Solimões, município de Eirunepé, AM, Brasil” (CNPq).  As amostras foram 

preparadas por meio de técnicas usuais para microfósseis calcários (pesadas, lavadas, 

peneiradas em 32, 60 e 80 mesh e secas em estufa a 61ºC). Após a triagem, os melhores 

exemplares de ostracodes selecionados foram colados em stubs e fotografados por meio de 

Microscópio Eletrônico de Varredura. Posteriormente, com a edição das imagens obtidas, foi 

possível realizar análises morfológicas de estruturas externas e internas das valvas, para 

comparação com a bibliografia especializada e assim, a identificação sistemática das espécies.  

 
Figura 1. Mapa de localização da área de estudo. Fonte: Gross et al. (2013). 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Por meio das análises taxonômicas preliminares realizadas, as novas espécies 

Cyprideis? sp. 1 e Cyprideis sp. 2 (fig. 2) foram identificadas. O total de 50 valvas de 

ostracodes foram analisadas.  

O gênero Cyprideis é caracterizado por cicatrizes musculares típicas, compostas por 

uma cicatriz antenal frontal em formato de V, um ponto fulcral, 4 cicatrizes adutoras 

verticalmente alinhadas, um grupo de cicatrizes dorsais e duas cicatrizes mandibulares, uma 

superior, abaixo da cicatriz em formato de V e uma inferior, próxima a margem ventral. Outra 

característica deste gênero é a charneira heterodonte, formada por 4 elementos bem 

estruturados: o elemento anterior, com cerca de 8 dentes; o elemento ântero-mediano, curto e 
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com cerca de 15 cavidades; o elemento mediano, mais alongado e com numerosos dentículos; 

e o elemento posterior, formado por seis dentes largos. 

Apesar da espécie Cyprideis sp. 2 apresentar características morfológicas externas e 

internas compatíveis com as da diagnose original do gênero Cyprideis, a espécie Cyprideis? 

sp. 1 mostra características fortemente divergentes do padrão usual do gênero. As cicatrizes 

musculares desta última, divergem minimamente das do gênero, no entanto, a charneira desta 

espécie é inversa e formada por apenas 3 elementos: o anterior, com aproximadamente 8 

dentes; mediano curto e liso; e o posterior, que aparenta ser suavemente crenulado. Além 

disto, o dimorfismo sexual desta espécie mostra-se pouco evidente, podendo ser observado 

por uma leve acentuação do ângulo posterior cardinal, no macho. Tal característica diverge do 

gênero Cyprideis, que comumente possui forte dimorfismo sexual. 

 

Figura 2. Cyprideis? sp. 1 (figs. A-B/E-G): (A) Fêmea, valva lateral, (B) Macho, valva lateral, (E) 

charneira da valva esquerda, (G) charneira da valva direita; Cyprideis sp. 2 (figs. C-D/F-H): (C) 
Fêmea, valva lateral, (D) Macho, valva lateral, (F) Fêmea, charneira da valva direita, (H) Macho, 
charneira da valva direita. Barra de escalas: A-D: 200µm; E-F: 100µm; G-H: 50µm. 

CONCLUSÕES 

Os estudos taxonômicos preliminares do gênero Cyprideis nos afloramentos de 

Aquidabã, Morada Nova, Torre da Lua e Barro Branco, da Formação Solimões (AM, Brasil), 

permitiu a descrição provisória de duas novas espécies. A Cyprideis sp. 2 apresenta 

características plenamente compatíveis às do gênero, enquanto a Cyprideis? sp. 1 diverge do 

mesmo em alguns aspectos. Ambas necessitam de estudos mais aprofundados para suas 

classificações taxonômicas e devidas nomeações. Desta forma, o presente estudo contribuiu 

com a revisão taxonômica do gênero Cyprideis JONES (1857), assim como a identificação de 

duas novas espécies pertencentes a este gênero.  
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RESUMO 

 

 O Rifte do Tacutu implantou-se na faixa móvel do Domínio Guiana Central de direções 

preferenciais NW-SE de idade entre 2,2 a 1,95Ga, predominantemente compostas por rochas 

metamórfica de alto grau. O Hemi-Graben Tacutu, está localizado na porção centro-nordeste 

do estado de Roraima, com cerca de 300 km de comprimento e 30 a 50 km de largura, e seu 

preenchimento se deu sedimentos depositados entre jurássico-cretáceo. A unidade estudada 

pertencente a Bacia do Tacutu, denominada Formação Tacutu que está posicionada 

estratigráficamente no Eocretácio por dados de poles e esporos. Este trabalho à intenção de 

contribuir para o conhecimento sobre a evolução geológica da Formação Tacutu através da 

caracterização geométrica e arquitetural, faciológia dos corpos sedimentares. Há diversos 

afloramentos na Guiana e no Brasil. A metodologia utilizada contou com três etapas: pré-

campo, campo e pós-campo. A etapa de pré-campo, composta por um amplo levantamento 

bibliográfico referente à Bacia do Tacutu e a conceitos e definições referentes à sedimentologia 

e a comportamentos de bacia tipo Rifte Interior. A etapa de campo consiste em excursão ao 

município de Bonfim, especificamente próximo a cidade de Bonfim. Foram encontrados dois 

afloramentos na forma de barranco de solapamento próximo ao rio Tacutu na comunidade 

indígena Bom Jesus. Nos afloramentos foram observadas as relações de contato, além de ser 

realizada uma caracterização faciológica e a identificação dos elementos arquiteturais. A etapa 

de pós-campo consistiu na confecção dos mapas geológico e de pontos, confecção e dos perfis 

colunares, a edição das fotomontagens e a construção de tabelas para agrupar e correlacionar 

informações pertinentes. Como resultados, foram observadas as relações de contato entre a 

Formação Boa Vista (sobreposta) e a Formação Tacutu (sotoposta), esta unidade ainda 

apresenta áreas com feições que indicam formas de dobramentos e falhamentos. Foram 

identificadas duas litologias principais: siltitos e arenitos, com os siltitos aparecendo com maior 

frequência. A análise faciológica + perfis permitiram a identificação de 5 fácies: (Fl, Fm, Sn, 

Sh, St,). Estes dados sugerem que estes registros podem ser interpretados como resultado (I) 

sistemas lacustres nos quais periodicamente o nível dos lagos e/ou lagoas sofria variações 

bruscas. As variações de coloração acham-se relacionadas às sazonalidades do nível do lago 

(períodos de exposição subaérea) e por (II) sistemas fluviais efêmeros que alimentavam esses 

lagos.  

PALAVRAS-CHAVE: Sistema deposicional fluvio-lacrustre, Formação Tacutu, 

Aquitetura,Faciólogia, Estratigrafia 
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INTRODUÇÃO 

O Rifte intracontinental Tacutu localiza-se na porção nordeste do Estado de Roraima. Possui 

cerca de 50 km de largura e 300 km de extensão, e seu preenchimento é composto por 

sedimentos depositados no intervalo jurássico-cretáceo (Vaz et al., 2007). Cordani et al., 

(1984), o Rifte do Tacutu implantou-se em uma faixa móvel de prolongamento guianense de 

direção NW-SE, denominada Maroni Itacaiúnas por Tassinari e Macambira (2004). Esta larga 

faixa abrange toda a borda norte-nordeste do Craton Amazônico, evoluído principalmente no 

intervalo de 2,2 a 1,95 Ga, predominando rochas metavulcânicas e metassedimentares 

deformadas e metamorfisadas nas fácies xisto-verde a anfibolito, bem como terrenos gnaíssico-

migmatíticos a granulíticos. 

O objeto de estudo refere-se a uma unidade pertencente a Bacia do Tacutu (Eocretáceo), 

denominada Formação Tacutu. No Brasil, são encontrados afloramentos nos leitos do rio 

Tacutu nas proximidades de cidade Lethen (Guiana), cidade de Bonfim, rio Arraia, próximo a 

foz do rio Tacutu, Igarapé do mel, Igarapé Garrafa ambos próximos a desembocadura do rio 

Tacutu. Na Guiana, os afloramentos ocorrem nos leitos do Rios Rupununi, Rewa e Essequibo, 

além de outros menores Dados sísmicos sugerem que a Formação Tacutu se distribui por toda 

a área sedimentar, apresentado assimetria de espessura em corte NW-SE, apresentando 

espessamento em direção as grandes falhas a sudeste. As maiores espessuras destas camadas 

podem atingir até 2.700m Eiras E Kinoshita (1988). 

Crawford (1985), interpretou esta unidade uma sequência monótona de pelitos laminados, 

com coloração marrom-avermelhados, argilitos contendo intercalações subordinadas de arenito 

muito fino, além de siltitos e calcário micrítico. se sobrepõe em conformidade aos evaporitos 

da Formação Pirara e em disconformidade com a Formação Serra do Tucano. Crawford (op. 

cit.) também observou que os argilitos que compõe esta unidade se apresentavam finamente 

laminados e localmente apresentando bioturbação e estrutura de marcas de onda (ripples), além 

de pequenos nódulos de lâminas de bentonita, anidrita e calcário. 

A escassez de informações sobre a Formação Tacutu no que se refere ao seu modelo 

deposicional, desenvolveu o interesse em realizar este projeto, visando correlacionar os dados 

obtidos pela caracterização faciológica e identificação das arquiteturas deposicionais, com os 

modelos deposicionais propostos para a unidade. Os afloramentos da Formação Tacutu 

analisados, ocorrem em bancos do leito ativo do rio Tacutu, próximos a sede do município de 

Bonfim-RR. A abordagem a ser utilizada - caracterização geométrica e arquitetural das rochas 

sedimentares, envolverá o estudo da área nas escalas estratigráficas, deposicional, metodologia 

proposta em Paim et al (2003). Na escala estratigráfica se procurará delinear das principais 

superfícies que caracterizam as unidades, utilizando-se para tanto de imagens de satélite 

(Landsat) e levantamentos de perfis regionais. 

METODOLOGIA 

1ª levantamento bibliográfico da região e o reconhecimento das relações geológicas da área 

de estudo. E confecção de mapas cartográfica e geológica georreferenciada  

2ª Atividade de campo para o levantamento de dados, como: coordenadas, coletas de dados, 

medidas de paleocorrente com bússola, tipo Button. 

3ª Etapa laboratorial: Descreveu-se macroscopicamente as amostras coletadas, confeccionou-

se perfis colunares, fotomontagens. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
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As fácies sedimentares descritas 2 afloramentos dispostos na forma de barranco do rio Tacutu 

e na porção central da bacia do Tacutu no município de Bonfim-RR., cujos perfis estratigráficos 

foram levantados diretamente no campo em uma escala de mapeamento de 1:25.000. Os 

afloramentos apresentam, às vezes, suaves basculamentos (variando de 5 a 20°) e boa 

continuidade lateral que permitiu a construção de seções panorâmicas para visualização da 

geometria dos corpos sedimentares. (Figuras 1). 

Na análise faciológica foram identificados siltitos, arenitos fino, médio e grossa, seixo, 

castanho e argilas, sendo que as litologias Siltito são mais frequentes. Porém os rochas 

incosolidada e literatizadas de granulometria argila,arenito (médio,grosso), seixo , são 

pertencentes a Formação Boa Vista. e Siltitos vermelhos e arenitos finos, pertencentes a 

Formação Tacutu. Contudo este trabalho se dará o trabalho de expor as fáceis somente da 

Formação Tacutu. Foram, portanto, identificados cinto diferentes fácies ao longo dos 

afloramentos estudados. Utilizando-se para isso critérios litológicos como granulometria, 

composição, coloração e estruturas sedimentares e conteúdo fossilífero. Para todas as fácies 

foram atribuídos códigos e uma interpretação em termo de processos sedimentares, usando a 

nomenclatura de Miall (1996), (Quadro 1). 
Quadro 1: :Na análise faciológica foram identificados siltitos, arenitos fino, médio e grossa, utilizando-

se para isso critérios litológicos como granulometria, composição, coloração e estruturas sedimentares 

e conteúdo fossilífero. Para todas as fácies foram atribuídos códigos e uma interpretação em termo de 

processos sedimentares, usando a nomenclatura de Miall (1996).  

Código Fáceis Descrição Interpretação 

Fl 

Areia, silte, lama 

(Com estruturas 

Laminações finas, 

laminações 

cruzadas de 

marcas onduladas 

de muito pequeno 

porte) 

Ocorrem na forma de capotes com variação de 

10cm a 3,5m de espessura, muitas vezes com 

organização interna, podendo ser tabulares 

(sua maioria), com estrutura 

predominantemente plano paralela, mas 

podendo apresentar marcas e muitas vezes 

difusa. Tem coloração 

vermelhada/amarronzada. Não apresentam 

conteúdo fossilífero. O contato com as 

camadas superiores e erosivo, já a parte 

inferior geralmente se dá de forma abrupta ou 

inexistente por se encontra. 

Fluxos 

unidirecionais de 

baixa energia. 

Figura 1:Os Afloramentos A e B são do rio tacutu A) O afloramento e composto por siltitos intercalados por 

arenitos. B) O afloramento e composto por siltitos vermelho com arenito fino deformado com estratificação 

cruzada acanalada. 

Fonte: Os Autores 

A B 
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Fm 
Silte, lama 

(Maciço) 

Ocorrem na forma de camadas tabulares 

com espessura que não ultrapassam 2m, não 

apresentam estruturas interna de coloração 

vermelha. O contado é superior e erosivo. 

Fluxos baixa 

energia, ocorrendo 

de forma de 

decantação. 

Sn 

Areia fina a 

grossa (podendo 

apresentar 

estruturas interna 

maciça ou 

laminação 

indistinta) 

Ocorrem de forma lenticular a planas e 

descontinuas, com estruturas 

predominantemente maciça, por vezes. 

Laminadas as camadas não ultrapassam 3m de 

espessura. Os contados interiores e superior 

são erosivos. 

Depósitos de fluxo 

hiperconcentrados 

Sh 
Cascalho maciço 

clasto-suportado 

Ocorrem na forma de camadas de geometria 

lenticular, com base côncava e topo plano. Os 

arenitos finos maciços estão presentes em 

quase todos os afloramentos estudados, não 

apresentam conteúdo fossilífero, possuem 

coloração esbranquiçada a amarelada, com 

espessuras variando de 110cm a 180cm. O 

contato com a camada sotoposta é definido 

erosivo, as sobrepostas apresentam-se 

mostrando contato erosivo, por vezes abrupto 

plano. 

Depósitos de fluxos 

hiperconcentrados, 

fluidizações 

intensas e 

pedogênese após a 

sedimentação. 

St 

Areia fina com 

estratificações 

cruzadas 

acanaladas 

Ocorrem na forma de camadas compostas, 

planas e descontinuas, com estrutura 

predominantemente cruzada acanalada 

trucada. E um arenito fino a médio de 

coloração esbranquiçada a amarelada, com 

espessura variando de 20cm a 1,5m. O contato 

com as camadas sotopostas e sobrepostas é 

definida com erosivas. 

Dunas subaquosas 

3D, 

de cristas sinuosas 

ou linguóides. 

CONCLUSÕES 

Os resultados observados até no momento deste estudo mostram que a associação de siltitos 

e arenitos da unidade pode ser interpretada como resultado de uma sedimentação deltaica-

lacustre, e que é uma sedimentação de rede fluvial originada da margem Norte da bacia. Esta 

Interpretação, baseia-se na sedimentação o modelo de interpretação Miall de 1966 

(modificado). Contudo os lagos são importantes ambientes de sedimentação e funcionam como 

barreiras para os sedimentos transportados pelos rios ou pequenas drenagens. Eles se formam 

em uma área deprimida, onde a água é retida, podendo ser perenes ou efêmeros, abertos ou 

fechados, além de doces. 
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RESUMO 

O estudo das faciologias dos depósitos as cunhas clásticas associadas a bacias extencionais são 

de grande importância, pois a partir de sua interpretação é possível inferir seus processos 

formadores. A área de estudo localizou-se na comunidade indígena Darôra que fica no interior 

do município de Boa Vista, no baixo São Marcos, onde o seu acesso, via automóvel, só é 

possível a partir de estrada de terra, aproximadamente 30Km após a balsa do Passarão. A 

escolha desta área deve-se por estar localizada nas zonas de lineamentos associados a borda 

norte do hemi gráben Tacutu. O objetivo do trabalho foi identificar depósitos que possam ser 

associados a sedimentação clástica de borda da bacia e relacioná-los as unidades estratigráficas 

mapeadas. A metodologia envolveu a elaboração de mapa geológico pré-campo da área de 

estudo num aplicativo de georreferenciamento com uso de uma base geológica do Serviço 

Geológico do Brasil (CPRM); a realização de duas saídas de campo para reconhecimento das 

litologias, sua descrição petrográfica, que incluiu a elaboração de dois perfis colunares nas área 

onde foram identificados depósitos cascalhosos/conglomeráticos, e uma etapa de laboratório 

para finalizar o mapa geológico final, seu perfil estratigráfico, vetorizar os perfis colunares e 

analisar os resultados. Como resultados deste estudo foi gerado um mapa geológico escala 

1:100.000, da região da comunidade Darôra e identificado cinco unidades geológicas com base 

em seus aspectos litológicos e relações de contato: um gnaisse interpretado com pertencente as 

rochas parametamórficas do  Grupo Cauarane; siltitos vermelhos, interpretados com 

pertencentes a Formação Tacutu; uma cobertura sedimentar semiconsolidada com processos de 

lateritização apresentado uma associação de facies cascalhosa que ocorre em contato com o 

gnaisse e uma associação de fácies areno cascalhosa sobrejacente e em contato angular com os 

siltitos, interpretada como pertencente à Formação Boa Vista; uma cobertura sedimentar 

composta de areias inconsolidadas muito bem selecionadas  e de cor branca associada a 

Formação Areias Brancas. Foi constatado ainda, com base em seus aspectos litológicos e de 

relação de contato, que as cunhas clásticas da área de estudo são pertencentes a Formação Boa 

Vista, possivelmente formadas em sistemas de leques aluviais proximais a partir da erosão de 

porções aflorantes do embasamento cristalino (Grupo Cauarane), o que é evidenciado a 

presença de clastos subarredondados de origem metamórfica na composição dos depósitos 

cascalhosos nos dois perfis colunares e pela direção de paleocorrente com sentido SSW no 

perfil colunar no banco de solapamento do rio Tacutu.  

PALAVRAS-CHAVE: Suíte Pedra Pintada, geoquímica, petrografia. 

INTRODUÇÃO 

O rifte intracontinental do Tacutu localiza-se na porção nordeste do estado de Roraima 

ultrapassando as fronteiras com o país vizinho. Possui cerca de 50Km de largura e 300Km de 

extensão, seu preenchimento é composto por sedimentos depositados no intervalo Jurássico-

Cretácio. A bacia apresenta fraturas nas direções preferenciais NW-SE e NE-SW onde estão 

presentes nas rochas pré-cambrianas, na faixa móvel Maroni-Itacaiunas, nas quais o gráben se 
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implantou. Os “Depósitos Conglomeráticos Arraia” (Eiras e Kinoshita, 1988), “Cunhas 

Clásticas” (Kinoshita e Eiras, 1990) ou até “Fanglomerados Arraia” (Eiras et. al, 1994), dizem 

respeito a mesma coisa, uma unidade informal da bacia do Tacutu, ocorrendo em áreas restritas 

a borda da falha de Lethem. A área de estudo, das cunhas clásticas, aqui denominadas de acordo 

com sua geometria de sísmica, localiza-se na comunidade indígena Darôra, no interior do 

município de Boa Vista, no baixo São Marcos, tendo acesso, via automóvel, possível somente 

por estrada de terra, aproximadamente 30Km após a balsa do Passarão (figura 1). O estudo das 

faciologias dos depósitos das cunhas clásticas, associadas a bacias extencionais, são de grande 

importância pois a partir de sua interpretação é possível inferir seus processos formadores. A 

escolha desta área deve-se por estar localizada nas zonas de lineamentos associados a borda 

norte do hemi gráben Tacutu. Contudo o objetivo desse trabalho é compreender a geologia dos 

depósitos associados as cunhas clásticas do gráben do Tacutu através da caracterização dos seus 

corpos sedimentares. 

Figura 1: Mapa de Localização da Área de Estudo. 

 

 

MÉTODOS OU METODOLOGIA 

Pré-campo: Levantamento bibliográfico e elaboração de mapas, pré-eliminares, de localização 

e geológico através do software de geoprocessamento ArcGIS 10.5®; Campo: Realizadas duas 

saídas de campo para reconhecimento das litologias, descrição petrográfica e onde foram 

elaborados dois perfis colunares na área, identificados como depósitos 
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Fonte: O Autor Fonte: O Autor 

cascalhosos/conglomeráticos; Pós campo: etapa de laboratório para finalizar o mapa geológico, 

perfil estratigráfico, vetorizar os perfis colunares e analisar os resultados.   

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Foi gerado um mapa geológico escala 1:100.000 (figura 2), da região da comunidade Darôra e 

identificado cinco unidades geológicas com base em seus aspectos litológicos e relações de 

contato: Um gnaisse bastante intemperizado, interpretado como pertencente as rochas 

parametamórficas do  Grupo Cauarane; Siltitos vermelhos, laminados, fraturados e dobrados, 

interpretados com pertencentes a Formação Tacutu; Uma cobertura sedimentar 

semiconsolidada com processos de lateritização apresentando uma associação de fácies cas 

calhosa que ocorre em contato com o gnaisse e uma fácies areno cascalhosa sobrejacente e em 

contato angular com os siltitos, interpretados como pertencentes à Formação Boa Vista; Uma 

cobertura sedimentar composta de areias Inconsolidadas muito bem selecionadas  e de cor 

branca associada a Formação Areias Brancas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Mapa Geológico. Figura 3: Perfis Estratigráficos  
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CONCLUSÕES 

Foi constatado ainda, com base em seus aspectos litológicos e de relação de contato, que as 

cunhas clásticas da área de estudo são pertencentes a Formação Boa Vista, possivelmente 

formadas em sistemas de leques aluviais proximais a partir da erosão de porções aflorantes do 

embasamento cristalino (Grupo Cauarane), o que é evidenciado a presença de clastos 

subarredondados de origem metamórfica na composição dos depósitos cascalhosos nos dois 

perfis colunares e pela direção de paleocorrente com sentido SSW no perfil colunar no banco 

de solapamento do rio Tacutu.  
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RESUMO 

Estudos envolvendo minerais pesados são comuns em rochas de natureza siliciclásticas 

enquanto em rochas de natureza química esse estudo não é tão comum em virtude da 

recuperação desses minerais. A Formação Itaituba é constituída por rochas essencialmente 

carbonáticas e, em menor representação, por rochas areníticas com boas exposições ao longo 

do rio Tapajós próximos da cidade de Itaituba. Essas exposições permitiram coleta de arenitos 

para identificação e classificação, pela primeira vez, da assembleia de minerais pesados desta 

formação. Para tal, foram coletadas quatro amostras de arenitos carbonáticos e separadas a 

assembleia a partir do método clássico com bromofórmio com contagem de 200 grãos por 

lâminas e determinado o índice ZTR. Além disso, grãos foram separados para caracterização 

de textura superficial com MEV. A assembleia é pobre e formada por granada (38-72%), zircão 

(9-10%), turmalina (8-11%), rutilo (7-35%) e cianita (2-7%) com índice ZTR variando entre 

25 e 54% indicando que os minerais variam de instável a estáveis. Grãos de granada apresentam 

as maiores quantidades de feições superficiais dominadas por facetas e feições de dissolução 

química. Enquanto os demais minerais apresentam principalmente marcas de transporte. O 

facetamento apresentado pelos grãos de granada estão relacionados com o soterramento 

progressivo associado com condições básicas de pH. Está assembleia é formada quase em sua 

totalidade por minerais comuns em rochas metamórficas com exceção de alguns grãos de zircão 

com zoneamento concêntrico atribuída origem ígnea. Grãos pouco arredondados podem sugerir 

origem multiciclíca, entretanto não foi possível confirmar tal possiblidade. Assim, a assembleia 

de minerais pesados identificada na Formação Itaituba nessa região é pobre, controlada por 

condições básicas de pH e de soterramento progressivo representada por granada, zircão, 

turmalina, rutilo e cianita.  

PALAVRAS-CHAVE: Minerais pesados, Formação Itaituba, Bacia do Amazonas. 

 

INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas, grandes investimentos visando à exploração econômica de rochas 

carbonáticas nas regiões centro-ocidental e nordeste do Estado do Pará, não foi acompanhado 

pelo desenvolvimento do conhecimento geológico destas regiões. Esta limitação tem favorecido 

a exploração desordenada destes minerais industriais restringindo a descoberta de novas jazidas 

e atração de investimentos nesta área da mineração. 

Projetos em curso tem buscado atualizar o acervo geológico das principais ocorrências 

de rochas carbonáticas do Estado do Pará, incluindo os terrenos paleozoicos e cenozoicos da 

porção sudeste da Bacia do Amazonas e Plataforma Bragantina com base em análise 

mineralógica, geoquímica e estratigráfica das rochas carbonáticas aflorantes e em 

subsuperfície. 

Estudos envolvendo minerais pesados são excelentes para reconstrução paleoambiental 

bem como para caracterização de rochas fontes de sedimentos. No caso da Formação Itaituba, 
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sua porção basal apresenta muitos arenitos com cimento carbonático até a implantação da 

plataforma carbonática mais ampla e mista. Esses arenitos são propícios para aplicação desta 

técnica devido sua utilização ser relativamente simples e não necessita de grande estrutura para 

trabalhar.  

Na Formação Itaituba nunca houve trabalhos com enfoque em minerais pesados devido 

sua natureza essencialmente carbonática ser fator desencorajador. Assim, este trabalho 

disponibiliza as primeiras informações acerca da assembleia desses minerais pesados da 

Formação Itaituba (Fig. 1) e os resultados obtidos auxiliarão os modelos genéticos e 

prospectivos para as rochas carbonáticas carboníferas da Bacia do Amazonas no Estado do 

Pará. Além destes, buscar-se-á a determinação de maturidade mineralógica e composicional 

bem como sugestionar possíveis áreas e tipos rochas-fonte para os arenitos da Formação 

Itaituba. 

 

 

Figura 01 - Mapa de localização da área de coleta de dados no oeste do Estado do Pará. A): Localização 

da área abordada. B) Detalhe localização próxima à cidade de Itaituba,margem esqueda do 

Rio Tapajós. 

 

MÉTODOS 

 Para o estudo, foram coletadas 4 amostras de arenitos que representam a parte basal da 

Formação Itaituba. Estas amostras foram pesadas, desagregadas, homogeneizadas e peneiradas 

para retirar da fração areia muito fina (0,062 - 0,125 mm) os minerais pesados com o auxílio de 

bromofórmio. Foi utilizado essa fração, pois é considerada ideal para os estudos dos minerais 

pesados (Morton & Hallsworth 1994, 1999). 

A identificação e caracterização textural foi realizada utilizando-se microscópio 

petrográfico fazendo uma contagem mínima de 200 grãos por amostra. Texturas superficiais 

foram observadas com utilização de MEV instalado no IG, UFPA. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os minerais pesados identificados apresentam uma assembleia pobre formada por 

granada, turmalina, cianita, rutilo e zircão (Fig. 2, Tab. 1) com índice ZTR variando entre 25% 

e 54%. As granadas variam entre incolor a levemente marrom claro, com grãos irregulares 

subangulosos a subarredondados apresentando-se bastantes facetados. Grãos de zircão variam 

de incolor a levemente amarelados, com formas prismáticas equidimensionais, arredondadas, 

alguns com fraturas internas. Grãos de rutilo são vermelhos e prismáticos. Grãos de turmalina 
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são marrom avermelhado, com forma irregulares e subarredondados enquanto a cianita 

apresenta grãos incolores, hábito arredondados e raramente prismáticos. 
 

Tabela 01 - Frequência percentual relativa dos minerais pesados dos arenitos da Formação Itaituba, 

borda Leste da Bacia do Amazonas. Fração 0,062–0,125mm. Gr = Granada; Zir = Zircão, 

Tur = Turmalina, Rut = Rutilo; Cia = Cianita.  ZTR = Somatória de zircão, turmalina e 

rutilo.  
 

Amostra Gr Tur Zir Rut Cia ZTR 

2-RT-MA-6 72,4 8,3 10,3 6,9 2,1 25,5 

2-RT-MA-5 67,2 9,5 10,3 8,6 4,3 28,4 

RTJ-IT-2 38,6 10,8 9,6 33,7 7,2 54,2 

RTJ-IT-1 39,3 7,5 10,3 35,5 7,5 53,3 

 

 

Figura 02 -  Minerais pesados identificados na Formação Itaituba, ao longo do rio Tapajós, borda Sul da 

Bacia do Amazonas.  

 

Estes resultados dos minerais pesados indicam que a maturidade mineralógica dos 

arenitos basais da Formação Itaituba são de instáveis a estáveis. O valor percentual apresentado 

pode ter relação direta com o cimento carbonático destas rochas que atuam protegendo os 

minerais de soluções interestratais. As texturas superficiais reconhecidas nos grãos da granada 

(etch-facets) bem formadas, com marcas triangulares, bem como fraturas conchoidais estão 

relacionados com processos de dissolução em condições de pH básicas (Morton et al. 1989) e, 

quanto mais tempo os grãos ficam expostos a ação dos processos de dissolução mais bem 

facetados eles ficam. 

O zircão ocorre sob a forma de grãos arredondados 40% e euédricos 20% com 

zoneamento concêntrico, que indicam contribuição de fontes ígneas (Corfu et al. 2003). Foram 

também observados grãos sem zonação interna, considerados como recristalizados e sugerindo 
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fontes metamórficas (Corfu et al. 2003). O rutilo é mineral típico de rochas metamórficas 

(xistos, gnaisses e anfibolitos), sendo raramente encontrado em rochas ígneas e pegmatitos. A 

ocorrência de cianita e turmalina também sugere fonte metamórfica.  

 

CONCLUSÕES 

A assembleia de minerais pesados identificadas nos arenitos basais da Formação Itaituba 

demonstram baixa maturidade mineralógica e composicional representadas por zircão, 

turmalina, rutilo, cianita e granada. Essa assembleia sugere que as principais rochas fonte da 

Formação Itaituba são metamórficas, provavelmente oriundas do embasamento da bacia do 

Amazonas. Além dessas a abundância de minerais pesados com formas arredondadas e 

subarredondadas, principalmente nos grãos de zircão e turmalina demonstram contribuições 

significativas de fontes retrabalhadas. 
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RESUMO 
Os carbonatos da Formação Itaituba afloram em ambas as bordas da bacia do Amazonas, mas 

boa parte dos estudos se concentram na borda sul e são relacionados a reconstruções 

paleoambientais e de modo secundário considerações com respeito a diagênese e estratigrafia. 

No entanto, expressivas exposições da Formação Itaituba na região de Urucará (AM), borda 

norte da bacia, geram uma oportunidade de aplicação de técnicas microfaciológicas e 

estratigráficas com o objetivo de refinar a reconstituição paleoambientais e cilcoestratigráficas 

para o Pensilvaniano da Bacia do Amazonas. Nesse sentido, 80 seções delgadas de uma 

sucessão carbonática de aproximadamente 30m permitiram a identificação de 10 microfácies: 

Mudstone recristalizado, Mudstone com intraclastos, Mudstone/wackestone com terrígenos, 

Dolomudstone/wackestone, Dolowackestone/packstone com peloides, Wackestone/packstone 

bioclástico com foraminíferos, Packstone/grainstone oolítico, Grainstone com peloides, 

Grainstone com ooides rescristalizados e Grainstone bioclástico. As microfácies foram 

agrupadas em 4 zonas faciológicas: sabkha, planície de maré, laguna e barras 

oóliticas/bioclásticas. Foram reconhecidos ao longo da sucessão estratigráfica dois ciclos, um 

retrogradacional e um progradacional, subdivididos em ciclos menores de deepening upward 

e shallowing upward. Estes ciclos constatam a presença da ciclicidade de alta frequência 

dentro do perfil da mina de Jatapú para a Formação Itaituba. A geração destes ciclos dentro da 

seção, são provavelmente resultados das modificações glacio-eustática e consequente 

modificação do subambiente deposicional. 

PALAVRAS-CHAVE: Bacia do Amazonas, Formação Itaituba, ciclos. 

INTRODUÇÃO 

 O final do Carbonífero é marcado por mudanças paleogeográficas marcantes na Bacia 

do Amazonas ligado a períodos de deglaciação, expansão do oceano Paleothethys e o amplo 

desenvolvimento de plataformas carbonáticas mistas, indicando uma forte uma tendência 

climática de continentalização e aridez (COCKS & TORSVIK, 2006; CARDOSO et al., 

2017). Nesse sentido, intensificam-se os estudos em rochas carbonáticas associadas a esse 

contexto tectônico para entender como as tendências glacio-eustáticas influenciaram na 

assinatura estratigráfica de rochas dessa idade. 

 Na Bacia do Amazonas rochas carbonáticas pensilvanianas da Formação Itaituba 

(Grupo Tapajós) afloram em ambas as bordas. Esta unidade é representada por rochas 

carbonáticas intercaladas com folhelhos e evaporitos, com sedimentação atribuída a um 

ambiente lagunar a marinho raso com base em trabalhos principalmente na borda sul da bacia 

(MATSUDA et al., 2004; CUNHA et al., 2007; SILVA et al., 2015). Avaliações 

microfaciológicas na Formação Itaituba estão concentradas em exposições na borda sul 

devido principalmente à facilidade logística, o que faz com que grande parte do conhecimento 

desta unidade sejam oriundas desta região. No entanto, exposições bem preservadas da 
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Formação Itaituba na região de Urucará (AM), borda norte da bacia, são uma oportunidade 

singular para ampliar o conhecimento paleogeográficos e, principalmente, contrastar com os 

dados já estabelecidos para a Formação Itaituba (Figura 1). 

 

 

 

Figura 1. Mapa geológico e de 

localização da área de estudo na 

mina de calcário em Urucará (AM) 

 

 Nesse sentido, este trabalho apresenta dados petrográficos com ênfase em microfácies 

e padrões de empilhamento estratigráfico ou ciclos, assim como uma breve explanação sobre 

o contexto paleoambiental e contexto diagenético dos carbonatos Itaituba no município de 

Urucará (AM), borda norte da Bacia do Amazonas. 

MÉTODOS 
Neste estudo, foi realizada a análise petrográfica de 80 lâminas perfazendo uma seção 

carbonática da Formação Itaituba de cerca de 30.75m de espessura, com enfoque na 

caracterização dos litotipos baseados na observação das feições microscópicas em luz 

transmitida com auxílio do microscópio óptico da marca OLYMPUS BX51. As seções 

petrográficas foram tingidas por alizarina vermelha e ferrocianeto de potássio (ADAMS et al., 

1984) para discriminação entre calcita e dolomita. Em seguida, foi realizada a quantificação 

dos constituintes (grãos aloquímicos, matriz, cimento e poros) para fins estatísticos com a 

contagem de no mínimo 300 pontos por seção delgada, bem como as rochas foram 

classificadas de acordo com o modelo de Dunham (1962). 

 Para classificação dos tipos de poros foi utilizado o modelo de Choquette & Pray 

(1970) e para dolomitas o proposto por Sibley & Gregg (1987). Na determinação das 

microfácies foram utilizados o modelo proposto por Wilson (1975) e Flügel (2004) e para 

distribuição paleoambiental. Adicionalmente, esse estudo foi auxiliado por outros sistemas de 

classificação, como produtos de recristalização, precipitados autigênicos e substituição 

(FOLK, 1962) e sílica autigênica (SCHOLLE & ULMER-SCHOLLE, 2003). A subdivisão 

em níveis de ciclicidade dentro da seção teve como base os trabalhos de Van Wagoner et al., 

(1988) e Tucker & Garlanda (2010). 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
A análise petrográfica realizada permitiu a compilação de dez microfácies: MF1-Mudstone 

recristalizado (Mr), MF2-Mudstone com intraclastos (Mi), MF3-Mudstone/wackestone com 

terrígenos (Mwt), MF4-Dolomudstone/wackestone (Dmw), MF5- Dolowackestone/packstone 

com peloides (Dwpp), MF6-Wackestone/packstone bioclástico com foraminíferos (Wpbf), 

MF7-Packstone/grainstone oolítico (Pgo), MF8-Grainstone com peloides (Gp), MF9-

Grainstone com ooides rescristalizados (Gor) e MF10-Grainstone bioclástico (Gb). A 

associação desta microfácies foram agrupadas em quatro associações paleoambientais (Tabela 

1). 
Tabela 1. Associação de microfácies dos carbonatos da Formação Itaituba, borda norte da Bacia do 

Amazonas. 
Associações Microfácies Interpretação 

Associação 1 MF1, MF3 e MF4 
Sabkha - remetem a uma área de deposição na porção superior da planície de maré 

predominantemente exposta e sujeita a inundações periódicas. 
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Associação 2 MF1, MF2 e MF5 
Planície de maré - área de precipitação predominantemente micrítica, com baixo 

gradiente e regularmente influenciada pela oscilação do nível de marés. 

Associação 3 MF5 e MF6 
Laguna semi – restrita - área de deposição em zonas rebaixadas permanentemente 

inundadas na inframaré, com águas calmas com circulação restrita a semi-restrita. 

Associação 4 
MF7, MF8, MF9 e 

MF10 

Barra bioclástica e oolítica - área de deposição inter a inframaré submetidas a correntes 

onde predominam precipitação de carbonatos sustentados por ooides, peloides e 

bioclastos. 

 A Formação Itaituba na área de estudo é composta predominantemente por carbonatos 

como mudstones, packestones, grainstones e wackestones (MATSUDA et al., 2010). De 

forma geral, alguns níveis da seção carbonática avaliada estão fortemente dolomitizados, 

relacionado as microfácies MF4 e MF5 (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Seção estratigráfica da Formação 

Itaituba da mina de Jatapú, onde estão 

discriminados a distribuição das microfácies 

identificadas e suas respectivas associações 

paleoambientais, além disso, a distribuição 

dos ciclos estratigráficos. 

 

 A seção carbonática avaliada está subdividida em dois ciclos decamétricos 

incompletos, um com características retrogradacional e um progradacional (VAN 

WAGONER et al., 1988), que podem ser subdivididos em ciclos menores de deepening 

upward e shallowing upward. 

 A parassequência retrogradacional mede cerca de 18.0m de espessura, composta por 

sete ciclos de deepening upward, com tendência de serem encontradas na base microfácies 

com características de lâmina d’água rasas que passam para o topo para litotipos grãos 

suportados (thickening upward), denotando um espessamento lâmina d’água, o que é 

confirmado com as microfácies típicas de barras (TUCKER & GARLANDA, 2010). Os 

ciclos de deepening upward medem em média 2.50m de espessura, o menor ciclo mede 0.50 

m e com 6.0 m de espessura o maior. Estes ciclos apresentam duas configurações básicas, o 

ciclo tipo 1 e o ciclo tipo 2. 

 A parassequência progradacional mede cerca de 13.0m de espessura, constituída por 

sete ciclos de shallowing upward. A parassequência é representada por rochas com 

características de um contexto raso, com microfácies de planície de maré e laguna, o que 

parece prevalecer dentro deste ciclo, enquanto que nas porções intermediárias para o topo 

começam de modo restrito o reaparecimento de litotipos indicativos de aumento de da lâmina 

d’água (oscilações do nível do mar), onde as microfácies com características de contexto mais 
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raso voltam a predominar. Os ciclos de shallowing upward medem em média 1.85m de 

espessura, sendo o menor de 0.30m de espessura e o de maior com 4.0m. Os ciclos 

apresentam duas configurações básicas marcando da base ao topo, todos indicando 

raseamento para o topo, o ciclo tipo 3 e o ciclo tipo 4. 

 A geração destes ciclos dentro da seção, são provavelmente oriundos das modificações 

no nível relativo do mar e consequente modificação do subambiente deposicional, 

influenciando na composição e textura da rocha. Embora haja discussões sobre os fatores 

causais de repetição dos ciclos, a ideia corrente invoca variações glacio-eustáticas e mudanças 

no volume da água oceânica (FLÜGEL, 2004; TUCKER & DIAS-BRITO; 2017), segundo 

Silva (2019) os ciclos de deepening e shallowing upward são frequentemente encontrados em 

contextos marinhos raso. Tais mudanças são associadas por Flügel (2004) a origem alocíclica 

gerada por fatores externos como flutuações do nível do mar, mudanças climáticas ou 

tectônica, e também associados a ciclos de alta frequência e de baixa amplitude variando de 

quarta a quinta ordem. 

CONCLUSÕES 
 Os dados petrograficos permitiram a identificação de: 1) dez microfácies: MF1-

Mudstone recristalizado (Mr), MF2-Mudstone com intraclastos (Mi), MF3-

Mudstone/wackestone com terrígenos (Mwt), MF4-Dolomudstone/wackestone (Dmw), MF5- 

Dolowackestone/packstone com peloides (Dwpp), MF6-Wackestone/packstone bioclástico 

com foraminíferos (Wpbf), MF7-Packstone/grainstone oolítico (Pgo), MF8-Grainstone com 

peloides (Gp), MF9-Grainstone com ooides rescristalizados (Gor) e MF10-Grainstone 

bioclástico (Gb); 2) de tendências cíclicas de retrogradação (base) e progradação (topo); 3) Os 

ciclos maiores são compostos pelas alternâncias de ciclos menores de deepening upward e 

shallowing upward; 4) o estabelecimento de variações alocíclicas (eustáticas e por forçamento 

orbital) e ciclicidades de alta frequência (4º ou 5º ordem).  
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RESUMO 

As dunas se formam a partir da interação do vento e da areia, onde os grãos são transportados 

e depositados dependendo do regime de ventos da região. As dunas costeiras exercem diferentes 

funções ambientais como estabilizar a linha de costa, proteger o lençol freático e constituir uma 

barreira natural contra as ressacas do mar. Durante as pesquisas feitas em Salinópolis, nordeste 

do Estado do Pará, foi observada uma duna do tipo parabólica complexa de 28 metros de altura. 

Esta duna é móvel, onde se movimentou cerca de 126 m entre 2009 e 2019. Esse tipo de duna 

é formado em ambientes úmidos e vegetados, com o "braço" da duna posicionado contra o 

vento (barlavento) em um formato de “U”. Foram marcados pontos na base e no topo da duna 

para ter o controle de sua posição atual. Em seguida foi observado com ajuda da ferramenta 

Google Earth PRO, o posicionamento da crista da duna. Fazendo a relação com o 

posicionamento atual, observou-se que a crista da duna migrou em direção SW. A zona de praia 

representa a área fonte dos sedimentos, com abundante disponibilidade de grãos. Se a taxa de 

migração for mantida, em pouco tempo a duna alcançará o primeiro imóvel da região. Com o 

passar dos anos, mantida a taxa de sedimentação e regime de ventos, a duna avançara a estrada 

de principal de acesso à praia do Atalaia, após ter migrado sobre diversas construções. A área 

de risco tem cerca de 80 m2, e dentro deste intervalo de tempo, todas as edificações, incluindo 

casas, hotéis e área ainda desapropriada, serão cobertas pelo avanço da duna. Esta migração 

não pode ser contida devido a sua migração natural e as condições favoráveis ao seu 

estabelecimento. Logo, as áreas de risco deverão ser desapropriadas e evitadas novas 

construções nas áreas de risco definidas neste trabalho. 

PALAVRAS-CHAVE: DUNA PARABÓLICA, AMBIENTE EÓLICO COSTEIRO, 

QUATERNARIO 

 

INTRODUÇÃO 

Dentro do ambiente eólico costeiro, o vento é um dos agentes primordiais para 

manutenção do sistema, devido sua influência direta na deposição de sedimentos eólicos e 

importante modificador da paisagem, além de exercer um importante papel no transporte de 

sedimentos e materiais não consolidados (EINSELE, 2000). O Município de Salinópolis, 

nordeste paraense (Fig. 01), é um dos destinos turísticos mais procurado nas férias e feriados 

graças as suas praias. Na praia do Atalaia, uma das mais importantes da região, é possível 

observar uma duna parabólica de grande porte. A duna se encontra em estado de migração em 

direção a casas e hotéis da região, o que pode causas diversos problemas para a população local, 

já que, além de destruir as construções, a duna não irá parar de migrar devido ao grande aporte 

sedimentar e a alta velocidade do vento. A pesquisa é de suma importância para o entendimento 

da movimentação e evolução de dunas parabólicas em ambientes costeiros, saber a sua taxa de 

migração e em quanto tempo ela pode levar para atingir as construções. Esse conhecimento 
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permite criar métodos para evitar gastos financeiros maiores no futuro devido ao avanço de 

dunas. 

 

 
Figura 01 – Mapa de localização e principais vias de acesso à região estudada. 

 

MÉTODOS OU METODOLOGIA 

Na primeira etapa da pesquisa foi realizada a confecção de mapas da área de estudo 

através dos softwares ArcGis 10.3 e Google Earth PRO. As figuras e as seções foram 

confeccionadas com a utilização do software CorelDraw 2018. Para embasamento teórico 

referente ao assunto, foram utilizados artigos e livros sobre o nordeste do Estado do Pará e 

ambiente eólico costeiro. A análise temporal de migração da duna foi realizada a partir de 

viagens de campo para coleta da posição geográfica precisa do topo e da base da duna com a 

utilização de um GPS, medidas da velocidade de vento com um anemômetro digital e medição 

da direção e sentido do vento com uma bússola tipo brunton. Em laboratório foram usadas 

imagens de satélite Landsat 8 para a análise temporal de migração da duna. As viagens de 

campo foram realizadas em junho de 2017, dezembro de 2018 e junho de 2019. A área de estudo 

foi dividida em duas zonas: i) Zona 1 - duna parabólica; e ii) Zona 2 - praia.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Caracterização da duna 

O sistema de dunas costeiras de Salinópolis é representado por dunas estabilizadas pela 

vegetação e uma duna móvel com morfologia parabólica em formato de U, sendo classificada 

como uma duna parabólica alongada. A duna possui braços estabilizados pela vegetação e um 

“nariz” móvel, formada a partir de uma zona de blowout da praia. A parte frontal da duna está 

parcialmente vegetada e é uma área de constante alagamento. No topo a vegetação é inexistente 

devido à alta energia de vento e alta taxa de sedimentação que impede o desenvolvimento de 

vegetação. Na porção dos lagos interdunas ocorre a formação de esteiras microbianas, marcas 

de onda simétricas e marcas de correntes assimétricas com cristas sinuosas e linguoides. Com 

o avanço da duna, são deixadas marcas de avanço na porção interduna que são recobertas por 

vegetação. 
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Direção e velocidade dos ventos 

Na zona 1, as velocidades dos ventos foram medidas em quatro porções da duna: (i) na 

calha da duna foram caracterizadas por brisa leve a brisa fraca (Escala de Beaufort) com mínima 

6,30 km/h e máxima de 14,76 km/h; (ii) na parte intermediaria da duna a velocidade do vento 

varia entre 11,6 km/h à 26,3 km/h (brisa leve a moderada); (iii) no topo da duna os ventos tem 

um aumento significativo que vai de 24,12 a 30 km/h; e (iv) na porção interduna os ventos tem 

de 10 a 17,7 km/h (brisa leve a fraca). Na zona 2, a velocidade do vento possui uma grande 

variação, indo de brisas fracas a brisas moderadas (13,8 a 20,5 km/h). 

 

CONCLUSÕES 
As medidas de velocidade e direção dos ventos indicam uma migração da duna 

relacionada a alta velocidade do vento que permite o transporte constante dos sedimentos. A 

praia apresenta uma disponibilidade de sedimentos abundante e ventos capazes de carregar 

facilmente os grãos. Considerando uma migração constante e a comparação do posicionamento 

da crista da duna da duna ao longo do tempo, foi definida uma taxa de migração de 12 a 13 

m/ano. Ao longo de um ano está migração não é constante devido a alternância de períodos 

chuvosos, que alagam a região em torno da duna e dificultam a migração da forma de leito (Fig. 

02), e períodos não chuvosos, onde os sedimentos estão secos e livres na superfície da duna e a 

migração é facilitada (Fig. 03). Durante a fase não chuvosa, as formas de leito parasíticas 

migram constante e marcam a principal fase de movimentação da duna. Outro fator que retarda 

a migração é a densa vegetação em torno da duna e nos braços (horns). Essa vegetação funciona 

como fixadores que acabam deixando rastros lineares residuais ao longo da movimentação da 

duna, como visualizado nas figuras 02 e 03. Mesmo com esses fatores que atrasam sua 

migração, a duna não vai parar de se movimentar devido ao grande aporte sedimentar e o vento 

que chega com força o suficiente para carregar sedimentos até a duna, devido à falta de uma 

barreira natural, como mangue, na frente da duna. 

 

 
Figura 2 – zona da duna parabólico com nível freático alto. A) imagem google de agosto de 2009; B) 

interpretação da imagem “A”; C) imagem google de julho de 2017; D) interpretação da imagem “C”. 
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Figura 3 - zona da duna parabólico com nível freático baixo. A) imagem google de outubro de 2009; B) 

interpretação da imagem “A”; C) imagem google de novembro de 2018; D) interpretação da imagem 

“C”.  
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RESUMO 

Este trabalho apresenta o primeiro registro de fósseis de briozoários em rochas carbonáticas 

aflorantes na Formação Nova Olinda, representados por estruturas ramificadas associadas à 

fragmentos pertencentes a Família Rhomboporidae. Os briozoários são organismos bentônicos 

coloniais, exclusivamente marinhos e dotados, em sua maioria de um esqueleto calcário. Graças 

a aspectos paleoecológicos particulares ( e. g., São bons indicadores de salinidade e tipo de 

substracto), podem ser empregados em estudos paleoecológicos voltados à interpretação de 

paleoambientes de sedimentação. Os fósseis estudados foram coletados em rochas carbonáticas 

pertencentes a Formação Nova Olinda (Permo-Carbonífero da Bacia do Amazonas), 

provenientes do munícipio de Uruará no estado do Pará. A classificação sistemática dos fósseis 

foi realizada a partir da comparação do material coletado com equivalentes descritos e 

ilustrados em bibliografias especializadas, segundo os métodos tradicionalmente empregados 

em Paleontologia. Os macrofósseis tratados neste trabalho, encontram-se na Universidade 

Federal do Oeste do Pará, para fins de pesquisa e como complemento do acervo paleontológico 

do Curso de Geologia. 

PALAVRAS-CHAVE: Briozoários, Taxonomia, Formação Nova Olinda, Bacia do 

Amazonas.  

INTRODUÇÃO  

A Formação Nova Olinda, na porção inferior, é constituída por arenitos, folhelhos e 

siltitos. Os arenitos são argilosos, de granulometria muito fina a média, com estratificação 

cruzada. Os folhelhos e os siltitos são variegados, laminados, calcíferos, contendo marcas 

onduladas. Na porção superior, esta unidade é essencialmente constituída por evaporitos e 

lentes de calcário (Caputo et al., 1971). Os fósseis aqui apresentados atribuídos a este grupo 

ocorrem em rochas carbonáticas, tanto na forma de restos quanto de moldes e atualmente 

encontram-se na Universidade Federal do Oeste do Pará, para fins de pesquisa e como 

complemento do acervo paleontológico do Curso de Geologia.  

Os briozoários são invertebrados marinhos coloniais de hábito bentônico séssil, que 

possuem tamanho relativamente pequeno, um esqueleto dominantemente calcário e a estrutura 
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das colônias (zoários) é composta por dezenas a milhares de indivíduos (zooides) 

interconectados. Os mesmos surgiram no Ordoviciano e estendem-se até o presente, porém a 

Família Rhomboporidae extinguiu-se no Permiano, Camacho (2007). 

   A área de estudo, localiza-se no município de Uruará – Pará, é situada na coordenada 

0159368, 9576743 (Figura 01). Os fósseis atribuídos a esta formação ocorrem em rochas 

carbonátidas que afloram na borda Sul da Bacia do Amazonas cujas idades, segundo (Caputo 

et al., 1971 estão entre o Pensilvaniano e o Permiano. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1= Mapa de localização 
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METODOLOGIA 

A realização deste trabalho contou com a etapa de levantamento bibliográfico sobre os 

briozoários e a Formação Nova Olinda, desde livros, artigos e periódicos. A etapa seguinte 

consistiu na campanha de campo onde os fósseis de briozoários foram coletados in situ, sendo 

encontrados em um afloramento de rocha carbonática intercalada com folhelho. Após a coleta 

em campo, as amostras foram encaminhadas ao Laboratório Multidisciplinar de Geologia I da 

Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA), Campus Tapajós, dando assim início a 

identificação e classificação dos organismos, com base nas suas características morfológicas. 

A primeira parte da identificação foi realizada no laboratório supracitado, com auxílio de um 

estereoscópio binocular da marca Edulab e de um estereomicroscópio com câmera acoplada do 

laboratório Curt Nimuendajú do Curso de Arqueologia da Ufopa para realizar os registros 

fotográficos. E por fim, foi realizada a taxonomia seguindo as normas do Código de 

Nomeclatura Zoológica. Assim, os organismos aqui tratados foram classificados em Reino, 

Filo, Classe, Ordem e família, de acordo com as características Diagnósticas descritas por 

Ruppert & Barnes (1996), Camacho (2007) e Prothero (2013). 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Material: três espécimes e cinco moldes externos. 

Descrição: O organismo apresenta aspecto zoarial Ramosa bilamelar, cilíndrica, que se ramifica 

em duas direções em relação ao ramo principal, suas dimensões variam de 4 mm a 35 mm, e 

seus zooides exibem forma ovalada. 

Amplitude: Ordoviciano ao Permiano. 

Discursão: Os briozoários deste trabalho também foram encontrados em outras formações da 

Bacia do Amazonas, é possível relatar que a Família Rhomboporidae foi mencionada na 

Formação Maecuru pela primeira vez por Katzer (1903 in Katzer, 1933), que identificou a 

espécie Rhombopora ambigua, que datam extratos de rochas do Eifeliano Médio no Brasil, e 

posteriormente foi identificado pelos autores  Távora, Dias & Ramalho (2016). Os membros 

dessa família foram classificados por Simpson em 1895. Segundo Tolokonnikova e Yazdi-

Moghadam os Rhomboporidae constituem colônias eretas e ramificadas, com zoóides ovais 

dispostos em linhas longitudinais regulares. 

A classificação taxonômica encontra-se a seguir: 

Reino ANIMALIA 

Filo ECTOPROCTA 

Classe STENOLAEMATA 

Ordem CRYPTOSTOMATA Vine, 1884 

Família RHOMBOPORIDAE Simpson, 1895 
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CONCLUSÕES 

Até então, considerava-se que a Formação Nova Olinda era pobre em macrofósseis (Cunha, 

2007), contudo, durante a execução desse trabalho pode-se identificar possíveis fragmentos 

fósseis e moldagens da Família Rhomboporidae. Portanto, este estudo traz novas observações 

sobre o registro paleontológico da formação e pode ser usado como base para futuras pesquisas 

e auxiliar na reconstrução paleoambiaental da região. 
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Figura 2: Briozoários: A) Moldagem da 

estrutura ramificada do organismo; (B) 

ilustração do organismo a conforme imagem 

A; (C) morfologia da parte interna do corpo 

ramificado da Família Rhomboporidae. 
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RESUMO

Com  objetivo  de  reconstruir  as  características  paleoambientais  e  paleoclimáticas  de  um
ecossistema de Savana na Amazônia, realizou-se trabalho de campo com a abertura de cinco
trincheiras em solo sob vegetação de Savana e Floresta, cada uma com aproximadamente 200
cm de profundidade. Para dar prosseguimento ao estudo, será utilizado técnicas de análise
isotópica do carbono, a fim de se obter o tipo de vegetação ocorrente no passado, além da
datação desse material com o uso do isótopo instável C14  (radiocarbono). Os resultados das
análises isotópicas serão complementados com as análises dos argilominerais presentes nas
amostras,  com intuito  de ajudar  nas  interpretações  geológicas  e  climáticas  dos  resultados
obtidos. Essa pesquisa vem contribuir na compressão dos processos de alteração da paisagem,
além de estudar a competitividade e o equilíbrio dinâmico desse ecossistema de savana com a
floresta  tropical  úmida,  corroborando  com  previsões  e  modelos  futuros  da  vegetação
amazônica.

PALAVRAS-CHAVE: Savana, Paleoclimatologia, Isótopos, Argilominerais.

INTRODUÇÃO

No Bioma Amazônia  ocorre  diversos  enclaves  de  cerrado,  conhecidos  comumente
como  savanas  amazônicas  (Miranda  et  al.,  2003).  Estas  estão  inseridas,  em  sua  grande
maioria,  nos  estados  do  Amapá,  Roraima,  Amazonas  e  Pará.  No  leste  da  Amazônia
apresentam-se em forma de mosaico, interrompidas subitamente por ilhas florestais e pelas
florestas adjacentes. A concomitância de floresta úmida e savana desperta o interesse para
observações nessas localidades quanto às mudanças na cobertura e uso do solo.

O motivo da coexistência de Savana e Floresta tropical em uma dada região, sob as
mesmas condições climáticas, tem sido investigada e estudos têm buscado explicações para
sua ocorrência. Devido à sua importância como o segundo tipo de vegetação mais extensa da
Amazônia, a origem das savanas tem sido motivo de debate (Sanaiotti 2001; Ab’saber, 2002a
b).

De acordo com Mayle e Power (2008), estas formações naturais foram originadas pelo
mecanismo de expansão e retração de grandes domínios de vegetação ocorridos por ocasião
da atuação de climas alternantes ao longo do Quaternário. Segundo Constantino et al., (2003)
as savanas amazônicas são tidas como relictos (áreas remanescentes) de uma savana mais
extensa  que ocupou boa  parte  da  América  do  Sul  durante  períodos  mais  secos  da  época
Pleistocênica.

Na  região  amazônica,  as  alterações  do  clima  podem  ser  consequência  de  causas
naturais,  tais  como os  efeitos  do  El  Niño,  fenômeno  natural,  caracterizado  por  sua  forte
influência nas transformações climáticas, de modo que o tempo de resposta da floresta a esse
fenômeno pode ser em um período anual,  de décadas e milênios  (Salati,  2001).  Li et  al.,
(2006) citam que o prolongamento da estação seca resultaria na transformação do regime de
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chuvas,  o  que  contribuiria  na  substituição  da  floresta  por  savana,  além  de  afetar,  de
sobremaneira,  os  igarapés  da  região.  Para  Nobre  (2001)  a  possibilidade  de  redução  nas
precipitações pode levar a uma savanização, isto é, processo de transformação de áreas de
floresta em savana, poderá ser um novo modo de equilíbrio ecológico possível.

Apesar da grande importância do estudo sobre savanas naturais na Amazônia, pouco
se  conhece  dos  processos  de  interação  entre  a  biosfera,  litosfera  e  atmosfera  desse
ecossistema. Nesse contexto,  quanto à originalidade do tema, surge a necessidade de uma
investigação  científica  nas  áreas  de  savana  nesse  bioma,  como  também  apurar  a
competitividade e o equilíbrio dinâmico desse ecossistema com a floresta tropical úmida.

Dessa forma, a presente pesquisa tem como objetivo reconstituir o paleoambiente e
paleoclima do ecossistema de savana localizado na comunidade de Ponta de Pedras, Santarém
(PA), a fim de compreender a alteração e evolução da flora, clima e geologia, por meio do
emprego  de  técnicas  interdisciplinares,  que  envolvem  análises  isotópicos  do  carbono,
identificação dos argilominerais e estudos geológicos.

METODOLOGIA

O presente  estudo  será  conduzido  em área  com vegetação  de  savana  (2°49’30”S;
54°54’35”W), mesclado com floresta, no município de Santarém, Vila de Ponta de Pedras
(Figura 1). A região de estudo fica as margens da rodovia PA-457, estrada que liga Santarém
a Vila de Alter do Chão. A área de pesquisa é em terreno plano, levemente ondulado, nas
margens direita do rio Tapajós, e em seus domínios são encontrados alguns igarapés.

A temperatura média na vila de Alter do Chão, comunidade mais próxima da área de
estudo, varia em torno de 25 °C, com mínimas de aproximadamente 21 °C e máximas de 31
°C. A precipitação acumulada anual é da ordem de 2000 mm, sendo que 70% desse total se
concentra na estação chuvosa (Figura 3), durante estação seca o regime pluviométrico registra
valores  inferiores  a  60 mm.  A região  é  classificada,  segundo sistema de classificação  de
Köppen, sob o tipo climático Am (A = tropical; m = monções) (Alvares et al., 2013).

Em relação a composição da vegetação,  a porção ocupada pela floresta na área de
estudo é representada em sua maior parte por árvores alturas superiores a 50 metros de, com
certa redução das folhas na estação seca (semideciduais) (EMBRAPA - Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária, 1983). Dentre asespécies mais comuns encontradas, de acordo com
levantamento pelo projeto RADAMBRASIL estão: andiroba (Carapa guianensis), angelim-
pedra  (Dinizia  excelsa  Ducke),  babaçu  (Orbignia  martiana),  buriti  (Mauritia  flexuosa),
castanheira  (Bertholletia  excelsa  H.B.K.),  copaiba (Copaifera  Ducke) e ipê (Macrolopium
campestre), dentre outras menos ocorrentes na área. Já a área ocupada pelo ecossistema de
savana, é caracterizada pela presença de árvores de altura média, em torno de quatro e sete
metros, dominada por gramíneas dos gêneros Andropogon sp., Paspalum sp. e Bulbosyli  sp.
(EMBRAPA, 1983).

Em relação aos solos da região do Planalto de Santarém, os latossolos são os mais
representativos, representando 51,5% da área total. Na sequência são encontrados os solos do
tipo argissolos (32,2%) e neossolos (12,7%). A região de floresta possui trechos desses três
tipos  de solo,  sendo os  latossolos  e argissolos caracterizados como de baixa fertilidade  e
apresentando textura média a muito argilosa. A região de savana, por sua vez, é representada
pelo neossolo quartzarênico (3,4%), antigamente denominado areias quartzosas. Este solo é
caracterizado como um solo jovem, em início de formação,  de grande  profundidade e de
textura  arenosa,  normalmente  associado a  campos cerrados amazônicos  (IBGE –  Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística, 2007).
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Geologicamente, a área está localizada na Bacia Sedimentar do Amazonas, esta que
abrange uma área de aproximadamente 500.000 km2, com eixo maior orientado na direção
ENE-WSW, a qual recobre as províncias pré-cambrianas dos escudos das Guianas e Brasil-
Central, e seu preenchimento atinge uma espessura máxima de 5.000 m (Cunha et al., 1994,
Vasquez e Rosa-Costa, 2008). Mais precisamente, a região de estudo está sob a Formação
Alter do Chão, constituída por um espesso pacote de arenitos grossos, variegados intercalados
com camadas de pelitos e, em menor escala, conglomerados (Cunha et al., 2007). Esta região
está  inserida  no domínio  geomorfológico  Baixos  Platôs  da Amazônia  Centro-Oriental,  no
entanto, certas porções, embasadas por rochas sedimentares cretácicas da Formação Alter do
Chão, são dissecados em cotas mais baixas em um relevo de colinas tabulares, ou mesmo em
colinas fortemente dissecadas (Dantas e Teixeira, 2013).

Desenho experimental

Os métodos que serão utilizados para efetuar a pesquisa se fundamentam em 3 etapas:
pesquisa bibliográfica, estudos de campo e análise laboratorial.

O  levantamento  da  pesquisa  bibliográfica  será  realizado  com  base  em  estudos
disponíveis  sobre o Período Quaternário,  reconstruções  paleoambientais  e  paleoclimáticas,
evolução da vegetação na Amazônia, evolução geológica e climática, análise isotópico com
respectiva datação absoluta por meio de isótopos do carbono e estudos geológicos da região
de estudo. Para verificar o sistema fotossintético das plantas (C3 e C4) será aplicada a técnica
de  espectrometria  de  massas  (“Mass  Espectrometer”  –  MS  ou  “Isotope  Ratio  Mass
Spectrometer” - IRMS), enquanto que para datação por radiocarbono (C14) para determinação
de idade será por meio da técnica AMS (espectrometria de massas com aceleradores).

Para o estudo dos argilominerais presentes nas amostras será utilizado Difratômetro de
Raios X (DRX) para identificação dos minerais, além de análises dos mesmos com o uso do
Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV), a fim de caracterizar e verificar a morfologia e
textura dos argilominerais.

Amostragem

Foram abertas cinco trincheiras na área de estudo, duas delas em solo sob vegetação
do tipo floresta amazônica e três em solo sob vegetação do tipo savana. As trincheiras abertas
tinham 200 cm de profundidade. As amostras foram coletadas a cada 10 cm ao longo do
perfil. Para cada amostra foi coletado, aproximadamente, 3 quilos de sedimentos.

RESULTADOS ESPERADOS

O uso de técnicas avançadas no meio científico vem contribuindo para o avanço e o
entendimento  da  ocorrência  das  vegetações  pretéritas,  utilizando-se  de  técnicas
multidisciplinares é possível, atualmente, a reconstrução paleoambiental e paleoclimática de
ecossistemas atuais, possibilitando projeções no que tange o futuro do clima e vegetação na
Terra, por meio de modelos climáticos. Os estudos isotópicos, além das análises fósseis, são
comumente  utilizados  para  reconstrução  paleoambiental.  Os  argilominerais  permitem
interpretações  referentes  ao  seu  ambiente  e  paleoclima  atuante  durante  sua  formação,
proporcionando inferência e estudo de paleoclimático em larga escala.

Por  meio  de  perfis  de  solos,  espera-se  realizar  análises  detalhadas  das  amostras,
possibilitando  a  identificação  dos  argilominerais  presentes  na  área  de  estudo.  De  forma
concomitantemente,  com as  análises  isotópicas  (C12,  C13 e  C14)  obteremos  uma ampliação
científica sobre os aspectos geológicos, climáticos e botânicos da área. Com o auxílio dessas
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análises, tornará possível a reconstrução paleoambiental e paleoclimática, a fim de interpretar
as dinâmicas pretéritas e atuais da vegetação, clima e da geologia dessa região.
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RESUMO: A paleoflora da Formação Serra do Tucano representa um importante registro 

paleobotânico para o Cretáceo da Gondwana. Visando compreender o ambiente deposicional 

que possibilitou a preservação dos fósseis vegetais e contribuir com estudos de caráter 

paleontológico e geológico para a referida Formação, este estudo realizou análises faciológica 

e petrográfica nos afloramentos Murici II, Morro da Frente e Arizona. O estudo petrográfico 

mostrou que os níveis fossilíferos ocorrem em arenito muito fino a médio, rico em quartzo e 

muscovita, com intenso processo de oxidação. Com base na análise faciológica e a identificação 

da paleoflora a área de estudo corresponde a depósitos de planície de inundação e que o 

processo de fossilização se deu por substituição da matéria orgânica por óxido/hidróxido de 

ferro. 

PALAVRAS-CHAVE: Cretáceo Inferior, fósseis vegetais, fossildiagênese. 

 

INTRODUÇÃO 

A Bacia do Tacutu, de idade jurocretácea, localizada na porção nordeste do estado de 

Roraima, Brasil, com extensão para a Guiana, compreende uma sequência cretácea de depósitos 

fluviais que compõem a Formação Serra do Tucano. A Formação Serra do Tucano representa 

a fase final do rifteamento da Bacia (Vaz et al. 2007), é composta por conglomerados, arenitos 

médios a grossos e pelitos (Vaz et al. 2007; Wankler 2016). Quanto ao contexto paleontológico, 

é composta por icnofósseis atribuídos à moluscos bivalves, gastrópodes e insetos 

holometábolos (Abreu-Ioris 2015); impressões de plantas (Lopes et al. 2011); lenhos 

silicificados (Santos 2015); e a ocorrência de carvão vegetal (Santos et al. 2016).  

Novos registros paleobotânicos foram identificados na Formação Serra do Tucano. 

Esse material constituído por fragmentos de caules, folhas, sementes e estruturas reprodutivas, 

ocorre em níveis areníticos dos afloramentos Murici II, Arizona e Morro da Frente. O acesso a 

área de estudo se faz pela BR-401 e vicinais, sentido Boa Vista – Bonfim.  

Dentro desse contexto, a pesquisa objetiva caracterizar o ambiente deposicional da 

Formação Serra do Tucano, como também, identificar os processos fossildiagenéticos que 

favoreceram a preservação dos fósseis vegetais. 

 

METODOLOGIA 

 A pesquisa fundamentou-se na realização de expedições de campo e análises 

laboratoriais. As atividades de campo ocorreram entre dezembro 2017 e janeiro de 2019 para 

estudo do contexto estratigráfico da Formação Serra do Tucano. Sendo assim, foram elaborados 

quatro perfis estratigráficos com base na composição textural e mineralógica, estruturas 

sedimentares e evidências de alterações das rochas, seguindo Tucker (2014).  
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 As análises laboratoriais consistiram na: 1) identificação e interpretação das fácies 

baseado na classificação de Miall (1996); e 2) análise petrológica das rochas, seguindo Boggs 

Jr. (2009) e Tucker (2001).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A área de estudo é composta pelos afloramentos Murici II, Arizona e Morro da Frente. 

Apresentam em torno de 2 a 6 metros de espessura, em meio a uma vegetação típica de savana 

em forma de corte de estrada. No geral, ocorre processo de alteração intempérica, como a 

formação de argilominerais e padrão mosqueado, e o topo marcado por um nível 

conglomerático com características de retrabalhamento.  

Foram reconhecidas 10 litofácies. Os arenitos finos a médios correspondem a 45% do 

total da sucessão sedimentar, exibindo grãos angulosos a subangulosos, pobremente 

selecionados. Apresentam estrutura maciça com padrão mosqueado (fácies Sm1) e gradação 

normal (Sn). Os arenitos muito finos representam 35%, sendo compostos por grãos angulosos 

a subangulosos, moderadamente selecionados. Apresentam estruturas de laminação plano-

paralela com fragmentos vegetais (Sh1), laminação plano-paralela (Sh2), laminação plano-

paralela com fragmentos de caules (Sh3) e maciça com intraclastos pelíticos (Smi). Os arenitos 

finos correspondem a 10% das litofácies, sendo compostos por grãos angulosos a subangulosos, 

moderadamente selecionados. As estruturas são de laminação de marca ondulada (Sr) e 

acanalada incipiente (St). O arenito médio corresponde a 5%, composto por grãos angulosos a 

subangulosos, pobremente selecionados e estrutura maciça com fragmentos de caules (Sm2). O 

argilito também representa 5%, apresentando estrutura de laminação plano-paralela deformada 

pela camada sobrejacente (Fl).  

A fácies Sh1 corresponde ao nível fossilífero I, o qual é composto por fragmentos de 

folhas, caules, sementes e estruturas reprodutivas; enquanto que as fácies Sh3 e Sm2, compostas 

apenas por caules, correspondem aos níveis fossilíferos II e III, respectivamente (Figura 1). Os 

fósseis ocorrem de forma fragmentada e apresentam um padrão de tamanho semelhante, 

indicativos de seleção e transporte. Estão preservados na forma de compressão – impressão, 

sendo a matéria orgânica substituída por minerais de goethita/hematita. Até o momento foram 

identificadas pinas e frondes de pteridófitas, folhas de coníferas e semente com afinidade 

gimnospérmica características de ambiente de planície de inundação.  

As fácies identificadas indicam que predominou um ambiente de sedimentação rápida 

intercalado a regime de fluxo superior e que, de forma esporádica, ocorreu a diminuição da 

energia do fluxo, ocasionando a deposição de partículas em suspensão e instalação de regime 

de fluxo inferior (Miall 1996). Os ambientes fluviais são compostos por depósitos de canais e 

de transbordamento de canais (Tucker 2001), os quais apresentam um padrão arquitetônico 

característico que variam ao longo do canal (Nichols & Fisher 2007). Por falta de estruturas 

sedimentares diagnósticas, não foi possível determinar o tipo de canal fluvial. Contudo, a fácies 

St pode representar um depósito de canal isolado ou abandoando. Segundo Nichols e Fisher 

(2007), canais isolados dentro da planície de inundação podem ser preenchidos por areia como 

resultado do extravasamento de outro canal ativo. Sendo assim, esse processo pode indicar a 

ocorrência de um sistema meandrante, corroborando com a proposta de Reis et al. (1994) para 

a Formação Serra do Tucano. Portanto, a área de estudo corresponde aos depósitos de planície 

de inundação e, baseado no modelo de preenchimento de bacias riftes de Gawthorpe e Leeder 

(2000), os dados sugerem a implantação de um canal meandrante axial interagindo com os 

leques aluviais localizados na escarpa da falha lístrica.  
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A petrologia mostrou que os pacotes sedimentares são compostos predominantemente 

por rochas de granulometria areia, variando de muito fina a média. No geral, as rochas possuem 

grãos angulosos a subangulosos de baixa esfericidade, moderadamente a pobremente 

selecionados, sendo compostas predominantemente por quartzo e muscovita e, de forma 

subordinada, por hematita, goethita, feldspato alterado e minerais pesados (zircão e turmalina). 

O contato grão-matriz predominou, seguido do contato reto e, raramente o contato pontual, 

constituindo um empacotamento frouxo. Todas as lâminas petrográficas apresentam óxido de 

ferro no espaço grão-matriz, caracterizado pela cor vermelha escura (Figura 1).  

Com base no diagrama triangular de Folk (1974), as rochas podem ser denominadas 

de quartzoarenito. Apesar das rochas apresentarem maturidade composicional, texturalmente 

são consideradas imaturas. Essas características indicam que tais rochas ocorrem próximo à 

área-fonte. Sendo assim, a maturidade composicional pode ser um reflexo dos processos 

diagenéticos que ocorreram no ambiente deposicional e pós-deposicional. Portanto, os eventos 

diagenéticos caracterizados nesse estudo podem ser relacionados as fases diagenéticas. 

A fase eodiagenética pode ser representada por dois processos: dissolução do feldspato 

para o argilomineral caulinita; presença de óxido/hidróxido de ferro no ambiente deposicional, 

evidenciado por sua ocorrência nos espaços grão-matriz. A fase mesodiagenética é 

caracterizada por uma compactação mecânica incipiente, sugerindo que as rochas não foram 

submetidas a grandes profundidades, resultando no empacotamento frouxo analisado na 

petrografia. E, por fim, a fase telodiagenética corresponde ao processo de oxidação evidenciado 

pela cor vermelha das rochas e alteração das rochas devido ao processo de intemperismo e 

lixiviação (Boggs Jr. 2009; Tucker 2001).  

 

Figura 01 – Rochas dos níveis fossilíferos. A) fácies Sh1 com a disposição dos fósseis (preto). 

B) fotomicrografia da fácies Sh1: arcabouço composto por muscovita (setas verdes) e quartzo 

com matriz oxidada (vermelho). C) fácies Sm2 com fragmentos de caules (setas brancas). D) 

fotomicrografia da fácies Sm2: arcabouço composto por quartzo com matriz oxidada 



 

16º SIMPÓSIO DE GEOLOGIA DA AMAZÔNIA 
Geociências e Geopolítica na Amazônia 

23 a 25 de setembro de 2019 - Manaus-Amazonas 
SBG-NO – DEGEO/UFAM- CPRM/Manaus 

 

 

(vermelho). E) fácies Sh3 com fragmentos de caules (setas brancas). F) fotomicrografia da fácies 

Sh3: arcabouço composto por muscovita (setas verdes) e quartzo com matriz oxidada 

(vermelho). Mu: muscovita; Qp>3: quartzo policristalino com mais de três cristais. Escalas: A-

C-E) 2 cm; B-D-F) 0,05 mm, lente de aumento: 10x. 

 

CONCLUSÕES 

O estudo realizado nos afloramentos Murici II, Morro da Frente e Arizona permitiu tecer 

as seguintes conclusões: a área de ocorrência da paleoflora é formada por depósitos de planície 

de inundação e que o ambiente eodiagenético era composto por óxido/hidróxido de ferro, o que 

favoreceu a preservação na forma de compressão – impressão dos fósseis vegetais.  
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jorgenadir98@gmail.com; yaramedeiros00@gmail.com) 
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INTRODUÇÃO 

A Ilha de Algodoal/Maiandeua, localizada no litoral nordeste do Estado do Pará, 

microrregião do Salgado, é caracterizada por uma paisagem formada por manguezais, 

restingas, apicum, vegetação secundária e áreas degradadas (Fig. 1). Apesar desta região ser 

uma Área de Proteção Ambiental (APA), o surgimento de ocupações irregulares na ilha 

provocou e provoca diversos problemas ambientais e sociais, sendo um deles o rebaixamento 

e desestabilização das estruturas das moradias, que podem estar diretamente relacionados com 

o substrato em que foram construídas. Este problema motivou a execução deste trabalho, com 

a identificação dos principais ambientes em que as residências estão localizadas e a 

mineralogia das unidades contendo sedimentos argilosos, que são mais propícios a ocasionar 

rupturas e desabamento de construções. 

 

Figura 1 - (A) Mapa de localização da área de estudo; (B) Detalhe da Ilha de Algodoal indicando o 

ponto de amostragem e as seções do perfil praial.  

METODOLOGIA 

O estudo foi dividido em quatro etapas: (i) levantamento bibliográfico; (ii) trabalho de 

campo e coleta sistemática de amostras; (iii) perfil topográfico de praia; e (iv) difração de 

Raios-X. Para o reconhecimento dos ambientes de praia, foi realizado um perfil topográfico. 

As medições de cotas foram adquiridas com o uso de um tripé com uma bússola acoplada e 
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uma régua graduada, para medir a variação topográfica e declividade da praia durante a maré 

baixa. Foi realizada uma coleta de 120 g de sedimentos, posteriormente homogeneizados com 

água destilada, agitados em um aparelho dispersor (ultrassom) e manualmente com a ajuda de 

uma bagueta de vidro durante 15 min. Após estas etapa, o material passou pela peneira de 

0.053 mm, onde foram separadas a areia e o material pelítico. Este material fino foi colocado 

em tubos de centrifuga de 50 ml, com uma balança e auxílio de pipeta, para fazer o 

balanceamento, e assim, deixando todos com o mesmo peso (54 g). Posteriormente, os tubos 

foram colocados na centrifuga com aceleração de 3000 RPM durante 10 min. A argila foi 

decantada, e com a ajuda de uma pipeta, foi retirado uma porção do material e colocado em 

uma lâmina de vidro. Estas lâminas orientadas de argilas foram denominadas de AL MAI 01 e 

AL MAI 02, e analisadas por um difratômetro de Raios-X modelo Empyrean da PANalytical 

(Figura 1), pelo programa Argila Orientada,  sob condições de tubos de raios-X cerâmico de 

anodo de Co (Ka1= 1,789010 Å), foco fino longo, filtro Kß de Fe, detector PIXCEL3D-

Medpix3 1x1, no modo scanning, com voltagem de 40 kV, corrente de 35mA, fenda 

divergente: 1/8° e anti-espalhamento:  1/4°, máscara: 10 mm. Foram feitas três análises em 

cada lâmina, com o objetivo de determinar precisamente os argilominerais das amostras: 

lâmina seca ao ar, lâmina glicolada e lâmina aquecida à 550°C. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Perfil de Praia 

Na praia de Algodoal, foi feito um perfil para separar os ambientes de praia, campo de 

dunas costeiras e mangues. O ambiente de praia, é representado por areia quartzosa, 

fragmentos de conchas e madeiras e blocos de laterítas. As dunas são formadas por 

acumulações de areia domicas à alongadas, com estratificações cruzadas tabulares, recobertas 

por muita vegetação e lagoas interdunas. O mangue é rico em matéria orgânica e material 

argiloso, com bastante vegetação (Fig. 2). 

 

Análise Mineralógica por Difração de Raios-X 

A amostra AL MAI 01 foi analisada no modo de pó orientado, seca naturalmente ao 

ar, saturada com etilenoglicol (AL MAI 01 – GL) e calcinada (AL MAI 01 – AQ). O 

difratograma da amostra seca ao ar revelou a presença do argilomineral Montmorilonita (15 

Å), com o pico relativamente aberto e de baixa intensidade, este se expande quando saturado 

com etilenoglicol para 17 Å e colpasa com o aquecimento a 550ºC para 9,7 Å. Ocorre 

também Caulinita, que seca ao ar livre revelando seu pico em 7 Å, seu pico é relativamente 

fechado e de alta intensidade, este não se expande quando saturado com etilenoglicol e 

colapasa com o aquecimento a 550ºC (Fig. 3A).  

A amostra AL MAI 02 foi analisada no modo de pó orientado, seca naturalmente ao 

ar, saturada com etilenoglicol (AL MAI 02 – GL) e calcinada (AL MAI 02 – AQ). O 

difratograma da amostra seca ao ar revelou a presença do argilomineral Caulinita (7 Å), com 

pico relativamente fechado e de alta intensidade, este não se expande quando saturado com 

etilenoglicol e colpasa com o aquecimento a 550ºC desaparecendo assim suas reflexões no 

difratograma. Ocorre também resquícios de quartzo, que no difratograma seco ao ar revela 

pico de 3,34 Å, relativamente fechado e de alta intensidade, não expandindo quando saturado 

com etilenoglicol e permanecendo inalterado com o aquecimento a 550ºC (Fig. 3B).  
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Figura 2 - Ambientes da Ilha de Algodoal. (A) Face de praia e dunas eólicas estabilizadas pela 

vegetação; (B) Ambiente de Manguezal com canal de maré durante a baixa mar; (C) Perfil Praial. 
 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

A ilha de Algodoal é representada por três ambientes deposicionais característicos de 

sistemas estuarinos: (i) ambiente de praia influenciado por marés; (ii) pós-praia formado por 

um sistema de dunas estabilizadas pela vegetação e contendo lagoas interdunas; e (iii) 

ambiente de mague alimentados por canais de maré. Os sedimentos argilosos ocorrem nos 

ambientes de manguezais e canais de maré, além de estarem presentes abaixo dos sedimentos 

arenosos das dunas. Estas camadas pelíticas foram interpretadas como paleomangues 

recobertos pelo avanço gradual do sistemas de dunas quando estas estavam ativas. Dois 

diferentes conjuntos de argilominerais foram identificados: (1) montmorilonita + caulinita nas 

camadas argilosas abaixo dos depósitos de areias eólicas (Fig. 2; AL MAI 01); e (2) caulinita 

nas argilas dos manguezais (Fig. 2; AL MAI 02). As casas da ilha foram construídas 

principalmente sobre os depósitos arenosos com as fundações fixadas nos depósitos argilosos 

dos paleomangues. Logicamente, isso leva a pensar que a inclinação de algunas casas está 

relacionada com o fato das camadas argilosas serem bastante maleáveis, fazendo que, com o 

tempo, o peso das casas provoque um desajuste nas camadas argilosas ocasionando assim a 

inclinação das mesmas. No entando, a presença de montmorilonita (um tipo de argilomineral 

expansivo) nos depósitos de paleomanguees podem sugerir que a expansão destes 

argilominerais na presença de água pode influenciar consideravelmente o comportamento 

hidroplástico destas camadas. Diante destes  dados, entende-se que, se torna necessário a 



   16º SIMPÓSIO DE GEOLOGIA DA AMAZÔNIA    
Geociências e Geopolítica na Amazônia 

23 a 25 de setembro de 2019 - Manaus-Amazonas 
SBG-NO – DEGEO/UFAM- CPRM/Manaus 

identificação precisa dos minerais, pois, o seu reconhecimento pode contribuir no 

entendimento da inclinação das casas.  

 

Figura 3 - Digratogramas mostrando a mineralogia principal das amostras coletadas. GL – Lâmina glicolada; AQ 

– Lâmina aquecida à 550°C. 
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RESUMO

A Serra do Tepequém é amplamente conhecida pela  presença de diamante e  ouro,
principalmente na beira de igarapés e em voçorocas, produtos da degradação das formações
Igarapé Paiva e Igarapé Cabo Sobral. Ela é correlacionada aos grupos Arai e Suapi, parte do
Supergrupo Roraima, e é dividida em três formações: na base localiza-se a Formação Igarapé
Paiva, seguida da Formação Serra do Funil e no topo a Formação Igarapé Cabo Sobral. A
Formação  Igarapé  Cabo  Sobral,  conhecida  por  ser  diamantífera,  é  composta  das  fáceis:
arenitos  seixosos  com  estratificação  cruzada  (Asa)  apresentando  estratificações  cruzadas
predominantemente acanaladas, e subordinadamente tabular, exibindo seixos de quartzo ao
longo dos planos de estratificação estratos; e conglomerado oligmítico (Co) constituída por
ortoconglomerado oligomíticos com estrutura maciça,  com camadas geométricas tabular e
espessura  de  10-50  cm de  matriz  arenosa,  clastos  quase  que  exclusivamente  de  quartzo.
Foram descritas cinco lâminas. Petrograficamente, os arenitos e conglomerados correspondem
a  arenitos  subliticos  e  litoarenitos,  provenientes  de  orógenos  reciclados.  São  compostos
principalmente de quartzo, fragmento de rocha, opacos, mica e zircão. Granulometria média
de areia muito grossa,  pobremente selecionados,  subarredondados, contatos G/NG a retos,
empacotamento frouxo a normal. Linhas de sujeiras marcadas por óxido de ferro são comuns.

PALAVRAS-CHAVE: Petrografia, Cabo Sobral, Sedimentologia

INTRODUÇÃO

 A Serra do Tepequém fica localizada no município de Amajari, ao norte do estado de
Roraima, e é interpretada como parte do Supergrupo Roraima. A Formação Igarapé Cabo
Sobral é composta por camadas de arenitos seixosos e conglomerados com geometria tabular
e lenticular,  geralmente intercalados,  diamantíferos,  interpretado como de ambiente fluvial
entrelaçado, apresentam vários quilômetros de extensão e espessura variando de 3 a 30 m
sendo facilmente  observadas  nas  cristas  dos  morros  e  na parte  central  do Tepequém, são
encontrados na forma de lajedos, paredões e no topo de voçorocas (Fernandes Filho, 2010).
Nesta formação, os seixos de quartzo leitoso, fragmentos líticos de arenitos, argilitos e tufos
são provenientes  da própria  bacia  sedimentar.  Enquanto o diamante,  e os outros minerais
pesados, como ouro, zircão, óxidos de ferro e rutilo, são de fonte dominantemente externa
(CPRM, 2010). Essa fonte primária ainda não foi encontrada. Apesar de anos de exploração
nesta  área,  não  há  muitos  estudos  sobre  origem  e  características  desses  depósitos.  Esse
presente trabalho tem como objetivo caracterizar petrograficamente as fáceis da Formação
Igarapé Cabo Sobral, com isso, utilizar de diagramas acerca de nomenclatura e proveniência
como QFL e QmFLt.  Para isso foram utilizadas  cinco lâminas  petrográficas  ao  longo da
distribuição dessa formação (Figura 1).



16º SIMPÓSIO DE GEOLOGIA DA AMAZÔNIA
Geociências e Geopolítica na Amazônia

23 a 25 de setembro de 2019 - Manaus-Amazonas
SBG-NO – DEGEO/UFAM- CPRM/Manaus

Figura 1: Mapa de localização da área de estudo com os pontos.

Fonte: Autoria própria.

METODOLOGIA

A descrição das lâminas delgadas ocorreu no Laboratório de Petrografia (LabPetro)
localizado no bloco Hydros/UFRR. A análise petrográfica foi dividida em duas formas: A
quantitativa, que consistiu na contagem de 300 pontos por lâmina e serviu para nomeá-la e
para uso dos diagramas, e a qualitativa, que consistiu na descrição das propriedades texturais,
identificação  de  minerais,  granulometria,  arredondamento,  esfericidade,  contato,
empacotamento,  presença  de  matriz/cimento,  seleção,  entre  outros,  com  a  finalidade  de
determinar  as  particularidades  deposicionais  e  diagenéticas  dessa  rocha.  Foi  utilizado  os
critérios descritos em Nichols (2009).

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Na descrição  petrográfica  temos  as  seguintes  características  na  Formação  Igarapé
Cabo  Sobral:  O  arcabouço  é  composto  por  quartzo  (monocristalino  e  policristalino),
fragmento  de  rocha,  opacos,  zircão,  muscovita,  epidoto,  biotita,  estaurolita  e  hematita.  A
granulometria  média é  de  areia  muito  grossa,  chegando até  a  cascalho grosso,  o  mínimo
encontrado  foi  de  silte  grosso.  É  dominantemente  subarredondado  e  secudariamente
subanguloso,  onde  os  opacos,  fragmentos  de  rocha  vulcânicas  e  alguns  zircões  são  bem
arredondados.  Grãos  variam  de  esféricos  a  não  esféricos.  Pobremente  selecionada.  Os
contatos geralmente são G/NG, pontuais e retos. O empacotamento é frouxo a normal. Tem
linhas  de  sujeiras  marcadas  por  óxido  de  ferro  principalmente  bordejando  grãos  e
preenchendo  fraturas.  Sem  poros.  São  observados  fragmentos  de  rochas  vulcânicas,
vulcanossedimentares  (tufos),  metamórficas  (xistos)  e  sedimentares  (arenitos,  siltitos  e
argilitos). Também são observados microveios. A estaurolita aparece em espiral, registrando
uma feição sin-tectônica proveniente da rocha mãe. Há presença de autigênese de quartzo. Em
todas as lâminas descritas há presença de matriz argilosa de ilita e/ou pirofilita. Alta presença
de quartzo com inclusão de opacos,  mica,  rutilo e zircão.  É observado feições em alguns
quartzos, que são ligados, por uma massa formada por minerais estirados representados por
quartzo, opaco e ilita.
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Foram utilizados os diagramas observados em Dickson e Suczek (1979). O QFR foi
utilizado para  nomear  a  rocha (Figura  2).  Elas  plotam no campo de Litorenito e  Arenito
sublítico. A lâmina JDP012 é a que fica mais perto de quartzo arenito. As demais englobam
uma região próxima a divisão entre os dois campos. Tem entre 65% a 88% de quartzo. Não é
observada a presença de nenhum tipo de feldspato nessas lâminas. 

Figura 2: Diagrama QFL e imagens das lâminas que foram descritas neste trabalho.

Fonte: Autoria própria.

No uso do QFR para proveniência (Figura 3), as lâminas plotam no campo de Orógeno
reciclado, podendo ser derivados de complexo de subducção, orógeno de colisão e bacias
forelands soerguidas  (Dickson  e  Suczek,  1979).  Mais  especificadamente,  colisões  de
continente-continente e continente-oceano. Para uma classificação mais detalhada, utilizamos
o QmFLt (Figura 3), onde remanejamos os valores de quartzo policristalino para os valores de
fragmentos  líticos  totais,  e  os  valores  de  quartzo,  nesse  caso,  são  apenas  os  de  quartzo
monocristalino. Nesse diagrama vemos diferenças nas interpretações, apesar que, todos caem
numa subdivisão  advinda  da  categoria  de  proveniência  de  orógeno reciclado.  As lâminas
JDP027 e  JDP011 plotam no campo de  quartzo  reciclado,  as  lâminas  JDP013 e  JDP012
representam  a  proveniência  transicional  reciclado,  e  por  fim,  a  JDP007  plota  em  litico
reciclado, próxima a divisão com transicional reciclado, chegando a quase 71% de fragmentos
líticos totais. A JDP027 chega a quase 85% de quartzo. O resto tem valores quase semelhantes
de quartzo e fragmentos líticos totais.
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Figura 3. Diagrama QFL e diagrama QmFLt para proveniência.

Fonte: Autoria própria.

CONCLUSÕES

A Formação  Igarapé  Cabo  Sobral  tem  arcabouço  constituído  principalmente  de
quartzo,  fragmento  de  rocha  (vulcânica,  sedimentar,  vulcanosedimentar,  metamórfica),
opacos,  muscovita,  zircão,  biotita  e  epidoto.  Granulometria  média  de  areia  muito  grossa,
chegando até cascalho grosso. São geralmente subarredondados, apesar de os grãos opacos e
fragmentos de rocha vulcânicas serem bem arredondadas. Pobremente selecionada. Contatos
são G/NG, pontuais e retos, empacotamento geralmente frouxo a normal. A presença de ilita e
linhas de sujeiras de óxido de ferro é comum. Os quartzos geralmente possui inclusões. No
diagrama QFL plotam no campo de Arenito sublitico e Litoarenito. Em relação a proveniência
plotam no  campo  de  Orógeno  reciclado,  e  em sua  divisão  (obtido  através  do  diagrama
QmFLt)  temos as amostras plotando em todos os campos:  Quartzo reciclado,  transicional
reciclado, litico reciclado.
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RESUMO 

No Brasil, um dos poucos registros de concreções septárias são encontrados na 

Formação Barreirinha, sequência devoniana-tournaisiana da Bacia do Amazonas. Embora os 

nódulos carbonáticos da Formação Barreirinha tenham sido previamente documentados, essas 

estruturas sedimentares secundárias nunca foram petrograficamente estudadas. Sendo assim, 

três lâminas delgadas das concreções septárias da Formação Barreirinha foram analisadas com 

intuito de caracterizar texturalmente estes nódulos carbonáticos. Essas concreções septárias são 

caracterizadas por agregados plumosos de cimento de calcita-ferrosa fibrosa radiaxial (95%), 

zonas recristalizadas para microesparíto (4%), e em menor proporção piritas com hábito 

framboidal e quartzo variando de granulometria silte grosso a areia muito fina (1%). As gretas 

regularmente distribuídas nas concreções carbonáticas se mostram preenchidas em sua 

totalidade por mosaicos de calcita espática. As duas fases de cimentação distintas para as 

concreções septárias da Formação Barreirinha são relacionadas a fase de eodiagênese e 

soterramento. As características petrográficas desses nódulos sugerem que sua origem estaria 

ligada ao decaimento da matéria orgânica. 

PALAVRAS-CHAVE: Concreções Septárias, Petrografia, Formação Barreirinha, Bacia do 

Amazonas. 

INTRODUÇÃO 

A Bacia do Amazonas é compreendida como uma importante bacia intracratônica do 

norte do Brasil justificável pelo seu potencial petrolífero e riqueza de registro geológico. Na 

sequência devoniana-tournaisiana desta bacia, a Formação Barreirinha, objeto de nossa 

pesquisa, teria se depositado em um paleoambiente marinho profundo relacionado as grandes 

transgressões devonianas (Matsuda et al., 2010). Esta é composta por espessos pacotes de 

folhelhos laminados com alta concentração de matéria orgânica, onde estão inseridas 

concreções septárias carbono-silicosas com até 2 m de diâmetro, intercalados por camadas 

centimétricas a métricas de arenito muito fino a fino com estratificação cruzada tabular, 

laminação cruzada de baixo ângulo, (Loboziak et al., 1997; Matsuda et al., 2010; Molina, 

2017). A nível global, nódulos carbonáticos variam de alguns centímetros a metros, com 

morfologia elipsoidal a esférica, e septos cimentados por calcita ou siderita, inseridos em 

matrizes argilosas ricas em matéria orgânica geralmente associadas a sequências marinhas de 

idade fanerozóica (De Craen et al., 1999). A gênese dos septos nas concreções ainda é motivo 

de constantes pesquisas, hipoteticamente atribuída a: (a) contração do centro de um invólucro 

macio ou endurecido; (b) expansão de gases produzidos durante o decaimento bacteriano da 

matéria orgânica; (c) fraturamento rúptil do rígido núcleo da concreção durante a compactação; 

e (d) abalos sísmicos (Pratt, 2001). Embora concreções septárias sejam descritas na seção-tipo 

da Formação Barreirinhas (Loboziak et al., 1997; Matsuda et al., 2010), estas estruturas 

sedimentares secundárias nunca foram devidamente analisadas do ponto de vista petrográfico. 

Dessa forma, o objetivo deste trabalho é analisar petrograficamente as concreções septárias da 

Formação Barreirinha visando contribuir para o entendimento da origem dessas estruturas 

septadas nesta formação. A área de estudo está localizada na Vila de Barreirinha, município de 

mailto:victorvalepacheco@gmail.com
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Itaituba, seção-tipo da Formação Barreirinhas (Figura 1). Esta apresenta uma espessura de 9, se 

estendendo por aproximadamente 20 m na beira do rio Tapajós (Figura 1). 

 

 
Figura 1 - (A) Mapa de localização do afloramento estudado (estrela). (B) Afloramento da seção-tipo 

da Formação Barreirinha destacando as concreções septárias. (C) Perfil estratigráfico da seção-tipo da 

Formação Barreirinha.  

MÉTODOS  

Foram analisadas 3 lâminas delgadas pelo método Gazzi-Dickinson para quantificação 

dos elementos do arcabouço da rocha e determinação dos aspectos mineralógicos e texturais. 

As lâminas foram tingidas com alizarina vermelha S e ferricianeto de potássio seguindo o 

protocolo de Adams et al. (1984). Além disso, foram confeccionadas 3 seções polidas para 

análise de catodoluminescência (CL), para identificação das gerações de cimentação nas 

amostras, e de MEV-EDS para análise superficial e química semiquantitativa. As condições de análise 

para a CL foram, feixe de correntes de elétrons variando de 230 a 676 µA e voltagem de 

aceleração de 12,9 a 13,3 kV com tempo de exposição de 3 a 4,1s, e para o MEV-EDS foram 

correntes do feixe de elétrons = 80 μA, voltagem de aceleração constante = 20 kv, distância de 

trabalho = 8,5 mm e tempo de contagem para análise dos elementos = 30 s. Ambas as análises 

foram realizadas no Laboratório de Catodoluminescência e Laboratório de Microanálises do 

Instituto de Geociências da Universidade Federal do Pará, respectivamente. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
As concreções septárias da Formação Barreirinha são compostas por duas porções bem 

distintas, caracterizadas por uma matriz (Mz) e os septos (Sp) (Figura 2A). A matriz desses 

nódulos carbonáticos é constituída por agregados plumosos de cimento radiaxial fibroso de 

calcita (95%), com extinção ondulante, estando os agregados individualmente separados por 

películas descontinuas de argila semelhantes a estruturas cone-in cone (Figura 2B). Estas 
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microestruturas foram descritas em concreções da Formação Boom Clay, Bélgica (De Craen et 

al. 1999), e macroscopicamente em nódulos carbonáticos da Formação Barreirinha (Matsuda et 

al., 2010). Em algumas porções dos nódulos são notadas a presença de zonas recristalizadas 

para microesparito (4%) e poros vugs. Como constituintes traços (1%) foram descritos piritas 

com hábito framboidal aleatoriamente disseminadas na matriz (Figura 2C) e grãos de quartzo 

na fração silte grosso a areia muito fina. As típicas estruturas gretadas das concreções septárias 

da Formação Barreirinha se encontram unicamente preenchidas por mosaicos de calcita 

espática equidimensionais (> 5 m) (Figura 2D). Análises de catodoluminescência mostram 

que a matriz dos nódulos exibe cores vermelho-alaranjado enquanto que os cristais que 

preenchem a estruturas gretadas apresentam-se não luminescentes (Figura 2E e F). Os dados 

obtidos indicam pelo menos dois eventos distintos de cimentação que ocorreram nos nódulos 

carbonáticos da Formação Barreirinha. A primeira fase de cimentação seria marcada pelo 

cimento radiaxial fibroso de calcita e pelas feições neomorfizadas microesparíticas. 

Possivelmente, a gênese desse cimento fibroso estaria relacionada a substituição de cimentos 

precursores calcíticos aciculares precipitados na eodiagênese (Davie & Nassichuk, 1990). A 

segunda fase estaria relacionada ao preenchimento dos espaços gretados pelo cimento espático 

de calcita durante o soterramento associada a condições anóxicas. Assim, pode se inferir que a 

gênese destas concreções septárias estariam relacionadas a expansão de gases produzidos 

durante o decaimento bacteriano da matéria  

CONCLUSÕES 

A análise petrográfica das concreções septárias da Formação Barreirinha mostrou que a matriz 

desses nódulos é composta em grande parte por agregados plumosos de cimento radiaxial 

fibroso de calcita (95%) semelhantes a estruturas cone-in cone; zonas recristalizadas para 

microesparito (4%); piritas com hábito framboidal e grãos de quartzo (1%). Os septos dessas 

concreções se encontram preenchidos unicamente por mosaicos de calcita espática 

equidimensionais. Estas duas fases distintas de cimentação estariam relacionadas a fase 

eodiagenética e de soterramento. Baseado em tais características petrográficas foi inferido que 

as concreções septadas teriam sua genêse possivelmente ligada ao decaimento da matéria 

orgânica.  
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Figura 2: Arcabouço e principais constituintes das concreções septadas da Formação Barreirinha: (A) 
Arcabouço geral das concreções septadas da Formação Barreirinha, mostrando uma divisão bem 

definida nas duas fases de crescimentos durante a gênese. (B) Agregado plumoso de cimento radiaxial 

fibroso de calcita individualizado por filmes descontínuos de argila (seta amarela) exibindo estrutura 

cone-in-cone. (C) Imagem de elétrons retroespalhados em MEV de piritas com hábito framboidal. (D) 
Mosaico de calcita espática equidimensionais. (E) Contato entre a matriz (Mz) e os septos (Sp) das 

concreções septárias da Formação Barreirinha (nicóis //). (F) Imagens de CL mostrando o 

enriquecimento conteúdo de Fe da matriz (vermelho-alaranjado) para os septos (não-luminescente). 
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RESUMO 

O presente trabalho visa elaborar uma evolução diagenética para a sucessão carbonática-

siliciclástica da região de Serra Pelada da Província Mineral de Carajás (PMC), além de indicar 

a origem dos carbonatos presentes por meio de análises texturais, haja vista que muitos 

trabalhos consideram os depósitos sedimentares pré-cambrianos da região de Carajás uma única 

sucessão sedimentar independente dos compartimentos estruturais. A PMC está contida a 

sudeste do Cráton Amazônico e representa a parte mais preservada desta unidade. No Arqueano 

ocorreram a geração, reativação e sua estabilidade tectônica e depois, no Paleoproterozoico 

houve um evento extensivo e intrusões graníticas anorogênicas. Diante disso, ainda em caráter 

inicial, o detalhamento petrográfico na ótica macroscópica e microscópica auxilia na definição 

da tipologia mineralógica, fornecendo características litológicas presentes na região. A 

metodologia abordada utilizou três testemunhos de furos de sondagem FD (192, 194 e 215) do 

qual originou dezesseis amostras para descrição macroscópica e o mesmo quantitativo de 

lâminas delgadas polidas confeccionadas no laboratório de laminação do Programa de Pós-

Graduação em Geologia e Geoquímica da UFPA e analisadas no microscópio petrográfico Zeiss 

Axiokop 40 com câmera acoplada AxioCam HRc no laboratório de petrografia sedimentar. 

Resultados revelam que o testemunho FD 192 corresponde a uma rocha siliciclástica fina 

carbonática, constituída com cimento dolomitico ou calcítico com crenulação e fortemente 

foliada marcada por magnetita e carbonato, representando uma sequência metassedimentar, 

onde o carbonato pode ter sido introduzido por hidrotermalismo. É possível identificar um veio 

marcante de carbonato perpassando nos cristais e também brechas de magnetita. O testemunho 

FD 194 demonstra uma trama bem definida de estilólitos, com contato reto entre cristais de 

carbonato subdioblástico com cristais variando entre 1mm e 1,5mm e clorita em grandes 

agregados, esverdeada, xenoblástica em contato com cristais de carbonato. O testemunho FD 

215 converge em rocha metassedimentar como meta-siltito carbonoso e calcífero, 

metadolomitos, além de metaarenitos foliados, além de alteração hidrotermal. De forma 

abrangente o que predomina é uma rocha quartzosa-carbonática. A região de Serra Pelada 

apresenta sequência metassedimentar e a origem dos carbonatos presentes na região pode estar 

atrelada ao hidrotermalismo.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Petrografia, Serra Pelada, PMC, carbonatos. 

 

INTRODUÇÃO 
O presente trabalho teve como finalidade realizar análises petrográficas macroscópicas 

e microscópicas, além de texturais nos testemunhos FD 192, 194 e 215 da região de Serra Pelada 

da PMC, visando futuramente ter o entendimento da origem dos carbonatos da região e tentar 

construir uma evolução diagenética da localidade. 
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Inicialmente a pesquisa, oriunda do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 

Científica – PIBIC/VOLUNTÁRIO, fornece resposta da tipologia da litologia presente, além 

do arcabouço mineralógico, onde propiciará futuramente, aliado a outros dados, o Trabalho de 

Conclusão de Curso - TCC com respostas mais amplas.  

O estudo é necessário, pois muitos trabalhos consideram os depósitos sedimentares pré-

cambrianos da região de Carajás uma única sucessão sedimentar, desconsiderando os 

compartimentos estruturais. 

A PMC está contida a sudeste do Cráton Amazônico e representa a parte mais 

preservada desta unidade. A região de Serra Pelada se localiza a nordeste da província, 

exatamente ao sul da capital Belém, distante cerca de 550 Km e inserida no contexto da 

Formação Águas Claras, encontrada na porção central do Sistema Transcorrente Serra de 

Carajás. 

MÉTODOS OU METODOLOGIA 

O método abordado utilizou três testemunhos FD (192, 194 e 215) coletados na região 

de Serra Pelada do qual originou 16 (dezesseis) amostras para descrição macroscópica e o 

mesmo quantitativo de lâminas delgadas polidas confeccionadas no laboratório de laminação 

do Programa de Pós-Graduação em Geologia e Geoquímica da UFPA. 

A descrição macroscópica utilizou lupa do laboratório de catodoluminescência do 

Instituto de Geociências IG da UFPA afim de identificar traços marcantes nas amostras que 

pudesse identificar a tipologia mineralógica, foliações ou outras estruturas pertinentes para 

descrição. 

A descrição microscópica utilizou o microscópio petrográfico Zeiss Axiokop 40 com 

câmera acoplada AxioCam HRc no laboratório de petrografia sedimentar. Nesse contexto 

buscou-se a disposição das texturas presentes na lâmina delgada polida, afim de classificar as 

rochas presentes.  

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

De acordo com Galarza e Macambira (2002) a PMC está contida a sudeste do Cráton 

Amazônico e representa a parte mais preservada desta unidade. No Arqueano aconteceram a 

geração, reativação e sua estabilidade tectônica e posteriormente no Paleoproterozoico houve 

um evento extensivo e intrusões graníticas anorogênicas (Macambira e Lafon, 1995).  

A província é dividida nos domínios Rio Maria e Carajás. O primeiro é contemplado em 

Terreno Granito-Greenstone de Rio Maria ao sul, de acordo com Huhn et al, (1988 apud 

Galarza e Macambira, 2002) e o segundo em domínio Carajás pelo Cinturão de Cisalhamento 

de Itacaiúnas com presença de complexos gnáissicos Xingu e granulíticos Pium na área norte 

com idade de 2,86 – 3,0 Ga (Avelar et al., 1999 apud Galarza e Macambira, 2002).   

Na localidade da PMC há ocorrência de rochas metavulcano-sedimentares e rochas do 

embasamento formando os Grupos Grão-Pará, Igarapé Bahia entre outros originando o 

Supergrupo Itacaiúnas (Docegeo, 1988) atingindo idade em torno de 2,76 Ga (Galarza e 

Macambira, 2002).   

As unidades litoestratigráficas podem ser contemporâneas no Supergrupo Itacaiúnas, 

onde o magmatismo máfico e intermediário são preponderantes, assumindo caráter de variados 

graus de deformação, metamorfismo e alteração hidrotermal. Acontece em Carajás grandes 

sequências de plataforma, sendo ela a Formação Águas Claras (Araújo et al., 1988 apud Galarza 

e Macambira, 2002), discutida por (Nogueira et al. 1995) como rochas arqueanas sedimentares 

influenciadas nos ambientes litorâneos a fluviais abrangendo este supergrupo.  
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Nogueira et al. (1995) assinala que a Formação Águas Claras se encontra na porção 

central do Sistema Transcorrente Serra de Carajás mostrando discordante o contato com a basal 

da Formação Igarapé Pojuca, além do Grupo Grão Pará que concentra rochas metavulcânicas e 

formações ferríferas bandadas das Formações Parauapebas e Carajás. Na base seu contato é 

com a Formação Gorotire.   

A Formação atinge em média até 1.500 m sendo composta de arenitos e pelitos na qual 

depósitos de plataforma marinha dominada por tempestades são sobrepostos por depósitos 

formados sob influência de maré e depósitos fluviais (Nogueira, 1995).  

Fabre et al. (2011), a partir de análises isotópicas de pirita diagenética encontrada em 

arenitos da Formação Águas Claras, indica idade deposicional de 2.1 Ga, posicionando a mesma 

no Paleoproterozoico. Nesse contexto que a região de Serra Pelada está inserida.  

A amostra de testemunho FD 192 é oriunda de coleta na região de Serra Pelada e 

corresponde a uma rocha siliciclástica fina carbonática, constituída com cimento dolomitico ou 

calcítico com crenulação e fortemente foliada marcada por magnetita e carbonato.  

A rocha representa uma sequência metassedimentar e o carbonato pode ter sido 

introduzido por hidrotermalismo. Na (figura 1-b), nota-se a presença de veio de carbonato 

perpassando os cristais.  Na (figura 1-a), tem-se algumas brechas de magnetita, contrastando 

com uma matriz mais grossa de outros carbonatos e minerais opacos. É marcante a repetição 

das foliações na matriz do arenito dolomitizado e pontualmente foliação de magnetita, além de 

localmente ocorrer estratificação cruzada.  

Figura 01 – Amostra do testemunho FD 192. A). Na porção superior os arenitos grossos e na porção 

inferior a brecha com magnetita. B). Veio de carbonato com cristais espáticos subedrais e anedrais. 
O testemunho FD 215 converge em rocha metassedimentar como meta-siltito carbonoso 

e calcífero, metadolomitos, além de metaarenitos foliados, além de alteração hidrotermal. De 

forma abrangente o que predomina é uma rocha quartzosa-carbonática. 

Diante disso, as características desse furo são a presença de laminação plano-paralela 

em sua base e depois metaarenitos, destacando a repetição desse sistema ao longo da amostra e 

laminações cruzadas cavalgantes com dimensão em torno de 15-20 cm associados com a 

laminação plano-paralela.  

A presença de convoluções, grãos e fratura preenchida com calcita espática (figura 2-a) 

são marcantes se repetindo ao longo da rocha, estratificação cruzada e minerais de pirita (figura 

2-b), brecha hidrotermal e veios de calcita que estão contidos nas foliações. 

O testemunho FD 194 demonstra uma trama bem definida de estilólitos (figura 3-a), 

com contato reto entre cristais de carbonato subdioblástico com cristais variando entre 1mm e 

1,5mm e clorita em grandes agregados (figura 3-b), esverdeada e xenoblástica.  

 

A B 
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Figura 02 – Amostras do testemunho FD 215. A). Clasto com fratura preenchida por calcita espática. 

B). Cristais de pirita (amarelados) disseminados na matriz ou compondo agregados.  

Figura 3 – Amostra do testemunho 194. A). Siltito maciço exibindo estilólito. B). Contato entre cristais 

de carbonato subdioblástico com cristais entre 1mm e 1,5 mm e clorita esverdeada e xenoblástica. 

CONCLUSÕES 

O trabalho segue em caráter inicial, subsidiando o TCC. Análises de 

catodoluminescência vão promover imageamento da arquitetura interna dos grãos e cimentos, 

visando fornecer a interpretação dos eventos diagenéticos através da análise de lâminas polidas 

(Krinsley et al. 1998). Serão adotadas também análises de Difração de Raios-X (DRX) para 

identificação de constituintes, assim como estudos de microscopia eletrônica de varredura 

(MEV-EDS), avaliadas em equipamento modelo LEO-1430 do IG, visando a definição precisa 

das microestruturas e texturas dos constituintes diagenéticos e deposicionais da rocha. 
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RESUMO 

Este estudo destina-se a adquirir informações acerca dos arenitos da Formação Itaituba 

(Bashikiriano-Moscoviano), tendo em vista que o conhecimento dos arenitos da mesma ainda 

é escasso, pois as pesquisas existentes abordam principalmente os carbonatos. Diante disso, 

este trabalho buscou identificar e caracterizar os arenitos da Formação Itaituba, além de 

descrever os processos diagenéticos que afetaram essas rochas. Os pontos estudados estão 

inseridos no sudoeste do estado do Pará, próximo a cidade de Itaituba-PA na margem direita do 

rio Tapajós. Para alcançar os objetivos foi realizado mapeamento geológico e seleção de 

amostras para caracterização petrográfica com contagem de 300 pontos em cada seção delgada 

e por fim foram descritos os processos diagenéticos. Os arenitos da Formação Itaituba foram 

classificados em quartzo-arenitos e subarcósios com granulometria fina a muito fina, bem 

selecionados, subangulosos a angulosos e arredondados com contatos côncavo-convexos, 

representados por quartzos monocristalinos com extinção homogênea, ondulante fraca a 

moderada e policristalinos, feldspatos microclina e plagioclásio, fragmentos de rocha pelíticas 

e de chert, matriz, cimento carbonático de sílica e óxido hidróxido de ferro além de turmalinas 

e muscovitas detríticas. Essas rochas foram afetadas por processos diagenéticos de 

compactação física e química, cimentação, e alteração mineral incluídos na eodiagênese até 

mesodiagênese.  

PALAVRAS-CHAVE: Formação Itaituba, Bacia do Amazonas, caracterização petrografia, 

evolução diagenética. 

 

INTRODUÇÃO 

A Bacia do Amazonas está localizada na região norte do Brasil, abrangendo os estados 

do Amazonas e Pará. Trata-se de uma bacia intracratônica com área de aproximadamente 

500.000Km2, com preenchimento sedimentar de espessura máxima ~5 km e formato alongado 

e estreito com direção WSW-ENE. Sua origem está relacionada a esforços tectônicos do final 

do Ciclo Brasiliano (Proterozoico Superior) (Cunha et al. 2007). Os pontos estudados estão 

inseridos em uma sequência de segunda ordem do Grupo Tapajós, aqui representados pela 

formação Itaituba, interpretada como uma sucessão carbonática-siliciclástica em ambiente de 

planície de maré mista e plataforma carbonática (Silva et al. 2015), de idade Bashikiriano-

Moscoviano adquirida a partir de análise em conodontes e foraminíferos (Scomazzon et al. 

2016).  

Informações relacionadas aos arenitos ainda são relativamente pouco estudadas na 

Formação Itaituba, visto que as pesquisas existentes se concentram principalmente no estudo 

de carbonatos. Diante disso, este trabalho buscou contribuir para o aprimoramento do 

conhecimento de arenitos da porção basal da Formação Itaituba através dos seguintes objetivos 

específicos: (i) caracterizar e classificar os arenitos da Formação Itaituba e (ii) determinar a 

sequência dos eventos diagenéticos nestas rochas. A área em estudo situa-se no sudoeste do 
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estado do Pará, próximo a cidade de Itaituba-PA (Figura 1), tendo suas melhores exposições as 

margens do rio Tapajós, na parte central da Bacia do Amazonas. 

 

Figura 01 – Mapa de localização da área de estudo no território brasileiro. A) Localização da área a 

oeste do Estado do Pará. B) Detalhe da localização de pontos amostrados próximo à cidade 

de Itaituba, margem esqueda do Rio Tapajós.  

 

MÉTODOS 

Para a análise das características dos arenitos foram utilizadas os seguintes materiais e 

métodos: (i) pesquisa bibliográfica referente a Bacia do Amazonas (Cunha et al. 2007), em 

especial na Formação Itaituba (Silva 2014, 2019; Lima 2010); (ii) mapeamento geológico e 

seleção de amostras, realizada pelo professor Dr. Anderson Mendes em 2016; (iii) 

caracterização petrográfica, utilizando microscópio petrográfico LEICA DM 750P do 

Laboratório de Petrografia da Faculdade de Geologia, a partir da descrição de lâminas delgadas 

confeccionadas no Laboratório de Laminação do IG-UFPA. Os componentes do arcabouço e 

matriz foram quantificados a partir da contagem de 300 pontos em cada seção delgada, a 

classificação foi feita segundo Folk (1974) e os processos diagenéticos de acordo com Tucker 

(1992). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

No ponto estudado os arenitos da Formação Itaituba são representados por três fácies 

sedimentares: arenitos com estratificação cruzada tabular, estratificação cruzada acanalada e 

plano-paralela. As amostras 2RTJ-MA-05/2RTJ-MA-06 (quartzo-arenitos) e RTJ-IT-

02A/RTJ-IT-02B (subarcóseos) possuem granulometria fina a muito fina (com cristais de 

~0,2mm) de arcabouço aberto com grãos bem selecionados, subangulosos a angulosos e 

arredondados com contatos grão a grão predominantemente côncavo-convexos.  

De modo geral, com valores mínimos e máximos em porcentagem a 100%, as rochas 

são compostas por: quartzos monocristalinos com extinção homogênea (Figura 2a) (39,8-57,63) 

e/ou ondulante fraca a moderada (Figura 2c) (0-6,9); quatzos policristalinos (Figura 2b) (0,99-

3,7); feldspatos – microclima (0-2,7) e plagioclásio (0,3-2,18); fragmentos de rocha – pelito (0-

1,24) e chert (0,99-1,55); matriz (0-26,16); e cimento – predominantemente de carbonato (3,73-

40,7) e, em pequenas proporções, de sílica e óxido hidróxido de ferro. Também são 

identificadas turmalinas (0-0,3) e muscovitas detríticas (0-0,93).  

Os eventos diagenéticos caracterizados nestes arenitos são: (1) compactação mecânica, 

resultando na diminuição do espaço poroso, rotação de grãos e deformação de grãos de micas 

levemente curvadas (Figura 2f); (2) compactação química, observados contatos côncavo-
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convexos e retos, que gerou diminuição de porosidade primária e geração de porosidade 

sedundária (poros moldicos); (3) cimentação, preenchimento de poros e fraturas na forma de: 

(i) cimento de sílica - por meio de sobrecrescimento sintaxial em alguns grãos de quartzo 

monocristalino, gerando linhas de sujeira; (ii) cimento de calcita (Figura 2d) – com forma 

equigranular e textura poiquilotópica circundando grãos de quartzo, feldspato e plagioclásio. O 

surgimento da cimentação carbonática tem relação direta com a redução bacteriana de sulfatos 

em uma zona de fermentação e sua presença dificultou o sobrecrescimento sintaxial e a 

precipitação de cimento de sílica; oxido/hidróxido de ferro - formando pontos distribuídos por 

toda a amostra e também em envelopes finos circundando os grãos; (iii) cimento de dolomita, 

identificados por precipitados com formas subédricas a anédricas de alta cor de interferência 

que ocorre a partir de mistura de águas meteóricas e marinhas em compostos originalmente de 

calcita; e (4) Alteração mineral, observada em minerais opacos que se transformam em óxidos 

e hidróxidos de ferro disseminados na rocha (Figura 2e) gerando pseudomatriz. 

 

Figura 01 – Aspectos gerais das amostras observados a nicóis cruzados e descruzados. a) Grãos de 

quartzo monocristalino com extinção homogênea (setas); b) grão de quartzo policristalino; 

c) grãos de quartzo monocristalino com extinção ondulante (setas); d) fratura preenchida 

por cimento carbonático; e) quartzos detríticos com óxidos e hidróxidos de ferro; f) grãos 

de mica curvadas. 
 

CONCLUSÕES 

A Formação Itaituba é composta por quartzo-arenitos e subarcósios com grãos de 

granulometria fina a muito fina, bem selecionados, subangulosos a angulosos e arredondados 

com contatos côncavo-convexos, representados por quartzos monocristalinos com extinção 

homogênea, ondulante fraca a moderada e policristalinos, feldspatos microclina e plagioclásio, 

fragmentos de rochas pelíticas e de chert, matriz, cimento carbonático de sílica e óxido 

hidróxido de ferro e turmalinas e muscovitas detríticas. Essas rochas foram afetadas por 

processos diagenéticos que evoluíram desde a eodiagênese até mesodiagênese, tais como 

compactação mecânica, compactação química, cimentação e alteração mineral. A 

predominância de grãos de quartzo, feldspato e fragmentos de rocha evidencia que a Formação 
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Itaituba apresenta baixa variação composicional. Esta característica pode indicar reciclagem e 

/ou perda de grãos instáveis como feldspatos e fragmentos líticos por transporte prolongado e 

/ou um constante retrabalhamento mecânico no sítio deposicional.  

 

AGRADECIMENTOS 

A Universidade Federal do Pará (UFPA), ao Instituto de Geociências (IG), a Faculdade 

de Geologia (FAGEO), ao projeto Pro1518-2017 – “Minerais Pesados da Formação Itaituba, 

Porção Central da Bacia do Amazonas, Estado do Pará”, a concessão de bolsa PIBIC pela 

PROPESP/UFPA e ao professor Dr. Anderson Conceição Mendes pela orientação. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Cunha P., Melo J., Silva O. 2007. Bacia do Amazonas. Boletim de Geociências da Petrobrás. Manaus, 

15(2):227-254. 

Folk R.L. 1974. Petrology of Sedimentary Rocks. Hemphill’s Pub., Austin, TX, 159p. 

Silva P.A.S. 2014. Paleoambiente e diagênese da Formação Itaituba, Carbonífero da bacia do Amazonas, com 

base em testemunho de sondagem, região de Uruará, Pará. Dissertação de mestrado, Instituto de Geociências, 

Universidade Federal do Pará, Belém, 78p. 

Silva P.A.S. 2019. O Mar epicontinental Itaituba na Região Central da Bacia do Amazonas: paleoambiente e 

correlação com os eventos paleoclimáticos e paleoceanográficos do Carbonífero. Tese (Doutorado), Programa de 

Pós-Graduação em Geologia e Geoquímica, Instituto de Geociências, Universidade Federal do Pará, Belém, 164p. 

Lima H. 2010. A sucessão siliciclástica–carbonática Neocarbonífera da Bacia doAmazonas, regiões de Monte 

Alegre e Itaituba (PA). Dissertação de mestrado, Instituto de Geociências, Universidade Federal do Pará, Belém, 

121p. 

Silva P., Soares J., Nogueira A. 2015. Depósitos de plataforma mista, Neocarbonífero da bacia do Amazonas, 

região de Uruará, Estado do Pará. Geologia Usp série científica, São Paulo, 15(2):79-98. 

Scomazzon A., Moutinho L., Nascimento S., Lemos V., Matsuda N. 2016. Conodont bioestratigraphy and 

paleoecology of the marine sequence of the Tapajós Group, Early–Middle Pennsylvanian of the Amazonas basin, 

Brazil. Journal of South America Earth Science, 65:25-42. 

Tucker M.E. 1992. Sedimentary Petrology: an introduction. 2a ed. London: Blackwell Scientific Publications. 

252 p. 



 

16º SIMPÓSIO DE GEOLOGIA DA AMAZÔNIA 
Geociências e Geopolítica na Amazônia 

23 a 25 de setembro de 2019 - Manaus-Amazonas 
SBG-NO – DEGEO/UFAM- CPRM/Manaus 

 

 

PETROGRAFIA E PROVENIÊNCIA DA ZONA DE CONTATO ENTRE AS 

FORMAÇÕES RAIZAMA E SEPOTUBA, CAMBRIANO-ORDOVICIANO NA 

BACIA INVERTIDA DO ALTO PARAGUAI, MATO GROSSO, BRASIL  

Igor Fransua Silva Macedo1; José Bandeira1, 2  
hfransuar@gmail.com; jbandeira@ufpa.br 

1Faculdade de Geologia IG/UFPA; 1, 2Programa de Pós-Graduação em Geologia e Geoquímica 

IG/UFPA 

RESUMO 

O Grupo Alto Paraguai consiste de uma sequência de rochas siliciclástica cambriana depositada 

em uma bacia intracratônica invertida localizada na borda sul do Cráton Amazônico. As 

unidades de interesse deste estudo são as formações Raizama e Sepotuba que correspondem, 

respectivamente, a porção basal e central do Grupo Alto Paraguai, que é composto ainda pela 

Formação Diamantino. O presente trabalho tem por objetivo a caracterização petrográfica da 

região de contato entre as duas unidades, observados nas proximidades dos municípios de 

Cáceres, Nobres e planalto da Serra (Estado do Mato Grosso), além de sugerir prováveis áreas-

fontes para os sedimentos que originaram esta sequência, com base nos elementos arquiteturais 

das rochas. Os arenitos referentes a Formação Raizama foram classificados como subarcóseo, 

quartzoarenito e grauvaca quartzosa. Já os arenitos que compõe os depósitos da Formação 

Sepotuba foram classificados como subarcóseos e quartzoarenito. Petrograficamente são 

descritos grãos de quartzo policristalinos, cherts, grãos detríticos de zircão entre outros 

componentes. Com base a composição detrítica dos arenitos, foi possível determinar dois 

prováveis ambientes de proveniência distintos: Bloco continental e Reciclagem orogênica. Em 

relação a assembleia de minerais pesados, foram identificados grãos detríticos de zircão, 

turmalina, rutilo, estaurolita, cianita e anatásio nos litotipos na Formação Raizama, e na 

Formação Sepotuba foram encontrados grãos de zircão, turmalina, rutilo, estaurolita e anatásio. 

Os dados de paleocorrente, sugerem que os sedimentos que compõem as rochas das formações 

Raizama e Sepotuba foram derivados a oeste da área de trabalho, e quando associados a dados 

de idades de zircões detríticos, indicam que as rochas seriam provenientes de unidades 

litológicas das Províncias Ventuari-Tapajós e Rio Negro-Juruena. 

PALAVRAS-CHAVE: Formação Raizama, Formação Sepotuba, Petrografia, Proveniência. 

INTRODUÇÃO 

O Grupo Alto Paraguai consiste de uma sequência sedimentar de rochas siliciclástica 

depositada em uma Bacia Intracratônica (BI) ao longo da borda sul do Cráton Amazônico 

durante o Cambriano e o Ordoviciano?. A origem desta BI está relacionada a processos 

extensivos associados a abertura do Oceano Iapetus e eventos transgressivos que 

proporcionaram o surgimento de espaço de acomodação. Posteriormente, no Ordoviciano, esta 

bacia sedimentar foi submetida a processos tectônicos que resultaram na sua inversão por 

reativações transtensivas de estruturas dispostas no embasamento (Santos 2016). Neste 

contexto, os sedimentos siliciclásticas que originaram as rochas do Grupo Alto Paraguai foram 

depositados em um paleoambiente flúvio-costeiro com influência de marés, associados ao 

Oceano Iapetus (Santos 2016, 2018). 

As rochas siliciclásticas do Grupo Alto Paraguai são representadas pelas formações 

Raizama (pelitos e arenitos), na base do grupo, Sepotuba (folhelhos e arenitos) e Diamantino 

(pelitos, arenitos e conglomerados) (Almeida 1964, Silva Junior 2011). As Rochas 

siliciclásticas pertencentes às formações Raizama e Sepotuba atualmente são amplamente 
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estudadas em contextos estratigráficos e estruturais, contudo, carecem de estudos petrográficos 

e no que se refere à proveniência dos seus sedimentos. A descrição e caracterização 

petrográfica, juntamente com a assembleia de minerais pesados, associados aos dados datações 

de U/Pb de zircão detrítico (Santos 2014), além de informações de paleocorrentes fornecem 

suporte às interpretações quanto à proveniência dos sedimentos das unidades estudadas. A área 

de estudo está situada na borda sul do Cráton Amazônico e Norte da Faixa Paraguai, no Estado 

do Mato Grosso, e consiste de duas unidades siliciclásticas que fazem parte do Grupo Alto 

Paraguai, e são referentes às formações Raizama e Sepotuba. As amostras foram coletadas nas 

regiões de Nobres, Planalto da Serra e Cárceres (Figura 01). 

METODOLOGIA 

As amostras utilizadas neste trabalho foram coletadas em campanhas de campo e 

localizadas nos perfis de Rudnitzki & Nogueira (2012), Silva Junior (2011). Foram coletadas 

13 amostras, nas quais onze são da Formação Raizama e duas da Formação Sepotuba. As 

metodologias de laboratório consistiram nos métodos descritos a seguir: Análise 

granulométrica, onde foram separadas as frações areia muito fina (0,062 a 0,125 mm) e areia 

fina (0,125 a 0,250 mm); preparação de lâminas de minerais pesados e identificação dos 

minerais pesados e leves; preparação e descrição de lâmina petrográfica, sendo utilizado o 

modelo proposto por Folk (1974) e Pettijhon et al. (1972) para a classificação dos arenitos e 

dos diagramas QtFL, QmFLt e QpLvLs (Dickinson & Suczek 1979, Dickinson et al. 1983) para 

determinar o ambiente tectônico de proveniência baseado nos constituintes do arcabouço da 

rocha; e informações sobre medidas de Paleocorrente e datações de zircões por U-Pb. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

PETROGRAFIA  

Os arenitos da Formação Raizama descritos foram classificados como Grauvaca 

Quartzosa, subarcóseos e quartzo-arenitos, baseado em Folk (1974). Petrograficamente, os 

arenitos desta unidade caracterizam-se principalmente por granulometria entre fina e média, 

moderadamente a bem selecionados, com grãos predominantemente subarredondados e 

subangulosos, além de empacotamento normal a fechado. As grauvacas quartzosas possuem 

mais de 15% de matriz no arcabouço e apresentam mais de 90% de quartzo na proporção QFFr, 

o que permite a classificação. O arcabouço litológico dos arenitos subarcóseos da Formação 

Raizama é constituído por quartzo, com proporções entre 82,5% a 94,5%; feldspatos, entre 4% 

Figura 01- Mapa da área com a localização dos pontos estudados. As estrelas vermelhas representam os 

pontos estudados nas localidades em Nobres, Planalto da Serra e Cárceres. Fonte: Adaptado de Barros 

& Simões (1980). 
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e 14%; e fragmentos de rocha, entre 1,5% e 3%. Nos quartzo-arenitos, o quartzo representa 

entre 95,5% e 96,6%; feldspatos, 2,5% a 3,5%; e fragmentos de rocha, entre 0,5% e 2%. 

Os arenitos referentes a Formação Sepotuba foram classificados como subarcóseo e 

quartzo-arenito segundo Folk (1974). São constituídos por sedimentos de fino a médio, 

subarredondados a arredondados, com empacotamento fechado. O subarcóseo desta unidade 

apresenta aproximadamente 88,5% de quartzo, 7% de feldspatos e 4,5 de fragmentos de rochas. 

Já o arcabouço do quartzo-arenito é composto por quartzo com aproximadamente 95,5% da 

rocha, feldspatos com 3% e fragmentos de rocha constituem 1,5% do total.  

 Os sedimentos que resultaram nos arenitos das formações Raizama e Sepotuba são 

principalmente oriundos de Blocos Continentais e de Reciclagem Orogênica. Esses ambientes 

de proveniências foram definidos com base na classificação realizada pelo diagrama QtFL e 

QmFLt, de Dickinson et al. (1983). Além disso, foi comprovada uma alta taxa de maturidade 

dos sedimentos, justificada principalmente pela grande proporção de quartzos monocristalinos 

encontrados, de acordo com o diagrama ternário QpLvLs, de Dickinson & Suczeck (1979). 

MINERAIS PESADOS 

 Na Formação Raizama foram identificados seis minerais pesados distintos: zircão, 

turmalina, rutilo, estaurolita, cianita e anatásio.  A partir de critério morfológico, os minerais 

pesados foram divididos em famílias. Foram identificadas quatro famílias de zircões, três 

famílias de turmalinas, duas famílias de rutilo, duas de granadas, além de uma família de 

estaurolita, cianita e anatásio. A Formação Sepotuba apresenta assembleia de minerais pesados 

definida por zircão, turmalina, rutilo, estaurolita e anatásio. Em relação aos aspectos 

morfológicos dos grãos, foram identificadas quatro famílias distintas de zircão, três famílias de 

turmalinas, três famílias de rutilo e uma família de estaurolita e anatásio (Figura 02). 

 
Figura 02 – Assembleia de minerais pesados das formações Raizama e Sepotuba, juntamente com suas 

respectivas famílias atribuídas.  

As formações Raizama e Sepotuba apresentam uma expressiva similaridade em relação 

à assembleia de minerais pesados. Entretanto, apesar da visível similaridade mineralógica entre 

as unidades, os minerais pesados ultra-estáveis são encontrados de forma mais abundantes na 

Formação Sepotuba. Segundo Zimmermann & Hall (2016), a presença de minerais como 

zircão, turmalina e anatásio sugerem fontes de origem ígneas ácidas. Enquanto que minerais 

como rutilo, granada, cianita e estaurolita indicam uma fonte de terrenos metamórficos. Com 
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base nisto e na assembleia de minerais pesados das formações Raizama e Sepotuba, pode-se 

determinar que os sedimentos que originaram as unidades litológicas deste estudo são 

provenientes de terrenos ácidos ígneos (graníticos) e terrenos metamórficos. Contudo, a 

presença zircão, turmalina e rutilo arredondados sugerem também fontes de origem sedimentar. 

CONCLUSÃO 

Estes dados de petrografia e minerais pesados associados a dados de paleofluxo e de 

datação U/Pb em zircões detríticos de trabalho já existente podem definir com maior precisão 

a área-fonte/rocha-fonte. As medidas de paleofluxo referentes a Formação Raizama apresenta 

um caráter bimodal com baixa dispersão nas regiões de Nobre e Planalto da Serra, direcionado 

para NE e SE. Já na região de Cárceres, as medidas de paleocorrente apresenta um caráter 

unimodal com baixa dispersão com direção de fluxo para NW, o que pode ser resultado da 

inversão da bacia (Santos 2014, 2018). No que se refere às medidas de paleocorrentes da 

Formação Sepotuba, observa-se um caráter unimodal também com baixa dispersão, com 

sentido de fluxo para SE (Silva Junior 2011). Estas informações, associados a resultados de 

datação de zircão detrítico pelo método de U-Pb, sugerem que os sedimentos que formam as 

rochas da Formação Raizama são oriundos das províncias Ventuari-Tapajós e Rio Negro-

Juruena (Santos et al. 2017). Já os sedimentos das rochas da Formação Sepotuba, segundo o 

método Rb-Sr em sedimentos argilosos, são provenientes da Províncias Sunsás (Souza 2015). 
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ABSTRACT 

A big reef system was recently discovered in the region of the Amazon River mouth, with 

extreme deep and low light conditions and is located about 100 m of deep from the border 

between French Guiana and the Maranhão State, Brazil. In this ecosystem were recorded 

coralline algae, corals, foraminifera, ostracods, etc. The foraminifera are excellent sources of 

calcium carbonate and environmental indicators. For this work, were collected four samples 

of dredged superficial sediments which were prepared according to the methodology for 

microfossils and identifying the benthic foraminifera. Were recognize 30 genera, distributed 

among the orders of Miliolina, Rotaliina, Textulariida and Lagenida. The taphonomic data 

showed that sample A01 has a high content of benthic brown foraminifera indicating 

oxidation. The ternary diagram allowed to identify two groups, the first one located outside 

the reef with a higher content of the Miliolina order and the second one located in the reef 

with a higher content of the Rotaliina order. 

 

Key words: Benthic foraminifera, Reefs, Amazon River Mouth. 

 

INTRODUCTION 

Biogenic reefs are structures built by benthic organisms, plants and microorganisms that can 

mineralize carbonatic or siliceous skeletons allowing the precipitation of calcium carbonate 

and other minerals (Moura et al. 2016). In the Amazonas River Mouth was discovered an 

extensive carbonatic reef where the environmental conditions are not favorable for building 

these kinds of reefs, however, the Brazilian reef formations have singular and specific 

biodiversity and are formed by associated builder organisms (Araújo et al. 2011). According 

with Villaça (2002), benthic foraminifera are an important source of calcium carbonate being 

secondary builders and constituents of sediment due these organisms are capable to build a 

carapace that can be easily preserved in marine sediments. These organisms are good 

indicators of ecologic conditions as temperature, salinity, water laminae, nutrients and CaCo3 

content that modify the distribution of species, size and morphology (Boltovskoy 1970, 

Murray 2003, Enrst et al. 2006, Patterson & Cameron 1991). In this study were taken four 

samples in the Amazonas River Mouth Reef that allowed to determinate the environmental 

conditions through the distribution of the benthic foraminifera in each sample. 

METHODOLOGY 

Two samples were taken in the Amazonas River Mouth Basin and two more in the Pará-

Maranhão Basin located approximately 100 Km from the coast (figure 1). The samples were 



prepared in the sedimentological laboratory of UFPA according with the methodology of 

Wanderley (2010). Twenty (20) gr of each sample were picked using the stereoscope Leica 

EZ4 HD and paintbrushes 00. Finally, were selected the most representative specimens to take 

pictures in the SEM Zeiss model SIGMA-VP in the microanalysis’s laboratory of UFPA and 

the Goeldi museum. The identification of foraminifera and genera classification was made 

using the nomenclature and systematic review of Moore (1964) and Loeblich & Tappan 

(1964, 1988). For the taphonomic analyses were used the color/ preservation shells grade 

according with the methodology of Moraes (2001).  

 
Figure 1. Location map with samples. 

RESULTS AND DISCUSSIONS 

 In the 4 samples were recognized 30 genera, distributed in the orders of Miliolina, 

Rotaliina, Textulariida and Lagenida and were used to the statistical analysis. In the samples 

were found 6546 of benthic foraminifera and 2354 of planktonic foraminifera. In the 

Amazonas River Mouth samples, the content of benthic foraminifera varying between 38 and 

74% (PRA06-PRA11), while for the Para-Maranhão samples varying between 96% and 63% 

(A01-A09). The most abundant group in the PRA11 was the Rotaliina (86%) (figure 2). In the 

other samples, Miliolina and Rotaliina predominated (table 1). The taphonomic data resulted 

in the brownish color shells that were the most frequent (558) followed by the mottled (329) 

and the yellowish (275).    

Table 1. Kind of carapace for each sample. 

                   

N° % N° % N° % N° %

Rotaliina 4720 86 33 26 7 1 220 71

Miliolina 400 7 79 63 615 97 38 12

Textulariina 355 6 13 10 14 2 52 17

Total 5475 100 125 100 636 100 310 100

PRA11 PRA06 A01 A09Kind of carapaces / 

samples



 

Figure 2. Sample PRA11: 1-5: Eponides spp. 6: Cibicides sp. 7: (?)Peneroplis sp. 8-9: Nonion sp. 10: 

Elphidium sp. 11: Lenticulina sp. 12: Heterostegina sp.13-14: Amphistegina sp. 

The ternary diagram (Murray 1991) showed depositional environments of lagoons and 

hypersaline swamps for the shallower samples (PRA06 and A01- outside of reef) 

characterized by a higher content of Miliolids, while the samples in the reef are located in the 

platform sea at the diagram (samples PRA11 and A09) (figure 3) due to the high content of 

Rotaliids. The distribution of these organisms along the continental shelf can indicate 

different depths due to a great diversity with an increase of Rotaliina in deeper waters and a 

Miliolina in shallower waters. In addition, its associated changes (salinity, temperature, 

chemical composition, etc) are the fundamental factors that control the diversity of groups. 

The principal genera in the samples PRA11 and A09 are the Amphistegina indicating an 

internal platform.  

 

Figure 3. Ternary diagram of Murray (1991). Determination of depositional environments. 



CONCLUSIONS 

The samples of the Amazonas River Mouth basin have a high abundance of benthic 

specimens with about 30 genera, the distribution of genera and variations of taphonomic 

conditions indicate that deep is one of the major factors that affect the presence of this kind of 

organisms. In this case, the shallower samples have a predominance of Miliolids while the 

deeper samples have a higher content of Rotaliina with Quinqueloculina and Amphistegina 

that are the genera with robust and resistant shells. 
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RESUMO 

A presente pesquisa visa contribuir para um maior entendimento da história de soterramento 

dos depósitos flúvio-eólicos da Formação Monte Alegre. A análise ocorreu mediante uma 

prévia análise de fácies, seguida de imageamento por Microscopia Eletrônica de Varredura 

(MEV), onde foram constatados a ocorrência de sobrecrescimento de quartzo, booklets de 

caulim, cavidades de dissolução e pirita framboidal. As relações texturais e a assembleia 

paragenética analisada foi indicativa de cimentação mesodiagenética marcada pela 

intercalação entre sobrecrescimento de quartzo e caulim, como reflexo da mudança nas 

condições geoquímicas das águas intersticiais. Apesar de se tratarem de amostras oriundas de 

afloramentos, a expressiva cimentação mesodiagenética e a baixa proporção de líticos na 

composição original minimizou os efeitos da telodiagênese, tanto na textura, quanto na 

composição mineralógica e indicam que os eventos mesodiagenéticos foram fundamentais 

para a preservação da porosidade dessa unidade. 

PALAVRAS-CHAVE: Formação Monte Alegre, Diagênese, Bacia do Amazonas. 

 

INTRODUÇÃO 

A Formação Monte Alegre compreende uma sucessão de rochas sedimentares de idade 

neobashkiriana, pertencente ao grupo Tapajós da sequência de segunda ordem Pensilvano-

Permiana da Bacia do Amazonas (Cunha et.al. 2007). Estudos paleoambientais da Formação 

Monte Alegre indicam um sistema deposicional desértico costeiro composto por 

dunas/interdunas e lençóis de areia/wadi (Lima, 2010). 

A área de estudo desse trabalho, localiza-se ao norte e sudoeste da cidade de Monte 

Alegre, especificamente na região da feição braquianticlinal, denominada de Domo de Monte 

Alegre (Figura 01), que se destaca por apresentar uma elevação topográfica anômala no 

contexto regional sendo alvo de diversos estudos acerca de seu contexto de origem. Todavia, 

as condições diagenéticas aos quais os arenitos da Formação Monte Alegre foram submetidas 

ainda são pouco conhecidas. Desse modo os processos diagenéticos dependem principalmente 

da profundidade de soterramento e composição do fluido intersticial. Todavia, também são 

influenciados pelo ambiente deposicional, clima, ambiente tectônico, composição 

mineralógica e textura e incluem a precipitação de minerais autigênicos, a dissolução e 

substituição de grãos instáveis e a compactação (Tucker, 2001).  

Nesse sentido, o presente trabalho tem como objetivo caracterizar os aspectos 

diagenéticos dos arenitos da Formação Monte Alegre, especialmente a cimentação por sílica, 
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a fim de ampliar o conhecimento acerca de sua história de soterramento e a sua influência na 

evolução da porosidade. 

 
Figura 01 – Mapa de localização dos pontos de coleta na área do Domo de Monte Alegre 

METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento do presente estudo foram selecionados amostras de arenitos 

na fração areia média com base na individualização e associação de fácies (Walker & James, 

1992) e confecção de fotomosaicos (Wizevich, 1991) na região do Domo de Monte Alegre 

(Figura 01) em afloramentos situados no Parque Estadual de Monte Alegre (PEMA), Serra 

Itauajuri e Igarapé-Açú. Duas amostras coletadas correspondem a paleoambiente fluvial e 

uma está relacionada a paleoambiente eólico. Para o reconhecimento dos cimentos foram 

utilizadas técnicas analíticas de imageamento de grãos por meio do MEV no modo de elétrons 

secundários realizadas no Laboratório de Técnicas Mineralógicas do Programa de Pós-

Graduação em Geociências (PPGGEO/UFAM). A identificação de feições e microtexturas 

das amostras seguiram as metodologias descritas por Pittman (1972), Hurst (1981), Wahab 

(1998), Worden e Morad (2000), Tucker (2001), Mahaney (2002). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Devido ao alto recobrimento por minerais diagenéticos, não foi possível caracterizar as 

feições texturais dos grãos de quartzo relacionadas ao ambiente deposicional. No entanto, 

apesar de se tratarem de amostras de afloramento, foi possível reconhecer parte das feições 

mesodiagenéticas. 

Os arenitos da Formação Monte Alegre apresentam como principais microtexturas 

diagenéticas, o sobrecrescimento de quartzo, formação de minerais autigênicos e texturas de 

dissolução nos grãos. Sílica ocorre como o principal cimento mesodiagenético, na forma de 

sobrecrescimentos pseudozonados compatíveis com os descritos por Pittman (1972), 

denotando uma cimentação intermitente relacionada à intercalação entre condições de Ph 

(Fig. 02-A). Esta intercalação é explicada pela ocorrência de caulim parcialmente engolfado 

pelo sobrecrescimento (Fig. 02-D), indicando que o caulim também ocorreu, ao menos em 

parte, em condições mesodiagenéticas (De Ros et al., 2000; Oliveira e Truckenbrodt, 2019) de 

maior acidez como produto da alteração de feldspato, que por sua vez gerou sílica móvel que 

pode ter contribuído como fonte para o sobrecrescimento em condições de menor acidez. No 
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entanto, fontes externas de sílica relacionadas a redistribuição de sílica entre as diversas fácies 

arenosas ou sílica oriunda de reações em camadas de folhelhos intercaladas podem ter 

contribuído para a formação desses sobrecrescimento (Worden & Morad, 2000), uma vez que 

os aspectos texturais indicam pouca presença de feldspato e líticos na composição original. 

De modo semelhante, não foi identificado feições do tipo estilólito ou dissolução por pressão 

que justifiquem o volume de sílica encontrado, tão pouco sílica biogênica seria compatível 

com ambiente deposicional. Por sua vez, cavidades de dissolução orientadas segundo o plano 

cristalográfico em sobrecrescimentos indicam momentos de flúidos diagnéticos básicos (Fig. 

02 B e E). Contudo, a maior parte dos caulins recobrem o sobrecrescimento sob a forma de 

booklets, relacionados provavelmente a lixiviação telodiagenética de feldspatos (Fig. 02-C). 

Pirita framboidal ocorre em meio aos booklets, indicando momentos de água intersticial 

redutora, como um dos últimos cimentos diagenéticos precipitados (Fig. 02-F).  

 

 
Figura 02 – Principais feições diagenéticas relacionadas aos arenitos da Fm. Monte Alegre. (A) 

Sobrecrescimento de quartzo pseudo-zonado bem desenvolvido com cavidades orientadas 

(Oriented etch pits); (B) Cavidades de solução circular; (C) Booklets de caulinita 

recobrindo o sobrecrescimento de sílica; (D) Impressões de caulinita no sobrecrescimento 

de quartzo, indicando dessa forma sua existência anterior ao sobrecrescimento; (E) 

Sobrecrescimento de quartzo parcialmente dissolvido; (F) Pirita framboidal próximo a 

caulim e sobrecrescimento de quartzo incipiente. 
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CONCLUSÕES 

O pseudozoneamento no sobrecrescimento de sílica engolfando parcialmente os 

booklets de caulim indica que ambos possuem uma relação genética e ocorreram de modo 

intercalado durante a mesodiagênese em resposta a mudanças da composição no fluido 

intersticial. Fontes externas oriundas de camadas argilosas ou de redistribuição entre fácies 

arenosas parecem ter contribuído em último estágio, para o volume de sílica precipitado. Por 

fim, pirita e caulim ocorrem durante a telodiagênese em menores proporções. Não houve 

variação entre cimentos em relação aos tipos de fácies analisadas. 

Os aspectos texturais preservados, a intensa cimentação por sílica, bem como a baixa 

proporção de caulim, sugere que estes arenitos originalmente continham baixos percentuais de 

feldspato o que possibilitou uma análise de relações paragenéticas com presença incipiente de 

feições de lixiviação mesmo em condições de rocha aflorante.  

O fato de não terem sido encontrados feições diagenéticas indicativas de alto 

soterramento ou alta temperatura, das feições texturais sugerirem um baixo percentual de 

líticos na composição original, aliado a constatação de que o sobrecrescimento de quartzo 

corresponde ao principal cimento, em grande parte sustentando o arcabouço aberto, justifica o 

alto potencial reservatório desta unidade litoestratigráfica. 
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RESUMO 

As rochas carbonáticas possuem extrema importância para a indústria petrolífera devido ao 

seu excelente potencial reservatório. Desta forma, nos últimos anos as pesquisas voltadas a 

esta área têm crescido principalmente em função da exploração do pré-sal brasileiro. Na Bacia 

do Amazonas, entretanto, as rochas carbonáticas não assumem um papel de rocha reservatório 

e sim de rocha selante, ainda que sejam observados indícios de hidrocarbonetos pesados. 

Embora haja muitas contribuições científicas na Formação Itaituba, poucas abordam texturas 

diagenéticas, especialmente na borda norte da Bacia do Amazonas. Logo, o principal objetivo 

da presente pesquisa é identificar as principais texturas diagenéticas para apoiar interpretações 

da evolução do sistema poroso. Para isso, foram analisadas 15 lâminas petrográficas (7 

grainstones, 3 dolomudstones, 2 mudstones, 2 packestones e 1 dolowackstone) 

confeccionadas a partir de amostras de um afloramento da Formação Itaituba localizado no 

município de Urucará (AM). Foram identificados os seguintes processos diagenéticos: 

cimentação, micritização, dissolução, neomorfismo, compactação física dolomitização. Por 

fim, os resultados foram compilados, analisados e foi realizada análise e interpretação das 

prováveis condições diagenéticas que atuaram nesta unidade. 

PALAVRAS-CHAVE: Formação Itaituba, Carbonato, Diagênese. 

INTRODUÇÃO 

O principal sistema petrolífero da Bacia do Amazonas é representado por folhelhos da 

Formação Barreirinha, arenitos eólicos da Formação Monte Alegre e carbonatos da Formação 

Itaituba, que correspondem respectivamente aos intervalos geradores, reservatório e selante 

(Ferreira et al. 2015). Apesar dos carbonatos da Formação Itaituba corresponderem a selos, 

indícios de betume nesta unidade levantam a questão sobre o seu real papel sistema 

petrolífero. A Formação Itaituba é constituída por intercalações de carbonatos e evaporitos, 

com folhelhos, siltitos e arenitos atribuídos a um paleoambiente marinho raso influenciado 

por correntes de maré (Cunha et al. 2007; Lima, 2010; Sousa, 2019). A natureza marinha dos 

depósitos da Formação Itaituba é evidenciada por uma rica e diversificada paleobiota, como 

por exemplo conodontes, foraminíferos, palinomorfos, fragmentos de peixe, braquiópodes, 

trilobitas, crinóides, corais, briozoários, gastrópodes, bivalves, ostracodes, espículas de 

esponja, escolecodontes e cefalópodes (Scomazzon & Lemos, 2005; Sousa, 2019). 

Apesar das numerosas contribuições científicas na Formação Itaituba, especialmente 

relacionados à investigação de microfácies carbonáticas na borda sul da bacia, estudos que 

abordam texturas diagenéticas e suas relações paragenéticas ainda são incipientes, 

especialmente na borda norte. Adicionalmente, essas informações são vitais no entendimento 

das condições físico-químicas e na evolução do sistema poroso. Desta forma, 15 lâminas 

delgadas de amostras coletadas da Formação Itaituba, no município de Urucará (AM), borda 

norte da bacia, foram alvo de investigação petrográfica e diagenética, aliada a interpretação de 
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imagens de Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) na tentativa de identificar as 

principais texturas carbonáticas nessas rochas. Informações levantadas nessa pesquisa 

poderão responder questionamentos a respeito das condições físico-químicas na qual os 

sedimentos foram submetidos. 

MÉTODOS OU METODOLOGIA 

As lâminas analisadas são provenientes de amostras de um afloramento de uma frente 

de lavra de calcário pertencente à empresa Nassau no município de Urucará (AM), localizado 

nas coordenadas de latitude 1º42’16’’S e longitude 58º30’42’’W. Para alcançar os objetivos 

propostos, foram utilizados os seguintes métodos: Consulta Bibliográfica – Destinou-se à 

compilação de dados bibliográficos, direcionada a fundamentação teórica sobre temas a 

Formação Itaituba, além dos fundamentos e princípios da petrografia sedimentar de rochas 

carbonáticas; Petrografia Sedimentar – Realizada com o auxílio de microscópio 

petrográfico da marca Leica disponível no Laboratório de Microscopia do Departamento de 

Geociências da UFAM. Foram quantificados cerca de 300 pontos na lâmina delgada com o 

auxílio do charriot, seguindo uma orientação em travessas regulares com 1mm de 

equidistância, ao longo da seção delgada (Flugel, 2004), afim de verificar os volumes 

percentuais de grão, cimento e matriz. Para auxiliar a identificação dos principais cimentos 

carbonáticos foram utilizadas técnicas de colorometria em análises petrográficas (Adams  et 

al., 1984; Scholle & Ulmer-Scholle, 2003). Além disso, foi utilizada a microscopia eletrônica 

de varredura (MEV) para realizar avaliações de caráter microtextural dos componentes 

diagenéticos, realizado no Laboratório de Técnicas Mineralógicas do Programa de Pós-

graduação em Geociências da UFAM. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Dentre os processos diagenéticos identificados, podemos destacar (Figura 1): 

Micritização: Observada principalmente recobrindo a carapaça ou a estrutura interna de grãos 

esqueletais e nas rochas analisadas,  está associada à diagênese marinha rasa (Beigi et al., 

2017) e provavelmente é ocasionada por ataque microbiano resultando na formação de 

porções ou envoltórios de calcita microcristalina de aspecto escurecido. Cimentação: Os 

principais cimentos constatados são representados pelas texturas bladed calcítica, franja 

microcristalina calcítica, calcita em drusa e calcita blocosa. Cimentos do tipo bladed e franja 

microcristalina ocorrem recobrindo grãos do arcabouço e evidenciam a cimentação marinha. 

O cimento do tipo calcita em drusa ocorre preenchendo parcial e totalmente fraturas e grãos 

esqueletais e evidencia ambiente de soterramento raso, enquanto a calcita blocosa ocorre 

associada ao preenchimento interpartícula e intrapartícula em grãos esqueletais e indica uma 

fase mesodiagenética (Tucker & Wright, 1990). Dissolução: observado na parte interna dos 

bioclastos gastrópodes, foraminíferos, ostracodes, trilobitas e equinodermos parcialmente a 

totalmente dissolvidos e preenchida por micrito ou cimento. Também foram observados poros 

móldicos que evidenciam a dissolução total dos grãos bioclásticos de ostracodes, 

foraminéferos e gastrópodes. Este tipo de porosidade é resultante da remoção seletiva, 

geralmente por solução, de grãos, fósseis ou ooides e requer uma diferença mineralógica ou 

microestrutural entre a solubilidade de matriz ou cimento e grãos (Adams et al., 1984; Scholle 

& Ulmer-Scholle, 2003). Neomorfismo: Este processo pode ser observado através da 

recristalização da matriz micrítica calcítica para microespática e está relacionado a mudanças 

mineralógicas provocadas pela presença de água e inclui substituição inversão e 

recristalização (Flugel, 2004). Dolomitização: constatada por processos de substituição da 

matriz micrítica de composição calcítica para matriz dolomítica microcristalina. O processo 
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de dolomitização pode estar associado tanto a percolação de fluidos meteóricos enriquecidos 

em magnésio e subsaturados quanto por processos diagenéticos de soterramento (Flugel, 

2004; Sibley & Gregg, 1987). Compactação: Este processo pode ser observado através da 

presença de contatos côncavo-convexos e fraturas em grãos peloidais e ooides evidenciando 

compactação física relacionado aos primeiros estágios de compactação (Bathurst, 1984; 

Adams et al., 1984; Flugel, 2004).  

 

 
Figura 1 – Feições diagenéticas nos carbonatos da Formação Itaituba na região de Urucará (AM). A) 

Poro móldico (Pm) oriundo de dissolução de bioclasto em matriz dolomítica (Md). B) Fratura (Fr) 

proveniente de compactação física preenchida por cimento calcítico pore filling cortando espinho de 

gastrópode (Ga). C) Neomorfismo evidenciado pela transição de calcita microespática (Mc) para 

calcita espática (Ce). D) Recristalização de calcita espática em bioclasto indiferenciável. E) 

Dolomitização e ocorrência de poros móldicos preenchidos por betume (Bt). F) Cristal de Quartzo 

(Qz) com aparente fratura conchoidal e recobrimento por calcita microespática. 

CONCLUSÕES 

Nesta pesquisa foram analisadas 15 (quinze) lâminas petrográficas pertencentes à 

Formação Itaituba e, segundo o modelo de classificação de Dunham (1962), as mesmas foram 

classificadas como dolomudstones, mudstones, dolowackestones, packstones e grainstones. 

Os principais processos diagenéticos identificados foram: micritização, cimentação (pore 
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filing e pore lining), dissolução de grãos esqueletais, neomorfismo associado à mudança de 

cristais de micrito para microesparito, dolomitização e compactação física. Levando-se em 

consideração a relação paragenéticas dos constituintes e os processos diagenéticos presentes, 

podemos inferir em relação ao ambiente deposicional, um ambiente marinho e meteórico 

caracterizado por uma diagênese rasa (micritização, cimentação, neomorfismo, dolomitização, 

compactação e dissolução) e um ambiente de soterramento com diagênese profunda 

(cimentação e compactação física). 
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ABSTRACT 

Airborne gamma-ray spectrometry, altimetric data and Boolean and Fuzzy statistical 

logical have been carried out with the goal to recognize and develop better and fast mapping 

techniques of lateritic terrain in southwestern Amazonia, Brazil. All lateritic duricrusts are 

associated to eTh channel identified by light green colored in the RGB channels. Altimetric 

data is important factor in Boolean and Fuzzy models, once Boolean model overestimate 

lateritic surfaces in surface 1, does not considering regional stratigraphic stacking when it 

gathers ironstones as lateritic duricrust (lateritic duricrusts are older than ironstones). Both 

Boolean and Fuzzy model were successfully to recognize lateritic duricrust from surfaces 2 and 

3 (134-290 m altitude), despite Fuzzy product overestimate lateritic surfaces above 134 m 

altitude. Between Fuzzy and Boolean models, the most reliable is Fuzzy, once refine the 

Boolean data and can conform to topographic and geological standards.  

KEYWORDS: Altimetry, Boolean, Fuzzy, laterite 

INTRODUCTION 

Study area is located between Novo Aripuanã and Apuí counties, southwestern 

Amazonia region.  Geological setting comprises metasedimentary (>1.8 Ga) and volcanic rocks 

(1.80-1.78 Ga) which host some granitic bodies (1.85-1.53 Ga). These rocks are overlapped by 

silicified quartz-sandstones, orthoclonglomerates, siltstones and mudstones interspersed with 

tuffs framed into Beneficente Group (~1.74 Ga). Gabbros and diabases (1.57 Ga) intersect both 

the volcanic rocks and Beneficente Group (Reis et al. 2013). Over Beneficente Group, Prainha 

Formation (Mesoproterozoic) gather reddish sublithoarenites and quartz-sandstones. A regional 

graben development allowed the deposition of medium to fine grained sandstones with 

conglomerates lenses and siltstones gather together in Alto Tapajós Group (Sulirian-Devonian; 

Reis et al. 2013). All these rocks are overlapped by Neogene deposits.  

Three main altimetric surfaces with different types of lateritic duricrusts were 

recognized in southwestern Amazonia. Surface 1, up to 134 m altitude, is dominated by a strong 

dissecting “U” shaped valley, lowlands, steep slopes and hills,  supported by sedimentary and 

volcanic rocks and pisolitic, protopisolitic, massive and vermiform Mn to Mn-Al-Fe duricrusts. 

Surface 2 consists of rounded hills with concave top, from 134 to 186 m altitude, with 

fragmental, pisolitic and nodular Fe and Fe-Al duricrusts. Whereas, in surface 3 predominates 

strong dissected elongated plateaus to rounded hills, with altitude varying from 186 to 290 m. 

Plateaus are sustained by massive pisolitic bauxites and Fe duricrust, rare Mn-Al-Fe duricrusts 

and Mn colluvium, overlapped by yellowish oxisol. All of them (lateritic products) developed 

from the Proterozoic and Paleozoic volcano-sedimentary and sedimentary sequences, 

respectively. 

mailto:tmarques.soares@gmail.com
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Therefore, this work aims at using airborne gamma-ray spectrometry (AGRS) coupled 

with Boolean and Fuzzy statistical data to identify domains with a higher probability of surface 

occurrence of lateritic duricrust in Amazonia while distinguishing it from soil and less 

weathered horizons. Applying these tools will help to develop and quickly improve regolith 

mapping techniques and determining the efficiency of statistical methods such as the Boolean 

and Fuzzy logic techniques   

MATERIAL AND METHODS 

A total of 79 lateritic duricrust and oxisols samples were described and collected along 

the rivers, roads and vicinal roads (Tab. 1). Also, rocks and spodosols were cataloged (860 

checkpoints). For this study were used Shuttle Radar Topography Mission (SRTM), and 

generated TIN (Triangle Irregular Network) surfaces from then. AGRS images were obtained 

and processed from CPRM/Geological Survey of Brazil as part of aerogeophysical surveys 

(Aripuanã and Sucunduri). The images and the integrated handling of all products were 

processed on ArcGIS 10, with the Geosoft extension.  

First, Boolean logic was employed in each of the three landscape surfaces (SP1< 134 

m; SP2-134 to 186 m; and SP3- 186 to 290 m) in the studied area, according to the (TIN ≥ 

lower boundary of each surface). After that, Boolean logic was applied to the eTh channel 

identified the most favorable interval to the occurrence of lateritic duricrust, according to the 

equation: 

•  (eTh ≥ lower boundary) and/& (eTh ≤ upper boundary), where and/& is a Boolean 

operator 

Lastly, a binary map showing the correlation between the three TIN surfaces and the 

Boolean products was generated. All results provided a bicolor raster with 0 and 1, where “1” 

indicates a higher probability of occurrence of lateritic duricrusts, whereas the lower values 

were transformed into “0” and indicate no probability of occurrence of lateritic duricrusts, 

according to the Boolean model. 

For the Fuzzy technique was used the Spatial Data Modeler (SDM) tool coupled with 

the categorical reclass for fuzzification of eTh channel. This tool allowed classify the data into 

10 intervals of possible relevance, here called the “eTh Fuzzy”. Imprecise and incomplete 

information using Fuzzy logic can be manipulated and processed using Fuzzy operators, such 

as Fuzzy Product, Sum, and Gamma operator. The Fuzzy Product is the product between eTh 

Fuzzy and elevation (TIN). The algebraic sum may also be interpreted as a logic “OR”, but not 

only does it assume full compensation, it also increases. The membership increases whenever 

it is combined with a nonzero membership. It is represented by the following equation: 

• Fuzzy Sum= 1-[(1- eTh Fuzzy) x (1- TIN)] (Fig.2) 

Finally, the Fuzzy gamma operator (ɤ), which is the combination of algebraic product 

and sum was developed. The best interval covering most of the lateritic duricrusts and oxisols 

was obtained for ɤ=0.7, thus the Fuzzy gamma operator (ɤ) obeys the following equation: 

• Fuzzy gamma operator (ɤ=0.7) = (Fuzzy sum)0.7 x (Fuzzy product)1-0.7 (Fig.2) 

To verify the degree of relevance of Boolean and Fuzzy logic techniques, we calculated 

the Kappa index that allows judging the favorability degree (Cohen, 1960).  

RESULTS AND DISCUSSION 

ARGS ternary composition, based on eU, eTh, and K(%) RGB channels displayed several 

gamma spectrometric responses which vary according to rock type. High K content, pinkish 

colored, especially in the mid part of the study area is related to the volcanic rocks and wackes 

from the Paleoproterozoic volcanic basement and the Paleozoic sedimentary sequence. Granitic 
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bodies with typically high K, Th, and U occur in the southern and southwestern part and are 

pale to light green colored. The eTh channel displays high to extremely high values, which 

appear black with red spots, and is assigned to the basic rocks. Lateritic duricrusts, 

predominantly positioned into eTh channel, appear light green. However, in most cases, both 

the volcano-sedimentary/sedimentary sequences and lateritic duricrust, as well as the oxisols 

appear light green colored in the eTh channel. Such fact disagrees with Dickson and Scott 

(1997) and Isles and Rakin (2000), once they reported ferruginous duricrusts, pisoliths, and 

bauxites with high Th content on average compared to the bedrocks. Moreover, the Neogene 

deposits with sedimentary ironstones also display a light green color. 

Statistical and altimetric data were used to verify the probability of occurrence of 

duricrust in the study area. The eTh channel covers about 34% of the study area (6500 Km2), 

whereas the Boolean product of the eTh channel is slightly smaller (5884 Km2 or 31% of the 

bulk area). Kappa coefficient (Kp) calculated for all surfaces together is 0.61, indicating 

substantial probability of occurrence of duricrust according to the Landis and Koch (1977) 

classification (Tab. 1).   
Table 1:All data presented according the agreement with the Boolean and Fuzzy models. 

Rocks + 

spodosols in 

agreement 

Rocks+ 

spodosols in 

disagreement 

Laterites and oxisols 

 in agreement   

Laterites and Oxisols 

 in disagreement 

Kappa 

index 

(Kp) 

Favorability 

Boolean  

624 236 

8 oxisols (80%) 2 oxisols (20%) 

0.61 
Well 

favorable  

20 bauxites (87%) 3 bauxites (13%) 

13 Mn duricrusts (81.3%) 3 Mn duricrusts (18.7%) 

20 Fe duricrusts (66.7%) 10 Fe duricrusts (33.3%) 

Σ= 61 Σ =18 

eTh Fuzzy 

723 127 

8 oxisols (80%) 2 oxisols (20%) 

0.8 
Well 

favorable  

23 bauxites (100%) 0 bauxites 

14 Mn duricrusts (87.5%) 2 Mn duricrusts (12.5%) 

14 Fe duricrusts (46.6%) 16 Fe duricrusts (53.4%) 

Σ=59 Σ=20 

Fuzzy product  

608 252 

7oxisols (70%) 3 oxisols (30%) 

0.56 Favorable  

21 bauxites (91.3%) 2 bauxites (8.7%) 

14 Mn duricrusts (87.5%) 2 Mn duricrusts (12.5%) 

13 Fe duricrusts (43.3%) 17 Fe duricrusts (56.7%) 

Σ=55 Σ=24 

Fuzzy Sum  

668 192 

7 oxisols (70%) 3 oxisols (30%) 

0.68 
Well 

favorable  

19 bauxites (82.6%) 4 bauxites (17.4%) 

13 Mn duricrusts (81.3%) 3 Mn duricrusts (18.7%) 

12 Fe duricrusts (40%) 18 Fe duricrusts (60%) 

Σ=51 Σ=28 

Fuzzy gamma (0.7)  

645 215 

7 oxisols (70%) 3 oxisols (30%) 

0.63 
Well 

favorable  

19 bauxites (82.6%) 4 bauxites (17.4%) 

14 Mn duricrusts (87.5%) 2 Mn duricrusts (12.5%) 

13 Fe duricrusts (43.3%) 17 Fe duricrusts (46.6%) 

Σ=53 Σ=26 

 

All generated Fuzzy models display strong correlation with the checkpoints. The eTh 

Fuzzy covers 18% of the bulk area (3368 Km2) and has the highest probability degree for the 

duricrust occurrence (Kp=0.8).  Fuzzy Sum and gamma operator (=0.7) covering 25% of the 

bulk area (4737 to 4900 Km2) have substantial favorability (Kp between 0.68 and 0.63) for the 

duricrust occurrence. Fuzzy product comprises the largest bulk area, 32% (6049 Km2) and the 

lowest kappa index (K=0.56). Identifying the main differences between the Boolean and Fuzzy 

models requires knowing the lithostratigraphic and geomorphological settings since they may 

attest or discard the regolith/laterite occurrence, as reported by Carrino et al. (2011); Iza et al. 

(2016). Both models show good correlation with bauxites, Mn duricrusts, and oxisols (70-100% 

agreement as shown in Tab. 1). However, the Boolean recognized 20% more Fe duricrusts (61 
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of the 79 duricrusts sites, 67% agreement) than eTh Fuzzy, Fuzzy Sum, product and gamma 

operator (40-47% agreement, Tab. 1). Unlike Boolean model, Fuzzy model discarded 

efficiently ironstones (not related to lateritization process) located in the lowland steep slopes 

and hills, strongly dissecting (above 134 m) the left side of the Aripuanã River. 

Altimetric data is an important factor in Boolean and Fuzzy models, once Boolean 

model overestimate lateritic surfaces beneath 134 m or in surface 1 (SP1), does not considering 

regional stratigraphic stacking when it gathers ironstones as lateritic duricrust. Both Boolean 

and Fuzzy model were successfully to recognize lateritic duricrust from surfaces 2 and 3 (134-

290 m altitude), despite only Fuzzy product overestimate lateritic surfaces above 134 m altitude. 

Lateritic surfaces were easier identified in altimetric surfaces 2 and 3 due diversity and 

contrasting of AGRS response between bedrocks, mostly composed by volcanic rocks, 

sandstones, wackes and mafic rocks. Therefore, between Fuzzy and Boolean models, the most 

reliable is Fuzzy, once refine the Boolean data as seen by decreasing of lateritic area proposed 

by eTh Fuzzy, Fuzzy sum and gamma operator (17-25% of bulk area) related to Boolean model 

(31% of bulk area). Also, the Fuzzy models better fit topographic and geological standards. 

CONCLUSION 

Application of airborne gamma ray spectrometry using the K, U and Th channels in 

Boolean and Fuzzy models allowed mapping lateritic duricrust and oxisols, regardless whether 

it is Mn, Mn-Al-Fe, bauxite, Fe or Fe-Al duricrust types. The Boolean recognized 20% more 

Fe duricrusts than Fuzzy models, while the Fuzzy models discarded ironstones located in the 

western portion of the area that do not have relationship with lateritization. Both Boolean and 

Fuzzy model were successfully to recognize lateritic duricrust from surfaces 2 and 3 (134-290 

m altitude), despite Fuzzy product overestimate lateritic surfaces above 134 m. Therefore, 

Fuzzy is most reliable reliable, once refine the Boolean data as seen by decreasing of lateritic 

area proposed by eTh Fuzzy, Fuzzy sum and gamma operator (17-25% of bulk area) related to 

Boolean model (31% of bulk area). Also, the Fuzzy models can conform to topographic and 

geological standards.  
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RESUMO 

O Rifte do Tacutu, preenchido pela Bacia do Tacutu, está localizado na porção NE do estado 

de Roraima (Brasil) se estendendo até a região oeste das Guianas. Sua formação é relacionada 

a reativação de antigas estruturas durante a fragmentação do Pangea no Jurássico, formando um 

rifte abortado intracratônico do tipo Aulacógeno. Os estudos neste rifte são escassos, e foram 

realizados principalmente nas décadas de 80 e 90, para levantamentos de prospecção devido ao 

possível potencial petrolífero da bacia. O presente estudo, busca fornecer maior detalhe do 

arcabouço tectônico deste rifte a partir de dados magnéticos, onde utilizamos produtos 

derivados além de métodos de estimativas de profundidades (deconvolução de Euler e matched 

filter). A partir da interpretação dos produtos dos dados, foram obtidos lineamentos magnéticos, 

que apresentaram direções preferenciais NE-SW e subordinadas NW-SE e E-W. A direção 

preferencial é associada a estruturas de formação do rifte, como o Cinturão Guiana Central, e 

as direções subordinadas associadas a um evento transcorrente dextral de idade Mioceno-

Plioceno, conforme estudos pretéritos realizados nesta mesma região. As profundidades obtidas 

neste estudo encontram-se entre 100 a 7.400 m na deconvolução de Euler e de 330 a 9.440 m 

no matched filter. Estes resultados apontam profundidades máximas superiores a espessura do 

pacote sedimentar da bacia, descritas na literatura, indicando que as estruturas percussoras deste 

rifte, apresentem possivelmente profundidades crustais, reforçando a ideia de grandes estruturas 

regionais que originaram este sistema distensivo.  

PALAVRAS-CHAVE: Cráton Amazonas, Rifte Mesozoico, Aulacógeno. 

 

INTRODUÇÃO 

A Bacia do Tacutu, localizada na porção NE do estado de Roraima (Brasil), apresenta 

área com cerca de 12.500 km² e espessura de até 7.000 m, preenchendo o rifte homônimo, com 

aproximadamente 300 km de extensão por 30-50 km de largura, limitada por falhas normais 

com direção preferencial NE-SW (Eiras & Kinoshita 1988, 1990, Vaz et al. 2007). As 

informações atualmente disponíveis nesta região, foram obtidas principalmente nas décadas de 

80 e 90, as quais são constituídos por dados de geologia de campo, levantamentos de prospecção 

sísmica, gravimétrica e magnetométrica, juntamente com informações de poços perfurados 

entre 1982 e 1984 (Vaz et al. 2007). 

Com base nestas informações, este estudo objetiva fornecer novos dados por meio da 

caracterização e compreensão das estruturas deste rifte, e sua correlação com eventos 

percussores, utilizando-se da nova base de dados geofísicos de magnetometria, públicos de alta 

resolução. Estes dados tem se mostrado de grande importância nas últimas décadas para estudo 

de bacias sedimentares, pois fornecem informações tectono-magmáticas, profundidade das 

fontes e delimitação de domínios e lineamentos geofísicos permitindo a interpretação do seu 

arcabouço tectônico (e.g. CPRM 1994, Curto et al. 2014, Castro et al. 2016, Moro et al. 2018, 

Pinto & Vidotti 2019). 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

Os dados magnéticos utilizadas neste estudo, são referentes aos dados públicos do 

Projeto Aerogeofísico Centro-Leste de Roraima, realizado entre 2010 e 2011 pelo Serviço 

Geológico do Brasil. Este levantamento possui características de alta resolução com altura de 

voo de 100 m, direção das linhas de voo N-S e espaçamento de 500 m, linhas de controle na 

direção E-W com espaçamento de 10 km, sendo o pré-processamento e correções dos dados 

realizados pela empresa responsável pelo levantamento (LASA 2011). 

O produto base gerado para a realização do estudo foi a Anomalia Magnética Reduzida 

ao Polo Diferencial (AM_DRTP; Arkani-Hamed 2007) processado através do software Oasis 

Montaj 8.3.3, por meio do interpolador BiGrid (Bhattacharyya 1969) com tamanho de célula 

de 1/4 do espaçamento das linhas de voo (Reeves 2005). A partir da AM_DRTP foram gerados 

os produtos: Derivadas Direcionais x, y e z (Simpson et al. 1986, Cooper & Cowan 2004, 

Nabighian et al. 2005), Gradiente Horizontal Total (Cordell 1979, Grauch & Cordell 1987), 

Sinal Analítico 3D (Roest et al. 1992, Li 2006), Derivada tilt (Miller & Singh 1994) e Derivada 

tilt do Gradiente Horizontal Total (Ferreira et al. 2013).  

Além dos produtos citados, foram utilizados também para a estimativa de profundidade, 

as técnicas de deconvolução de Euler, que consiste na determinação quantitativa das 

profundidades de fontes magnéticas geológicas (Reid et al. 1990), e matched filter, na qual se 

baseia na utilização do espectro de potência para separar diferentes padrões magnéticos e a 

partir destes, deduzir as profundidades das fontes das anomalias através de um filtro passa-

banda (Philips, 1997, 2007). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A Anomalia Magnética Reduzida ao Polo Diferencial, apresentou características 

distintas em toda a porção regional, com contrastes marcantes na região do rifte, onde pode ser 

destacado de modo geral, as anomalias negativas na porção da borda sul e as anomalias 

positivas na porção da borda norte. Os altos magnéticos na região do rifte, são interpretados 

como pertencentes ao Alto do Tucano (porção oeste da borda norte) e Alto do Tomba (porção 

leste da borda norte), sendo os baixos magnéticos associados ao Baixo de São Bento (porção 

oeste da borda sul) e ao Baixo do Tucano (porção leste da borda sul), além da porção alongada 

na região mais a NE do rifte (borda norte) que é associada a Falha do Pirara (Figura 01 – Mapa 

da AM_DRTP demostrando os principais altos e baixos magnéticos e sua associação com estruturas 

descritas na literatura 
). Estas estruturas podem ser associadas também as descritas por Eiras & Kinoshita 

(1988, 1990) em dados sísmicos. 

Além destas características os produtos como a deriva vertical, nos auxiliaram na 

extração de lineamentos magnéticos de 1ª e 2ª ordem na porção regional, nos quais 

apresentaram direção 60º-70º NE-SW, e os produtos como tilt e tilt do gradiente horizontal 

total, a destacar os lineamentos magnéticos dentro do rifte, apresentado direção 65º-75º NE-

SW. 

Os dados de Deconvolução de Euler, nos índices estruturas 0 e 1, apresentam 

profundidades variando entre 100 e 7.400 m, e evidenciaram por meio da disposição das 

soluções a direção preferencial NE-SW e direções subordinadas E-W e NW-SW. Os produtos 

gerados a partir do matched filter, resultaram em três profundidades distintas, sendo estas 330, 

790 e 9.440 m. A integração destes dois métodos resultaram em evidências de estruturas 
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internas que subdividem o Rifte do Tacutu em duas porções distintas a leste e oeste, sendo 

associadas as províncias estruturais de Boa Vista e Bonfim, inicialmente relatadas por Eiras & 

Kinoshita (1990) com base em dados sísmicos.  

 
Figura 01 – Mapa da AM_DRTP demostrando os principais altos e baixos magnéticos e sua associação 

com estruturas descritas na literatura 
 

CONCLUSÕES 

Com base nas informações nos resultados obtidos e compilações das literatura, pode-se 

observar que a região do Rifte do Tacutu, apresenta direção predominantemente NE-SW, 

associada a reativação de estruturas do Cinturões Guiana Central (Sena Costa et al. 1991, 

Tassinari & Macambira 1999, Santos et al. 2000), características estas reforçadas pelas grandes 

profundidades das estruturas que limitam o rifte, sendo superiores a 7 km nas soluções de Euler 

e maiores que 9 km nos dados do matched filter.  

É observado também que o rifte não apresenta características homogêneas internamente, 

tendo aspectos estruturais e texturais distintos, associados as províncias estruturais de Boa Vista 

e Bonfim (Eiras & Kinoshita 1990), caracterizadas neste este estudo por apresentar lineamentos 

magnéticos lineares e levemente paralelos com direção preferencial 65º-70º NE-SW (Porção 

oeste - Província Boa Vista) e com lineamentos magnéticos ondulados a sigmoidais com 

direção preferencial 70º-75º NE-SW (Porção leste - Província Bonfim), limitados por um 

lineamento magnético de grande profundidade, alinhado na direção ENE-WSW, podendo ter 

correlação com o evento transcorrente descrito por Eiras & Kinoshita (1988) que ocorreu no 

Mioceno-Plioceno.  
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RESUMO 

A produção agrícola no estado de Mato Grosso vem crescendo ao longo dos anos, atingindo 

16 milhões de hectares, segundo o Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária 

(IMEA). O avanço deste setor é possível devido à correção de acidez do solo realizada por 

calcário. Este, por sua vez, possui grande representação na economia do estado devido a sua 

extração em empreendimentos de mineração. O presente trabalho fez uso de técnicas de 

sensoriamento remoto para calcular a expansão da área de uma cava de mineração de calcário 

em Rosário Oeste/MT ao longo de onze anos divididos em dois períodos: 2005 a 2011 e 2011 

a 2016. Os resultados foram relacionados com a arrecadação da Compensação Financeira por 

Exploração Mineral (CFEM) e a ampliação de área agrícola no estado durante o mesmo 

período, sendo observado a relação entre as taxas de crescimento em ambos os setores. 

Destacou-se certo atraso na expansão de lavra se comparado ao crescimento agrícola no 

primeiro período, no entanto, o segundo período apresentou grande taxa de crescimento no 

setor mineral. Com isto evidenciou-se que o avanço da mina em questão pode ser justificado 

pelo aumento da agricultura no período analisado, ratificando a relação direta entre os setores. 

PALAVRAS-CHAVE: Mineração, sensoriamento remoto, agricultura, calcário. 

 

INTRODUÇÃO 

O estado de Mato Grosso possui 16 milhões de hectares de produção agrícola (IMEA, 2017). 

Isso é possível devido ao melhoramento das condições do solo, visto que possui elevada 

acidez, de modo que o processo de calagem é empregado. Para tal, são utilizados corretivos 

de calcário (CaCO3, [CaMg(CO3)]2). Com base neste panorama, a indústria mineral desta 

commoditie tem se desenvolvido para suprir esta demanda. 

Como forma de realizar monitoramentos e controles em áreas de mineração, métodos de 

sensoriamento remoto têm se destacado por seu baixo custo, elevada rapidez e precisão, 

tornando possível a gestão e planejamento de alguns aspectos na operação de 

empreendimentos mineiros com auxílio de um Sistema de Informações Geográficas (SIG). 
(CARDOZO et al, 2016). 

O presente trabalho utilizou SIG empregando métodos de sensoriamento remoto com o 

objetivo de avaliar o avanço de área de uma mina de calcário no município de Rosário 

Oeste/MT (Figura 1), estabelecendo uma relação entre seu desenvolvimento e o crescimento 

da produção agrícola no estado pelo período de 11 anos, realizando análises de dados de 2005, 

2011 e 2016, juntamente com a arrecadação de Compensação Financeira por Exploração 

Mineral (CFEM) por extração de calcário no município de 2004 a 2016. 
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Figura 01 – Localização da área em estudo 

 

METODOLOGIA 

O estudo foi realizado com imagens obtidas pelos satélites Landsat 5 TM (Thematic Mapper) 

e Landsat 8 OLI (Operational Land Imager), ambos com resolução espacial de 30m, 

referentes ao ponto 070 e órbita 227, disponibilizadas pelo Serviço Geológico dos Estados 

Unidos (USGS, sigla em inglês) através de seu sítio eletrônico. A aquisição das imagens se 

deu aplicando restrições de datas/períodos em que o local de estudo foi imageado pelo 

satélite, conforme a Tabela 1. Neste processo, a região de estudo foi localizada através de suas 

coordenadas geográficas e posteriormente foi realizada a escolha do satélite ao qual as 

imagens seriam provenientes. Buscou-se escolher imagens com pouca ou nenhuma 

interferência de nuvens sobre a área de estudo. 
 

Tabela 01 – Dados de imagens de satélite obtidas para análise  

Satélite Landsat 5 TM Landsat 5 TM Landsat 8 OLI 

Data da imagem 30/05/2005 31/05/2011 30/07/2016 

  

Tais dados foram transportados para o SIG Quantum Gis 2.18.23 utilizado para o tratamento e 

composição de bandas, com finalidade de destacar superfícies sem vegetação (nativa e 

rasteira), partindo do princípio de decapeamento causado pela abertura ou expansão de lavra. 

Desta forma, o cálculo de área da mina em estudo torna-se mais preciso considerando a 

limitação de resolução da imagem obtida pelos satélites Landsat. 

Para relacionar os resultados obtidos pelo sensoriamento remoto e a produção agrícola no 

estado, foram adquiridos dados através do Instituto Mato-grossense de Economia 

Agropecuária (IMEA). Já os dados sobre arrecadação de CFEM foram extraídos do sítio 

eletrônico da Agência Nacional de Mineração (ANM).  
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A composição de bandas possibilitou o melhoramento de contraste entre a área de vegetação e 

a cava. Desta forma aprimorou-se a distinção entre a mina e a região de contorno, aumentando 

a precisão de cálculo de área (Figura 2). Com a delimitação da área da cava em seu respectivo 

ano, analisou-se sua evolução, conforme apresentado na Tabela 2. As possíveis variações de 

áreas calculadas por sensoriamento remoto, em relação ao seu valor real, justificam-se pela 

resolução limitada das imagens obtidas pelo satélite Landsat 5 TM e 8 OLI. 

 
Figura 02 – Imagem com composição de banda para cálculo de área de cava. A: Landsat 5 TM – 

RGB- 123 de 2005; B: Landsat 5 TM – RGB - 432 de 2011; C: Landsat 8 OLI – RGB - 754 de 2016; 

D: Landsat 8 OLI – RGB - 123 de 2016 com perímetros de cavas em 2005, 2011 e 2016 empilhados. 

Tabela 02 – Área da cava calculada em relação aos anos observados 

Ano 2005 2011 2016 

Área (m2) 113.186,00 117.963,00 144.753,00 

Pode-se observar que o período entre 2005 e 2011 houve um aumento de 4,22% de área 

explotada. Esse crescimento pode ser justificado pela demanda da produção agrícola, tendo 

em vista que a ampliação da área plantada neste período foi de 37,5%, conforme analisa-se no 

gráfico apresentado na Figura 3-a. Semelhantemente, o período entre 2011 e 2016 registrou 

uma progressão de área lavrada de 22,71%, bem como expansão agrícola no estado que 

atingiu 45,45% de crescimento no mesmo período. 

Contudo, observa-se também que houve certa demora no setor mineral em acompanhar o 

progresso agrícola durante o primeiro período, uma vez que a taxa de crescimento da 
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agricultura se deu de maneira mais expressiva. Já no segundo período, a taxa de crescimento 

da lavra tende a acompanhar o crescimento da taxa de expansão agrícola, reduzindo a grande 

variação encontrada no primeiro período (Figura 3-b). 

           

Figura 03 – (a) Evolução de área plantada no estado do Mato Grosso e tamanho de cava de 2004 a 

2016. FONTE: Adaptado de IMEA (2017); (b) Arrecadação de CFEM por extração de calcário em 

Rosário Oeste e evolução de área plantada em Mato Grosso de 2004 a 2016. FONTE: Adaptado de 

IMEA (2017) e ANM (2018) 

CONCLUSÕES  

Através da aplicação de técnica de sensoriamento remoto, foi possível relacionar o aumento 

da área de uma cava de mineração de calcário com a expansão de área plantada pelo 

agronegócio no estado de Mato Grosso. Desta forma demonstrou-se que a evolução da 

produção agrícola do estado influencia diretamente na exploração deste tipo de minério, a 

analisar pelas taxas de crescimento em ambos os setores. Contudo, durante o primeiro período 

analisado houve certo atraso no setor mineral em se desenvolver frente a evolução do setor 

agrícola, sendo compensado este atraso no segundo período avaliado. 

Portanto, fica clara a interdependência destes setores, ressaltando o impacto que determinada 

atividade pode causar em outras, de modo que, o crescimento de ambos os setores pode ser 

observado, tanto do ponto de vista econômico, quanto ambiental. Assim, os benefícios do 

avanço de exploração agrícola e mineral trazem consigo crescimento de arrecadação e 

empregos, contudo, o custo ambiental dessa expansão deve ser considerado, tendo em vista os 

efeitos em cadeia causado pelo avanço destes setores. 
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RESUMO 

A má gestão dos corpos hídricos no estado de Roraima é o reflexo decorrente há décadas no 

restante do Brasil. Na capital do estado, Boa Vista, é comum observar grande quantidade de 

lixos e fossas domésticas às margens dos igarapés. O Sistema Aquífero Boa Vista é o 

principal reservatório de água subterrânea no estado, além de ser em grande parte um aquífero 

livre, possibilitando a contaminação indireta de constituintes providos da infiltração no solo. 

Assim, a investigação de áreas vulneráveis a possíveis indícios de contaminação do sistema 

torna-se de suma importância, visto que o grande uso do manancial hídrico superficial e 

subterrâneo pelo boa-vistense. Técnicas indiretas de analises são eficazes como a geofísica 

elétrica, por ser rápida e barata, sendo esta aplicada dentro do território boa-vistense na zona 

oeste (bairro Dr. Airton Rocha). Portanto, fez-se o uso da técnica da Sondagem Elétrica 

Vertical (SEV) com arranjo Schlumberger, composta por quatro eletrodos, dois de corrente e 

dois de potencial, na qual a corrente elétrica é sustentada com bateria de carro injetada no 

solo, obtendo-se a diferença de potencial, tais parâmetros fomentam o cálculo para a 

resistividade aparente do meio. As seis SEV’s prospectadas no bairro conotaram uma ampla 

variação de ρa com valores de 6 ≤ ρa ≤ 10.000 Ω.m. Os baixos valores de resistividades 

podem ser indicativos de aspectos contaminantes, pois estes podem influenciar na 

condutividade do material geológico. Assim, as porções das sondagens com leituras de baixas 

resistividades (101 a 543 Ω.m), estão associadas a materiais areno-argilosos, e torna viável as 

contaminações em virtude da presença da rede de esgoto construída na área. Deste modo, o 

objetivo é proporcionar análises e estudos sobre as propriedades deste aquífero para 

desenvolver o aproveitamento deste recurso. 

PALAVRAS-CHAVE: Sondagem Elétrica Vertical, Aquífero Boa Vista, contaminação. 

 

INTRODUÇÃO 

Os recursos hídricos são a base para a o abastecimento da sociedade brasileira, por esse 

motivo a Lei Complementar n. 007, de 26 de agosto de 1994 “Institui o Código de Proteção 

ao Meio Ambiente para a Administração da Qualidade Ambiental, Proteção, Controle e 

Desenvolvimento do Meio Ambiente e uso adequado dos Recursos Naturais do Estado de 

Roraima”. Contudo, nos dias atuais, o crescimento populacional vem sendo exorbitante, 

segundo o IBGE a população estimada de Roraima em 2018 era de 576.568 pessoas. A 

população boa-vistense é afetada com este aumento, representado pela expansão e ocupação 

de áreas ambientais, um exemplo deste fator é o bairro Dr. Airton Rocha (área de estudo), 

localizado na porção oeste da cidade, representando o limite da área ocupacional de Boa Vista 

(Figura 1). Tal porção possui lagoas provenientes dos igarapés Grande e Wai Grande, este 

último corta o bairro. Tais expansões desordenadas abrem focos para contaminação, através 
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da poluição dos igarapés e, consequentemente, devido à vulnerabilidade dos aquíferos, a 

preservação deste recurso é essencial.  

O Sistema Aquífero Boa Vista (SABV) abrange a maior parte do município de Boa Vista, 

sendo este composto pelas formações Serra do Tucano (Cretáceo), Boa Vista (Neógeno), 

Areias Brancas (Quaternário), além de depósitos coluvionares e aluvionares do Quaternário. 

A Formação Boa Vista (figura 2) recobre praticamente toda a extensão do SABV. Em função 

de sua continuidade lateral e vertical, é o principal reservatório do SABV na área do 

município de Boa Vista (Wankler; Sander; Evangelista, 2012). Trabalhos versando sobre o 

comportamento do conteúdo litológico para averiguação de potencialidade aquífera, bem 

como de possíveis contaminações ainda são raras para este sistema, excetuando-se pelas 

pesquisas de Souza e Carvalho (2017a, b). Estes vêm demonstrando a eficácia do método 

elétrico. 

 

Figura 1 – Mapa de localização da área de estudo. Autoria própria. 

 

Figura 2- Mapa geológico da área de estudo. Autoria própria. 
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MÉTODOS OU METODOLOGIA 

A coleta dos dados geofísicos com o uso do resistivímetro prospectou seis SEV no bairro 

Dr. Airton Rocha. A SEV é caracterizada pelo alinhamento de quatro eletrodos em uma 

mesma direção, fixados na superfície do terreno.  A prática consiste em injetar corrente 

elétrica no solo através de dois eletrodos de corrente (A e B) ambos conectados por cabos a 

uma fonte de corrente elétrica contínua ou alternada de baixa frequência, disposta em série a 

um amperímetro, medindo assim a diferença de potencial entre os outros dois eletrodos de 

potencial (M e N) conectados em série a um voltímetro. Em seguida mede-se os valores de 

ΔV e I, os anotando em uma ficha de campo para o cálculo da resistividade aparente (ρa) 

utilizando a equação [ρa = k .ΔV / I, onde k – o fator geométrico dependente do arranjo dos 

eletrodos na superfície, ΔV – diferença de potencial elétrico entre os eletrodos de potencial, e 

I – corrente contínua aplicada entre os eletrodos de corrente]. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A cidade de Boa Vista, capital do estado de Roraima, situa-se em uma extensa área 

aplainada desenvolvida em sedimentos holocênicos e pleistocênicos, essencialmente arenosos 

trabalhados pelas águas e pelos ventos, em decorrência da erosão fluvial e eólica recente. 

Esses sedimentos recobrem irregularmente a Formação Boa Vista do período neógeno, 

constituído por arenitos, argilitos, siltitos e conglomerados, ora laterizados ou não (Reis et al.  

2003). 

As seis SEV’s realizadas no bairro Dr. Airton Rocha conotam que as sondagens 1, 2 e 5 

executadas dentro de lagos, ou muito próximas ao igarapé Wai Grande tiveram resistividades 

iniciais muito baixas (6 a 50Ω.m) e a medida que aprofundou-se na investigação fora 

distinguida camadas mais arenosas. Enquanto, as SEV 3, 4 e 6 nas profundidades de 5.5, 10 e 

10 m, respectivamente, indicaram comportamento condizente a concreções lateríticas por 

conta de resistividades muito altas (5.000 a 10.000Ω.m). 

Segundo Martins et al. (1991) e Brandão et al. (2006), afirmam que solos arenosos 

possuem maior permeabilidade e o nível do lençol freático de pequena profundidade favorece 

o contato com contaminantes. Já onde há alternância de solos argilosos e areno argilosos, as 

camadas argilosas e siltosas servem como filtro natural retendo os microorganismos e a 

matéria orgânica do solo. Assim, as porções das sondagens que apresentaram menores 

resistividades (101 a 543 Ω.m), estão associadas a materiais areno-argilosos, e torna viável as 

contaminações em virtude da presença da rede de esgoto construída na área. 

As superfícies de contaminação estão associadas as mais baixas resistividades (Figura 3A), 

por conseguinte, a resistividade é inversamente proporcional a condutividade, isso deve a 

presença de poluentes, como metais pesados pesticidas e principalmente a contaminação do 

igarapé Wai grande, no qual possui grande quantidade de resíduos sólidos. De acordo com 

Lopes (2002) os efeitos da contaminação do aquífero, através dos valores mais elevados de 

condutividade elétrica (teor de sais dissolvidos) e nitrato estão na zona mais densamente 

povoada da cidade, resultados estes demonstrados através da figura 3A. Isto se deve ao fato 

do SABV comportar-se principalmente como um aquífero livre (Wankler; Sander; 

Evangelista, 2012) o que aumenta a sua vulnerabilidade à contaminação. 

A figura 3B demonstra o escoamento superficial, sendo produto da análise do fluxo a partir 

da topografia do terreno, parte da hipótese de que o fluxo subterrâneo move-se entre as rochas 

permeáveis e os solos, dos lugares mais altos para os lugares mais baixos, até que atinja a 
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superfície topográfica e desemboque em uma fonte ou através de descargas ao longo das 

margens de um lago, estuário, lagoa, canal, rio ou mar (Fetter, 1994) e que a gravidade é a 

força predominante no movimento das águas subterrâneas. As setas apontam para o sentido 

jusante e o comprimento da flecha depende da magnitude ou declividade da encosta. 

         

Figura 3 – Integralização dos dados. (A) Mapa de isolinhas de resistividade em profundidade. (B) 

Mapa potenciométrico. Autor: Autoria própria.  

 

CONCLUSÕES 

O estudo geofísico aplicado na área do bairro Dr. Airton rocha pela técnica da SEV 

permitiu a configuração da zona sudeste do aquífero Boa Vista, e o mapeamento das áreas 

vulneráveis, sendo estas correspondentes as áreas mais superficiais, pois a profundidade de 

18m, as áreas de resistividade mais baixa são de 1.000Ω.m. Desta forma, o mapeamento das 

zonas vulneráveis correlaciona-se as camadas argilosas e areno-argilosas, enquanto as 

camadas arenosas com resistividade de 1.000 a 3.200Ω.m, são as que possuem maior 

potencialidade aquífera. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Brandão, V. S., Cecílio, R. V., Pruski, F. F, Silva, D. D. (3ª ed). 2006. Infiltração da água no solo. Viçosa: 

UFV, 120 p. 

Fetter, C. W. (3ª Ed). 1994. Applied Hydrogeology.  Prentice Hall, 624p. 

Lopes, E. S. 2002. Hidroclimatologia. Manaus: [s.n.]. v. 1-B. t. 3 

Martins, M. T.; Pellizari, V. H.; Pacheco, A.; Myaki, C. A.; Bossolan, N. R. S.; Mendes, J. M.; Hassuda, S. 

1991. Qualidade bacteriológica de águas subterrâneas em cemitérios. Saúde Pública, São Paulo, v. 25, p. 47-52. 

Reis N. J; Faria, M. S. G; Almeida, M. E. 2003. A geologia de Roraima. Géologie de la France. Paris, n. 2-34, 

p. 121-134. 

Souza, L. S. B.; Carvalho, F. W. S. 2017. Comportamento elétrico do Sistema Aquífero Boa Vista na área do 

bairro Distrito Industrial Governador Aquilino Mota Duarte (Boa Vista/RR). In: XVI Congresso ABEQUA, 

2017, Bertioga. http://www.abequa.org.br/anais2017, 2017a. 

Souza, L. S. B.; Carvalho, F. W. S. 2017.Contextualização geológica da porção SW do Sistema Aquífero Bom 

Vista, Estado de Roraima, a partir de sondagens elétricas verticais rasas. Boletim do Museu Paraense Emilio 

Goeldi. Ciencias Naturais, v. 12, n. 1, p. 91-107, 2017b. 

Wankler, F. L.; Evangelista, R. A. O.; Sander, C. 2012. Sistema Aquífero Boa Vista: “estado de arte” do 

conhecimento e perspectivas. ACTA Geográfica. Boa Vista, v. 6, n. 12, p. 21-39. 

A B 



 

16º SIMPÓSIO DE GEOLOGIA DA AMAZÔNIA 
Geociências e Geopolítica na Amazônia 

23 a 25 de setembro de 2019 - Manaus-Amazonas 
SBG-NO – DEGEO/UFAM- CPRM/Manaus 

 

 

APLICAÇÃO DE DADOS GEOFÍSICOS AÉREOS DE ALTA RESOLUÇÃO NA 

MODELAGEM GEOLÓGICA DA REGIÃO GRANITO-GREENSTONE DE ALMAS-

DIANÓPOLIS NO BRASIL CENTRAL: IMPLICAÇÕES PARA EXPLORAÇÃO DO 

REGOLITO 

Sanclever Freire Peixoto1,2, Adriana Maria Coimbra Horbe1; Túlio Marques Soares3; 

Francisco Abel Pompeu de Campos3; Denise Domingos dos Santos Martins4 
sancleverp@yahoo.com.br; ahorbe@unb.br; tmarques.soares@gmail.com; frpcampos@gmail.com; 

denisedsm@gmail.com 
1Universidade de Brasília / UnB; 2Instituto Natureza do Tocantins / NATURATINS; 3Consultor 

independente; 4Universidade Federal do Tocantins / UFT 

 

RESUMO 

Entender a história de intemperismo, a paisagem e a evolução climática, bem como as variações 

mineralógicas e químicas do regolito em terrenos profundamente intemperizados são essenciais 

para a exploração mineral. Com este objetivo, foi estudada uma área no Brasil central, onde 

granito-greenstone hospedam importantes depósitos minerais e existe ampla distribuição de 

crostas lateríticas que sustentam relevo convexo a tabular. Aplicou-se gamaespectrometria 

aérea em ambiente GIS para mapear o regolito. As técnicas utilizadas foram a modelagem 

supervisionada com emprego de lógicas Booleana e fuzzy a uma série de combinações do eTh, 

eU, K e elevação. A variável 
eTh+eU

K
 (fator Th) em concentração exportada do Oasis Montaj 

com extensão arcview binary raster grid integrada com a elevação discriminou com eficiência 

substancial as áreas com crostas lateríticas em relação aos afloramentos de rochas não 

ferruginosas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: crostas lateríticas; lógica fuzzy; gamaespectrometria aérea; fator Th. 

 

INTRODUÇÃO 

A gamaespectrometria aérea aliada a tratamento de imagens (LANDSAT e SRTM), têm sido 

usadas na identificação de padrões geofísicos e altimétricos que permitam mapear com 

qualidade e rapidez o regolito (Wilford, 1997; Carrino et al., 2011; Iza et al., 2016 e 2018). Esse 

sucesso é basicamente devido a capacidade das crostas lateríticas desenvolvidas pelo 

intemperismo em clima tropical e que sustentam o relevo (Tardy and Roquin, 1998), 

concentrarem Th e U nos óxi-hidróxidos de Fe e nos minerais residuais (zircão e monazita) em 

detrimento de K (Wilford et al., 1997). O desafio deste estudo foi encontrar padrões 

aerogamaespectrométricos em ambiente GIS específicos para identificar as extensas crostas 

lateríticas ferruginosas produtos de intenso intemperismo residual, em relação a grande 

diversidade geológica de rochas não ferruginosas. Foram testadas modelagens que utilizam 

classificação supervisionada e diversas combinações entre as variáveis eU, eTh, K e elevação 

por meio de operadores aritméticos, Booleanos e fuzzy (Zadeh, 1965; Bonham-Carter, 1994). 

A modelagem desenvolvida com devidas adaptações, pode ser aplicada a terrenos similares em 

outras regiões e fornece uma base para modelos e estratégias de exploração do regolito e no 

entendimento do seu desenvolvimento. Para este estudo foi selecionada a região de Almas – 

TO onde o terreno granito-greenstone Almas-Dianópolis é intrudido por granitos e 

granodioritos peraluminosos a metaluminosos cobertos discordantemente por sequências 

sedimentares intracratônicas mineralizadas em ouro (Cruz e Kuyumjian, 1998). As crostas 
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lateríticas estão amplamente distribuídas. Sustentam tanto o relevo mais arrasado (~350 m) e 

com baixa declividade (Depressão do Alto Tocantins) como o relevo ondulado com topos 

convexos a tabulares (~500 m) na porção extremo leste (Patamares das Mangabeiras) onde 

estão os biotita metagranodioritos (Suíte Serra do Boqueirão). 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Para este estudo foram utilizadas imagens SRTM com resolução espacial de 30 m. Os dados 

gamaespectrométricos foram adquiridos entre julho de 2005 e janeiro de 2016 durante o Projeto 

Aerogeofísico Tocantins (CPRM, 2006). A altura média de voo foi de 100 m, com linhas de 

voo e controle espaçadas de 0,5 km e 10 km, respectivamente. Os dados gamaespectrométricos 

foram processados nos softwares Oasis Montaj da Geosoft e ArcGIS da Esri enquanto altimetria 

no Global Mapper. Esta técnica se baseia na transformação de dados numéricos para localizar 

na superfície do terreno objetos de interesse, neste estudo as duricrust lateríticas (Carranza et 

al., 1999). Os dados da gamaespectrometria aérea (geodatabases.gdb) foram interpolados com 

base na curvatura mínima, com tamanho de célula do grid de 125 m, que corresponde a ¼ do 

espaçamento entre as linhas de voo. A validação do modelo é expressa pelo coeficiente kappa 

(κ) definido como κ = (𝑛 ∑ 𝑥𝑖𝑖 −𝑐
𝑖=1  ∑ 𝑥𝑖+

𝑐
𝑖=1 𝑥+𝑖)/(𝑛2 − ∑ 𝑥𝑖+

𝑐
𝑖=1 𝑥+𝑖), onde xii é o valor da 

linha i e coluna i, xi+ e x+i as somas da linha i e coluna i da matriz de confusão, respectivamente, 

n é o número total de amostras e c o número de classes (Cohen, 1960). A eficiência do modelo 

é medida pelo κ. Valores do κ entre 1 e 0.81 indicam concordância quase perfeita, 0.80 e 

0.61substancial, 0.60 e 0.41 moderada e quanto mais próxima de 0 menor a concordância 

(Landis e Koch, 1977). Para este estudo foram computados 1745 pontos de campo onde afloram 

rocha (1462) e crosta laterítica (283) e considerou quatro possibilidades para o modelo: a) rocha 

concordante; b) rocha discordante; c) crosta laterítica discordante; e d) crosta laterítica 

concordante. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Após a constatação de que as crostas lateríticas são marcadas por alto eTh e eU e baixo K devido 

a preferência do Th e U pelos óxi-hidróxidos de Fe e nos minerais residuais (zircão e monazita) 

em detrimento de K (Wilford et al., 1997), várias técnicas passaram a ser utilizadas no 

mapeamento do regolito via gamaespectrometria (Wilford et al., 1997; Carrino et al., 2011; Iza 

et al., 2016 e 2018). Dentre as várias tentativas utilizadas na área de estudo, o procedimento 4 

(
eTh+eU

K
 em concentração e exportada do Oasis Montaj com extensão arcview binary raster grid 

e elevação) com κBooleano = 0.69 e κFAPO = 0.66 foi o melhor (eficiência substancial; acurácia de 

91 %) para mapear áreas onde afloram crostas lateríticas (~30 %) em relação as rochas (Figura 

1, Tabela 1).  

Uma dificuldade na reprodução dos métodos de mapeamento aplicados é a falta de informação 

sobre a entrada dos dados para proceder as lógicas Booleana e Fuzzy. Esta informação é 

importante porque quando os dados normalizados (0-255 pixels de cor) (K, eTh, eU e suas 

razões) são utilizados (procedimentos 1, 2, 3 em relação ao procedimento 4) pode superestimar 

a distribuição das crostas lateríticas como acontece na área de estudo (Tabela 1). 
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Figura 1 – Mapa preditivo de ocorrência de crostas lateríticas baseados nas lógicas Booleana (A) e fuzzy 

(B), procedimento 4. Áreas em vermelho correspondem as crostas lateríticas e fragmentos, horizonte 

mosqueado e solo superficial, enquanto as áreas remanescentes rocha e saprólito. 
 

Tabela 1 – Sumário estatístico do eTh, 
eTh.eU

K
, 

eTh+eU

K
 (dado normalizado e absoluto) e elevação nos 

respectivos formatos adotados nos 4 procedimentos. 
 Variável Lógica Fórmulas e tipo de dado 

Matriz de 

confusão* 

Acurácia 

(%) 
κ 

Área 

(%)** 

 Elevação 

(SRTM) 
Boolean Elevação AND eTh (979-483-78-205) 68 0.57 45.5 

  FAPO Elevação*eTh  (951-511-61-222) 67 0.27 51.2 

1 eTh FASO (1-(1- Elevação)*(1- eTh)) (951-511-61-222) 67 0.27 51.2 

  FGO 

  

Power((FASO),0.7)*Power((FAPO),0.3) (951-511-61-222) 67 0.27 51.2 
       
    Dado normalizado para 0-255 (geotiff)         

  

2 
 

 

Elevação 

(SRTM) 
Boolean Elevação AND 

𝑒𝑇ℎ .  𝑒𝑈

𝐾
 (1227-235-19-264) 85 0.59 46.6 

 FAPO Elevação* 
𝑒𝑇ℎ .  𝑒𝑈

𝐾
 (1165-297-17-266) 82 0.53 54.0 

𝑒𝑇ℎ . 𝑒𝑈

𝐾
 FASO (1-(1-Elevação)*(1- 

𝑒𝑇ℎ .  𝑒𝑈

𝐾
)) (1157-305-15-268) 82 0.52 54.1 

  FGO 

 
 

Power((FASO),0.7)*Power((FAPO),0.3)  (1156-306-20-263) 81 0.51 54.1 

  Dado normalizado para 0-255 (geotiff)         

3 

Elevação 

(SRTM) 

Boolean 

(IOM) 
(1*Elevação)+(4*(

𝑒𝑇ℎ+𝑒𝑈

𝐾
))/5 (1224-238-16-267) 85 0.59 47.4 

 FAPO Elevação*
𝑒𝑇ℎ+𝑒𝑈

𝐾
)) (1157-305-13-270) 82 0.53 54.6 

𝑒𝑇ℎ + 𝑒𝑈

𝐾
 FASO (1-(1-Elevação)*(1- 

𝑒𝑇ℎ+𝑒𝑈

𝐾
)) (1173-289-11-272) 83 0.55 54.5 
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FGO Power((FASO),0.7)*Power((FAPO),0.3) (1178-284-12-271) 83 0.55 54.4 
       

     Dado normalizado para 0-255 (geotiff)         

4 

Elevação 

(SRTM) 

Boolean 

(IOM) 
(1*Elevação)+(4*(

𝑒𝑇ℎ+𝑒𝑈

𝐾
))/5 (1352-110-51-232) 91 0.69 30.4 

 FAPO Elevação* 
𝑒𝑇ℎ+𝑒𝑈

𝐾
 (1366-96-73-210) 90 0.66 28.5 

𝑒𝑇ℎ + 𝑒𝑈

𝐾
 FASO (1-(1-Elevação)*(1- 

𝑒𝑇ℎ+𝑒𝑈

𝐾
)) (1364-98-73-210) 90 0.65 29.2 

 
FGO Power((FASO),0.7)*Power((FAPO),0.3) (1362-100-74-209) 90 0.65 29.9 

       
          Dado absoluto (grid)         

* Valores respectivos para não-crosta laterítica predita como não-crosta laterítica, não-crosta laterítica predita como crosta 

laterítica, crosta laterítica predita como não-crosta laterítica e crosta laterítica predita como crosta laterítica.  

**Área coberta por materiais lateríticos (crosta laterítica, horizontes mosqueado e desmantelado e solo superficial). 

FAPO- Operador Produto Algébrico Fuzzy, FASO- Operador Soma Algébrica Fuzzy, FGO- Operador Gama Fuzzy. 

 

CONCLUSÕES 

Este estudo permitiu comparar a eficiência da gamaespectrometria aérea integrada a altimetria 

usando lógicas matemáticas (Booleana e fuzzy) e operadores aritméticos (+, -, *, /) em mapear 

as crostas lateríticas que compõem o regolito no Brasil central. O procedimento 4 foi o mais 

eficiente para mapear as crostas lateríticas. Embora haja excelente correlação com os dados 

geológicos de campo (κBooleano = 0.69 e κFAPO = 0.66), os modelos utilizados não foram capazes 

de discriminar o tipo de produto (e.g., crosta laterítica, horizonte mosqueado, latossolo) ou 

padrões de resposta de cada um individualmente. Assim, mais pesquisas ainda são necessárias 

para estabelecer a abordagem mais eficiente para distinguir os diferentes materiais que 

compõem o regolito da região.  
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RESUMO 
O processamento e interpretação de dados geofísicos são métodos essenciais para a 

identificação de características estruturais, distinção de unidades geológicas e em trabalhos de 

prospecção mineral. Em especial, a gamaespectrometria mensura a concentração de potássio 

(K, %), urânio (eU, ppm) e tório (eTh, ppm) nas rochas e seus produtos intempéricos, cujas 

razões entre esses elementos são utilizadas na diferenciação entre rochas sãs e alteradas 

hidrotermalmente. Neste contexto, este estudo apresenta a interpretação dos dados de 

gamaespectrometria aérea dos clusters de depósitos de óxido de ferro, cobre e ouro (IOCG) da 

Província Carajás, sudeste do cráton Amazônico e do estado do Pará. As razões 

gamaespectrométricas mostram que a alteração hidrotermal foi intensa (i) na parte sul da região 

estudada e próxima (ii) às zonas de cisalhamentos e (iii) ao contato entre o Supergrupo 

Itacaiúnas e o Complexo Xingu. As zonas de alteração hidrotermal que podem estar 

relacionadas com as mineralizações de Cu-Au foram identificadas pelos valores anômalos 

positivos (acima da média somada ao desvio padrão; > μ+σ) das razões K/Th, U/Th, U/K, Fator 

F e K anômalo. 

  

PALAVRAS-CHAVE: Geofísica, Radiometria, Cobre, Geoprocessamento. 

 

INTRODUÇÃO 
A Província Carajás (Figura 1), SE do cráton Amazônico, é caracterizada pelos notáveis 

depósitos polimetálicos (Au, Cu, Fe, W, Ni e Mn) hospedados em granitoides e sequências 

metavulcanossedimentares arqueanos e associados à sistemas de veios proterozoicos (Costa et 

al. 2017). A província encerra rochas magmáticas félsicas, máficas e sequências 

metavulcanossedimentares majoritariamente arqueanas. Sendo subdivida em dois domínios em 

virtude das unidades litológicas presentes, assinatura geocronológica e feições tectônicas que 

marcam uma evolução geológica particular em cada região, Carajás (norte) e Rio Maria (sul). 

As mineralizações de Cu-Au são associadas aos depósitos IOCG (iron oxide-copper-gold 

deposits) localizados no Domínio Carajás que, em linhas gerais, são correlacionados (i) ao 

greenstone belt Itacaiúnas, (ii) aos sistemas de zonas de cisalhamento de direção NW-SE, (iii) 

às intrusões félsicas e máficas e (iv) à intensa alteração hidrotermal (potássica, sódica, sódica-

cálcica e clorítica) (Leite e Souza Filho 2009; Xavier et al. 2012; Monteiro et al. 2014). 

Leite e Souza Filho (2009) apresentam um estudo prospectivo para essas mineralizações na 

Província Carajás (Figura 2A), mas a ausência de levantamento do conteúdo de potássio, 

impossibilitou a avaliação da alteração hidrotermal para a região, desse modo, este estudo 

apresenta a reavaliação da área estudada por Leite e Souza Filho (2009) quanto as razões K/Th, 

U/Th e U/K (Shives et al. 2000), Fator F (Efimov 1978) e K anômalo (Pires 1995) (Tabela 1). 

Essas razões são comumente empregadas na identificação de áreas alteradas hidrotermalmente 

em virtude da mobilidade química particular de cada elemento, em especial, o eTh apresenta 

baixa mobilidade enquanto o K é extremamente móvel. Portanto, as rochas sob alteração 
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hidrotermal podem ser distinguidas das unidades litológicas inalteradas pelos altos valores nos 

mapas temáticos (Shives et al. 2000; Ferreira et al. 2009). 

Tabela 1 – Equações para análise radiométrica. 

Fator F (F) K anômalo (Ka) 

𝐹 =  
𝐾 ∙ 𝑒𝑈

𝑒𝑇ℎ
 𝐾𝑎 =  

𝐾𝑆

𝑒𝑇ℎ𝑆
∙

𝜇𝑒𝑇ℎ𝑆

𝜇𝐾𝑆
− 1 

K: potássio em porcentagem, eU: urânio em ppm, eTh: tório em ppm, μ: valor médio, KS: potássio 

medido e eThS: tório medido 

 
Figura 1 – (A) Mapa geológico da porção nordeste e (B) compartimentação tectônica da Província 

Carajás (shapefiles de Vasquez et al. 2008). 

METODOLOGIA 
Os bancos de dados utilizados correspondem aos projetos de aerolevantamentos Rio Maria e 

Tucuruí que foram coordenados pelo Serviço Geológico do Brasil (Companhia de Pesquisa de 

Recursos Minerais, CPRM) e realizados, pré-processados e corrigidos pela Lasa Prospecções 

S/A. e Prospectors Aerolevantamentos e Sistemas LTDA em 2010 e 2014 (Lasa Prospecções 

S/A 2010; Prospectors Aerolevantamentos e Sistemas LTDA 2015). As linhas voo têm 

espaçamento de 500 m e direção N-S. Os dados foram consolidados em um único banco de 

dados e interpolados em um grid regular de 125 m (1/4 do espaçamento entre as linhas de voo) 

pelo método curvatura mínima no software Geosoft® Oasis Montaj®. Os mapas de todos os 

canais (K, eTh e eU) apresentaram valores negativos ou nulos que podem levar a interpretações 

errôneos sobre hidrotermalismo regional, assim, foi aplicado uma correção em cada canal afim 

de atingir o valor mínimo de 0,01 (Ferreira et al. 2009). Após essa etapa de correção, os mapas 

das razões e demais parâmetros foram gerados e seguiu-se com a interpretação em ambiente 

GIS utilizando o software Esri® ArcMap™. 
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INTERPRETAÇÃO GEOFÍSICA 

As razões K/Th e U/Th (Figura 2B-C) mostram anomalias de potássio e urânio associadas, 

principalmente, aos granitoides dos complexos Xingu e Caiamar, às rochas 

metavulcanossedimentares do Supergrupo Itacaiúnas e Formação Águas Claras e às unidades 

neoproterozoicas da Faixa Araguaia (no caso do potássio). Já os valores anômalos na razão U/K 

(Figura 2D) se distribuem próximos ao limite entre os domínios Carajás e Bacajá (Província 

Transamazonas), cujos máximos são associados ao Granito Igarapé Gelado. O mapa do Fator 

F (Figura 2E) segue a tendência principal das razões K/Th e U/Th, onde os valores anômalos 

são restritos às porções sul e oeste da área estudada, e próximo ao limite entre os domínios 

Carajás e Rio Maria e no interior da Faixa Araguaia. As áreas enriquecidas em potássio 

apresentam melhor distribuição no mapa de K anômalo (Figura 2F) em relação aos métodos 

anteriores e são associadas aos granitos neoarqueanos da Suíte Plaquê e às rochas 

metavulcânicas do Grupo Igarapé Pojuca (Supergrupo Itacaiúnas); diferente das relações 

anteriores, o K anômalo é calculado a partir da normalização do conteúdo de K em relação ao 

eTh para cada unidade litológico, sendo mais sensível às alterações na concentração de K. 

 
Figura 2 – A: mapa prospectivo de Leite e Souza Filho (2009). B-F: mapas gamaespectrométricos da 

serra de Carajás e arredores. G: alteração hidrotermal na sequência Itacaiúnas-Águas Claras 

(shapefiles de  Vasquez et al. 2008). ZC: zona de cisalhamento e ZCT: zona de cisalhamento 

transpressiva. 
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A integração desses parâmetros na área de exposição das rochas do Supergrupo Itacaiúnas e da 

Formação Águas é apresentado na Figura 2G. As áreas anômalas apresentam valores acima da 

média (μ) somada ao desvio padrão (σ) em cada mapa e são marcadas pela cor magenta (Figura 

2B-F). Quanto aos depósitos e minas de cobre, os melhores resultados são alcançados 

empregando a razão U/K e K anômalo, as demais razões correlacionam-se com as zonas de 

cisalhamento regionais e podem salientar a extensa percolação de fluido hidrotermal por essas 

estruturas. 

CONCLUSÕES 
As áreas demarcadas pelos máximos das razões entre K, eU e eTh na Província Carajás definem 

grandes extensões sob alteração hidrotermal e correlacionam-se principalmente com os 

complexos graníticos arqueanos e áreas com descontinuidades crustais, como as zonas de 

cisalhamento regionais e os limites entre os domínios tectônicos. O alto teor de eTh nas 

unidades vulcanossedimentares do Supergrupo Itacaiúnas dificulta a avaliação do 

hidrotermalismo nessas rochas, uma vez que reduz os valores das razões. O cluster norte de 

mineralizações cupríferas (i.e., Cinturão Norte do Cobre) é bem demarcado com a razão U/K e 

K anômalo, ao passo que a contraparte meridional (i.e., Cinturão Sul do Cobre) pela razão U/K 

e Fator F. 
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RESUMO 

O presente trabalho tem por objetivo fornecer dados para o reconhecimento de áreas de risco ligados a 

susceptibilidade à erosão do substrato do município de Xinguara, utilizando-se da metodologia de 

modelamento ambiental, da qual se faz uso da avaliação de riscos obtidos através de dados das classes 

temáticas de geomorfologia, geologia, climatologia, pedologia e pela vegetação e ocupação do solo, e 

tendo como resultado um mapa de risco à erosão do município na escala 1:750, a fim de auxiliar o 

planejamento urbano e diminuir os impactos negativos da ação antrópica. 

PALAVRAS-CHAVE: Vulnerabilidade Ambiental, Geoprocessamento, Mapa de Risco. 

INTRODUÇÃO 

O mapeamento da vulnerabilidade ambiental na Amazônia tem sido intensificado nos últimos 

anos em razão do avanço do desmatamento e da instalação de culturas pecuárias e de plantios, 

relacionados ao agronegócio. A relação do homem com o meio ambiente tem proporcionado 

profundas modificações no equilíbrio do meio ambiente, gerada muitas vezes por ocupações 

irregulares de zonas de risco, como em encostas ou beira de rios, poluição, impermeabilização 

do solo, o consumo de recursos naturais e a exaustão dos mesmos. Nesse contexto, o trabalho 

visa fornecer dados para o reconhecimento de áreas de risco ligados a susceptibilidade à erosão 

do substrato do município de Xinguara, permitindo o planejamento urbano do município, 

diminuição dos impactos negativos da ação antrópica, minimização gastos desnecessários e 

aumento da produtividade agropecuária com a exploração sustentável do terreno. O município 

de Xinguara está localizado na Mesorregião Sudeste Paraense e Microrregião de Redenção, no 

sudeste do estado do Pará. 

METODOLOGIA 

O trabalho fez uso das metodologias de Crepani et al. (2001), Grigio et al. (2006) e Duarte e 

Carneiro (2017). Crepani et al. (2001) desenvolveu um método de atribuição de valores de 

estabilidade as classes temáticas que variam entre 1 a 3, onde os menores valores são mais 

estáveis. Grigio et al. (2006), por sua vez, atribui diferentes pesos aos diferentes fatores, isso 

proporcionar uma importância relativa a cada fator sobre o outro. E por fim, Duarte e Carneiro 

(2017) utilizaram os métodos de Crepani et al. (2001) e Grigio et al. (2006) para desenvolver 

um cenário classes temáticas que influenciariam na susceptibilidade a erosão, onde 

consideraram a geologia, vegetação, pedologia, declividade e clima como fatores importantes 

para seu modelo. 

A partir dessas três metodologias foi criado o mapa de vulnerabilidade/susceptibilidade a erosão 

com a ajuda do software ArcMap, versão 10.5 e de dados sobre geomorfologia, geologia, 

vegetação, pedologia e precipitação média anual, no formato de shapefile. 

Os dados de geomorfologia, pedologia, vegetação e geologia foram obtidos a partir do banco 

de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, no formato de shapefile. Os 

dados sobre o clima, precipitação média anual e mensal foram desenvolvidos com base nos 

mapas de precipitação mensal e anual do Pará do relatório técnico da Diretoria de Recursos 
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Hídricos do Estado do Pará (2013). E para as medidas de amplitude altimétrica e declividade 

foi utilizado um modelo digital de elevação da Missão Topográfica Radar Shuttle (SRTM), 

obtida na base de dados Earth Explorer do Serviço Geológico Americano.  

A primeira etapa consistiu na rasterização dos dados em shapefile (conversão dos dados em 

raster) usando a extensão ArcToolBox. Em seguida, estabeleceu-se a criação de critérios e 

pesos para cada fator, onde foram considerados: para a geomorfologia as formas de relevo, as 

classes morfométricas e os índices morfométricos (como a declividade e amplitude altimétrica); 

para a pedologia os tipos de solos (como latossolo, neossolo, plintossolo, etc.); para a geologia 

a litologia presente (dentre granitos, granodioritos, basaltos, riolitos, etc.); para a intensidade 

pluviométrica a razão entre a média da pluviosidade anual pelos meses do período chuvoso; e 

para a vegetação o tipo de vegetação presente (como floresta ombrófila, tropical densa, savana 

florestada, etc.).  

A atribuição de pesos para cada fator foi definida conforme os critérios e pesos pré-

estabelecidos por Crepani et al. (2001). Em seguida foi feita a reclassificação (reclass) das 

informações raster, com o auxílio do ArcToolBox, onde fora feita a atribuição de pesos (tabela 

1). Com os dados reclassificados, realizou-se a integração dos dados por meio do método 

Processo analítico hierárquico (Analyst Hierarchy Process - AHP) de Dias & Silva (2014) 

utilizando o Raster Calculator do ArcToolBox: 
Tabela 1 - Matriz de comparação das variáveis utilizadas para a atribuição de pesos e reclassificação das informações raster. 

Variáveis Geomorfologia Pedologia Vegetação Precipitação Litologia 

Geomorfologia 1 2 3 4 5 

Pedologia 1/2 1 2 3 4 

Vegetação 1/3 1/2 1 2 3 

Precipitação 1/4 1/3 1/2 1 2 

Litologia 1/5 1/4 1/3 1/2 1 

O produto das matrizes, com o valor normalizado fornece subsídios para a definição dos pesos 

de cada variável, onde: 
Tabela 2 – Matriz de comparação com os valores normalizados, calculados a partir da tabela 1, com seus respectivos valores 

médios (Pw) usados para o recálculo dos pesos das variáveis. 

Matriz normalizada Peso (Pw) 

0.44 0.49 0.44 0.38 0.33 0.42 

0.22 0.24 0.29 0.29 0.27 0.26 

0.15 0.12 0.15 0.19 0.20 0.16 

0.11 0.08 0.07 0.10 0.13 0.10 

0.09 0.06 0.05 0.05 0.07 0.06 

Para verificação da consistência dos dados, utilizou-se a fórmula da Razão de Consistência 

(RC):  

𝑅𝐶 =
IC

𝐼𝑅
   , Onde: 𝐼𝐶 =

(λmax−n)

(n−1)
, com n = número de variáveis; λmax =

1

𝑛
 ∑

[𝐴𝑤]𝑖

𝑃𝑤𝑖

𝑛

𝑖=1
  ;   Aw = 

MAT. A * Pw, disponível na tabela 3 e IR conforme a tabela 4 
Tabela 3 - Valores dos pesos globais (Aw), obtidos pelo produto da matriz de comparação paritária pelo vetor (Pw).  

Aw 

Aw1 2.13 

Aw2 1.34 

Aw3 0.81 

Aw4 0.50 

Aw5 0.31 
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Tabela 4 - Valores do Índice Randômico (IC), a partir de Saaty (1991) 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

IR 0 0 0.58 0.9 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 1.49 

Se RC < 0,1, então o resultado é consistente. 

Em relação aos dados utilizados: 

λmax = 5.068323222, IC = 0.017080806 e RC = 0.015250719. Resultando em RC < 0,1, 

portanto é consistente. 

A fórmula final para integração dos dados com o raster calculator foi “Susceptibilidade = 

(0,42 x Geomorfologia) + (0,26 x Pedologia) + (0,16 x Vegetação) + (0,10 x 

Precipitação) + (0,06 x Litologia)”. O resultado foi o mapa de susceptibilidade a erosão do 

município de Xinguara-PA na escala de 1:750 (Figura 01). 

 
Figura 01 – Mapa de susceptibilidade à erosão do município de Xinguara (PA). 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A partir do mapa de susceptibilidade erosiva é possível constatar visualmente que grande parte 

do município se encontra em uma área de média susceptibilidade/vulnerabilidade, com algumas 

porções de baixa e de alta susceptibilidade concentradas na porção oeste e centro-oeste da 

região, respectivamente. Ao comparar o mapa com a geomorfologia, é possível constatar a 

grande influência das formas de relevo aguçado nas regiões de alta susceptibilidade, em 

contrapartida, onde predominam o relevo convexo, quando avaliadas junto com as outras 

variáveis, são as que apresentam a menor vulnerabilidade a erosão. Quando comparado com a 

vegetação, percebe-se um grande desenvolvimento de atividade pecuária (pastagens) nas 

porções de alta a média vulnerabilidade, porém, onde ocorre floresta nativa, como a Floresta 
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ombrófila, o valor da vulnerabilidade reduz significativamente, isso ocorre porque a cobertura 

vegetal evita o impacto direto das gotas de chuva, impedindo a compactação do solo e 

diminuição da capacidade de absorção de água, ela aumenta também a capacidade de infiltração 

da água no substrato, além de que as suas raízes melhoram a porosidade e permeabilidade do 

solo (CREPANI et al., 2001). Em relação aos solos, pode-se observar que a presença de solos 

maturos, como os latossolos, contribuem para a baixa susceptibilidade erosiva do substrato, a 

concentração desse tipo de solo na porção oeste do município atesta ainda mais a preservação 

da paisagem em relação aos efeitos erosivos. A precipitação média anual também influencia na 

vulnerabilidade erosiva da região, evidenciado pela presença de uma baixa pluviosidade na 

porção oeste do município. A geologia da região, por sua vez, é mais complexa, com a presença 

de vários litotipos em pequenas áreas, no entanto, por se tratarem predominantemente de rochas 

cristalinas pré-cambrianas, a sua contribuição para a vulnerabilidade erosiva é baixa, não 

contribuindo tanto quanto as outras variáveis. 

CONCLUSÕES 

A partir da junção e reclassificação dos dados geológicos e fisiográficos do município de 

Xinguara pode-se constatar a predominância de condições de susceptibilidade erosivas 

intermediárias para a maior parte do município. Enquanto as condições de maior 

vulnerabilidade erosiva estão presentes mais localmente nas porções central-oeste. É possível 

observar um grande uso substrato para o agronegócio, em especial para criação bovina e 

plantios diversos. Tal situação, se não bem planejada, poderá contribuir para o aumento da 

erosão do município e, em casos mais severos, produzir de deslizamento de massas e/ou intensa 

denundação do substrato e possível perda das culturas de plantio. Essa situação é melhor 

compreendida quando se percebe a diferença de altimetria da região de estudo, nitidamente 

mais elevada, em relação aos arredores. Portanto, são necessários o planejamento efetivo e o 

constante monitoramento da região para que a ocupação e os efeitos antrópicos não afetem tanto 

o meio ambiente, tornando-o menos propício a desastres naturais. 
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RESUMO 

O aprimoramento das técnicas de coleta, a disponibilidade de insumos e métodos de análise, 

advindos das novas tecnologias, proporcionaram um avanço significativo no campo das 

geociências. A revolução das tecnologias digitais propiciou a atualização de conteúdo, de 

produção e de uso de mapas geológicos. Neste sentido, a integração de imagens 

hiperespectrais a dados aerogeofísicos, por meio de técnicas apropriadas, se apresenta como 

ferramenta imprescindível, na atualização e detalhamento de mapas geológicos. Com o 

objetivo de testar o potencial desses tipos de insumos, visando à caracterização litológica da 

porção noroeste do estado de Roraima, foi desenvolvido este estudo. Os dados 

aerogamaespectrométricos utilizados, pertencem ao Projeto Aerogeofísico Província Mineral 

Parima-Uraricoera (Projeto 1058), foram integrados às imagens hiperespectrais do sensor 

Hyperion e informações geológicas existentes. A partir do processamento digital desses 

insumos foi possível realizar a discriminação das unidades geológicas, avaliando a relação das 

informações aerogeofísicas e a resposta espectral da área. Foram definidas oito classes 

aerogamaespectrométricas para o mapeamento temático, com concordância do índice Kappa 

de 0,94. Os dados obtidos por meio desta classificação integrados às informações geológicas 

permitiram verificar tanto a correlação, quanto a não correlação entre as unidades geológicas, 

possibilitando a reinterpretação de contatos geológicos e refinamento de dados existentes. 

Após o processamento digital das imagens Hyperion, o resultado estatístico revelou resultado 

não satisfatório em referência ao índice estatístico de acerto durante o processo de 

classificação, em função da baixa qualidade das imagens disponíveis para a área pesquisada. 

Porém, as interpretações evidenciaram a importância da análise integrada entre produtos 

obtidos por meio de métodos indiretos, para o mapeamento litológico, em região de acesso 

limitado, relacionando com as informações existentes da região.  

PALAVRAS-CHAVE: Aerogamaespectrometria, Hyperion, Roraima. 

INTRODUÇÃO 

Atualmente, com os avanços no ramo da geotecnologia e a disponibilidade de dados 

aerogeofísicos de alta e média resolução espacial, o mapeamento geológico tem sido realizado 

com êxito, principalmente em áreas de difícil acesso, como é o caso da região Amazônica.  

Haja vista a variedade de dados digitais, disponibilizados de forma gratuita, que podem 

ser utilizados para o desenvolvimento de estudos científicos, na caracterização litológica do 

Cráton Amazonas, optou-se por realizar este trabalho na porção noroeste do estado de 

Roraima, com o objetivo de reavaliar o potencial desses dados a partir de novos métodos, 

vislumbrando o aperfeiçoamento do mapeamento dessa região.  

O objetivo geral da pesquisa foi realizar a avaliação geológica da porção noroeste de 

Roraima, a partir da integração dos dados vetoriais das unidades geológicas preexistentes, 

com as respostas aerogamaespectrométricas dos dados do Projeto 1058 associados aos dados 

das imagens do sensor Hyperion. Tendo como foco, correlacionar às características dos 

elementos radioativos Tório (Th), Urânio (U) e Potássio (K) com as unidades litológicas da 
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área, avaliar o potencial de exatidão das respostas espectrais das imagens Hyperion para a 

região amazônica e compara-las com as respostas aerogamaespectrométricas. 

MÉTODOS OU METODOLOGIA 

O processamento digital dos dados foi realizado por meio de técnicas apropriadas para a 

discriminação das unidades geológicas a partir da emissividade da energia eletromagnética da 

superfície captadas pelo sensor, avaliando, a relação das informações geofísicas e resposta 

espectral. De acordo com isto, a confecção deste trabalho seguiu os seguintes procedimentos:  

Extração das informações da assinatura aerogamaespectrométricas, com base de 

trabalho de Vasconcelos et al. (1994), utilizando o software Oasis Montaj, de acordo com as 

seguintes etapas: a) Gridagem dos dados; b) Interpolação do dados; d) Classificação não 

supervisionada da imagem ternária CMY utilizado o algoritmo de agrupamento ISODATA 

(Iterative Self-organizing Data Analysis Technique); e) Avaliação por meio do índice Kappa 

e; f) confecção do mapa de domínios aerogamaespectrométricos.  

A imagem hiperespectral do sensor Hyperion selecionada para o processamento 

(EO1H2330582003355110PZ) possui baixo nível de cobertura de nuvens (20% a 29%) e foi 

processada a partir das seguintes procedimentos: a) Geração da composição colorida RGB; b) 

Correção Atmosférica, por meio do módulo FLAASH; c) Classificação Supervisionada SAM 

(Spectral Angle Mapper) e; d) avaliação estatística da classificação através do índice Kappa. 

Os dados geológicos vetoriais utilizados foram correlacionados com as respostas 

espectrais da imagem e com as respostas aerogamaespectrométricas em um ambiente de 

Sistema de Informação Geográfica. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A imagem resultante do processo de classificação dos dados Gamaespectrométricos foi 

submetida à análise de exatidão que apresentou resultado do índice geral de acurácia de 

95,59%, com índice Kappa igual 0.94, que classifica os dados temáticos obtidos em nível de 

excelente, conforme Landis e Koch (1977). Para fins de comparação destacaram-se duas 

áreas, conforme as Figura 1. 

 
Figura 1. Em (A e B) imagem ternária CMY com destaque para áreas das unidades Suíte Máfica 

Ultramáfica Serra da Estrutura e Suíte Intrusiva Surucucus (C e F) e sua classificação ISODATA (D e 

G). 

Nesta etapa foram utilizadas as imagens ternárias CMY e a imagem classificada, nas 

quais foram aplicadas as sobreposições dos dados vetoriais, referente às unidades geológicas 

do local, possibilitando uma análise espacial comparativa em ambiente de sistema de 

informação geográfica. O resultado revelou que existe uma diferença significativa entre a 
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informação gerada integrada aos dados existentes de geologia. Nas figuras 1F e 1G é possível 

visualizar que a alta concentração de Th encontra-se, em parte, correlacionada com a Suíte 

Intrusiva Surucucus, porém em algumas áreas essa correlação é feita com a alta concentração 

de U provavelmente correlacionada com o Grupo Parima.  Ao analisar esta figura, observa 

que a alta concentração de Th, da classe 4 (cor magenta),  se prolonga para porção central e 

sudeste da imagem e que, de acordo com a classificação ISODATA a mesma encontra-se 

subdividida por quatro classes distintas, sendo estas: Classe 4 (na cor magenta), Classe 1 (cor 

marrom), Classe 6 (na cor amarelo) e Classe 2 (na cor vermelha), demostrando uma variação 

na concentração dos radioelementos e a diversidade da composição litológica, indicando uma 

correlação com outras unidades geológicas encontradas nesta mesma porção da área. 

Ao analisar a porção Oeste da área de estudo, observa-se que os dados da delimitação de 

unidades geológicas da área apresentam uma boa correlação, conforme a delimitação da 

unidade Suíte Máfica-Ultramáfica Serra da Estrutura (Figura 1C), com as áreas das unidades 

gamaespectrométrica descriminadas pela imagem ternária CMY. No entanto, ao realizar a 

análise da imagem classificada (Figura 1D) nota-se que as respostas gamaespectrométricas 

dos elementos da classe 8, representada pela cor branca, se prologam para outras regiões da 

imagem, como na porção SE e NO, evidenciando o prolongamento de corpos de rocha desta 

unidade além da área delimitada pelo mapeamento geológico. Observa-se ainda que em 

algumas delimitações da unidade geológica Serra da Estrutura evidencia-se a presença de 

outras classes dentro destas delimitações (Figura 1D) sendo estas: Classe 4 (na cor Magenta), 

Classe 2 (na cor vermelha), Classe 3 (na cor verde escuro) e Classe 5 (na cor ciano), 

apresentando assim uma variação na distribuição dos radioelementos sobre as áreas 

delimitadas por essa unidade, onde pode se tratar de correlação de outras unidades geológicas 

e a expansão da mesma para outras áreas. Como resultado final produziu-se um mapa 

litogeofísico com os dados vetoriais resultante da imagem classificada que representa os 

domínios gamaespectrométrico mapeados, Figura 2. 

 
Figura 2. Mapa litogeofísico a partir da classificação ISODATA. 

As imagens do sensor Hyperion resultante do processo de seleção e correção 

atmosférica corresponde a 173 bandas de um total de 242. Este fato ocorre devido aos efeitos 

causados durante a coleta de dados, que prejudicam a formação da imagem, tais como valores 

iguais à zero, presença de ruídos devido à absorção de vapor d’água, ou a ocorrência de perda 

de calibração dos detectores resultando na apresentação de faixas verticais (stripes). Para a 

correção desses stripes, existem na literatura vários métodos descritos e que apresentam 

formas distintas para sua solução. No entanto, optou-se por não executar a correção de faixas, 

devido ao fato da alteração do valor do pixel, podendo comprometer o resultado durante o 

processo de classificação. 
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A imagem resultante, com valores na faixa do espectro entre 426,8 nm a 2365,2 nm, 

corrigida atmosfericamente foi classificada com o algoritmo SAM. O resultado obtido refere-

se a uma imagem que representa as concentrações dos elementos investigados. Ao avaliar 

visualmente a imagem classificada percebe-se que o resultado alcançado não foi satisfatório, 

pois a imagem resultante não apresentou condições de ser interpretada devido à presença de 

faixas verticais e de ruídos acentuados. Para avaliar este produto realizou-se a análise pelo 

índice Kappa e o resultado revelou um índice de coeficiente no valor de 0.32 em uma escala 

de valor máximo 1, o qual classifica a imagem temática na categoria de resultado razoável. 

 Na análise visual comparativa, a imagem classificada foi sobreposta à imagem ternária 

em CMY, Figura 3C, porém não foi possível executa-la devido à qualidade do dado 

classificado conforme descrito acima. O resultado alcançado comprova que no caso específico 

da imagem utilizada não foi possível extrair a informação correspondente aos elementos na 

imagem Hyperion e compara-lo com os dados de gamaespectrometria conforme o desejado. 

 
Figura 3. Em (A) composição em RGB com as bandas 29 (640,5nm), 20 (548,9nm) e 12 (467,5); (B) 

Imagem classificada e em (C) sobreposição das imagens classificada e imagem ternária em CMY. 

CONCLUSÕES 

Os resultados gerados pelo processamento dos dados aerogamaespectrométricos do 

Projeto 1058, utilizando o classificador ISODATA, mostrou desempenho satisfatório na 

produção da imagem classificada da concentração dos radioelementos K, Th e U, o qual 

permitiu a elaboração do mapa litogeofísico, onde foram identificadas 8 classes, a partir das 

quais foi realizada a analise comparativa com os dados vetoriais da geologia preexistente. 

Observou-se que há correspondência das respostas das concentrações dos radioelementos com 

as delimitações de diversas unidades estabelecidas pelo mapeamento geológico das áreas. 

Porém notou-se, que em determinadas áreas estas respostas não corresponderam com as 

unidades geológicas mapeadas. Desta forma, comprovou-se que as informações geradas a 

partir dos dados de gamaespectrometria permitem o refinamento do mapeamento e são 

importantes para a atualização de dados cartográficos geológicos existentes. 

No entanto as imagens hiperespectrais, do sensor Hyperion, que foram utilizadas não 

se mostraram tão eficazes nesta avaliação. Neste caso especifico a imagem utilizada não 

alcançou resultados satisfatórios que permitissem a comprovação da eficácia desse produto. 

Embora na literatura existam relatos de casos de sucesso através do uso deste tipo de insumo, 

tal fato não ocorreu com os dados utilizados na região investigada. Todavia, sugere-se que 

seja realizada uma nova tentativa quando um novo conjunto de dados da área em questão for 

disponibilizado, com menor presença de ruídos, vislumbrando resultados satisfatórios. 
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RESUMO 

A realização de campanhas de reconhecimento e mapeamento em áreas de difícil acesso a 

juntamente com a utilização de geotecnologias (dados aerogeofísicos e vetoriais) tem servido 

de base para o mapeamento geológico e para a avaliação do potencial mineral de uma região. 

Desta forma, o objetivo geral desta pesquisa é a geração de mapas de favorabilidade mineral 

para ouro orogênico, através da caracterização das feições geológicas da porção noroeste de 

Roraima a partir da associação entre as assinaturas aeromagnetométricas e 

aerogamaespectométricas, informações geológicas e a aplicação de modelo de prospecção. A 

área de estudo está localizada no Domínio Parima, cuja evolução é interpretada como uma 

crosta acrescida. Foram realizados processamentos dos dados aerogeofísicos e geológicos 

gerando imagens e mapas temáticos utilizados para a obtenção de mapas de evidências e a 

partir da integração destes insumos e a aplicação do método Multi-class Overlay foram 

geradas 6 classes de favorabilidade e um gráfico de validação de dados. As unidades que 

indicaram maior favorabilidade foram o Complexo Uraricoera, Grupo Parima e Supergrupo 

Roraima. Todos os mapas de evidência e critérios estabelecidos para a elaboração deste mapa, 

foram embasados em conceitos e dados confiáveis que corrobora com a compreensão do tipo 

de depósito de ouro orogênico, gerando um modelo prospectivo para a seleção de futuros 

alvos na área de estudo.  

PALAVRAS-CHAVE: Favorabilidade, Ouro, Prospecção. 

1. INTRODUÇÃO 

O Domínio Parima, localiza-se na porção noroeste do estado de Roraima, fronteira 

com a Venezuela e Guiana, esta região abrange um dos quatro domínios tectonoestruturais 

(Parima) e treze unidades litológicas, de acordo com Reis et al. (2003 e 2006). Para Silva et 

al. (2014) a unidade Grupo Parima, inserida na área de estudo, é a de maior importância em 

termos de gênese do ouro do Escudo das Guianas, porém sendo necessário mais estudos para 

a delimitação e determinação do depósito. 

A prospecção mineral inicia-se com a fase de pesquisa regional, onde o estudo 

geológico visa a obtenção de informações sobre a potencialidade mineral, para tanto é 

necessário lançar mão de ferramentas que viabilizam e facilitam a coleta desses dados. O 

ambiente SIG permite o manuseio e a organização de dados espaciais para a análise de 

padrões identificados nos mapas, mensurado pelos índices de favorabilidade (Cavalcanti e 

Rocha, 2010). 

A pesquisa tem como objetivo gerar mapas de favorabilidade mineral para ouro, 

através da caracterização das feições geológicas da porção noroeste de Roraima a partir da 

associação entre as assinaturas aeromagnetométricas e aerogamaespectométricas, informações 

geológicas e a aplicação de modelo de prospecção. 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Os dados aerogeofísicos utilizados nesta pesquisa foram disponibilizados pelo Serviço 

Geológico do Brasil e correspondem ao Projeto 1058 - Província Mineral Parima-Uraricoera. 

Os dados em formato de shapefile são disponibilizados pelo site da CPRM, através do 

GEOSGB: “http://geosbg.cprm.gov.br/”, tais como: descrição de afloramentos, mapa 

geológico e ocorrência mineral. Para a classificação dos dados foi empregado o Classificador 

Não-Supervisionado ISODATA. Foram utilizados os programas ArcGis 10.4.1, ENVI 5.3, 

Oasis Montaj6.3 e GeoRose 0.5.0.  

A escala de trabalho foi definida levando em consideração a escassez de dados 

geológicos, metalogênicos e a evolução geotectônica da área de estudo, tais fatos embasam a 

pesquisa, onde se sugere um modelo de depósito de ouro do tipo orogênico. Para o 

processamento dos dados aeromagnetométricos e aerogamaespectométricos, ambos os 

insumos foram processados utilizando o software Oasis Montaj 6.3, onde os dados brutos 

(XYZ) foram importados e foi definido o método de Curvatura Mínima como interpolador e 

uma célula unitáriade ¼, da linha de vôo, ou seja, 63m que fornece resultados satisfatórios, 

(VASCONCELLOS, 1994). Foi feita a extração dos lineamentos de forma manual da 

Primeira Derivada e da Continuação Ascendente (14km de profundidade), com base nesses 

processamentos foram gerados mapa de intersecção, kernel e distância Euclidiana, com as 

ferramentas Intersect e Kernel Density e Euclidian Distance, respectivamente.  

Foi feita uma classificação na imagem do RGB, utilizando o classificador não 

supervisionado ISODATA, e verificou-se a acurácia da classificação de acordo com o método 

estatístico índice Kappa. Para a integração de dados foi utilizada a metodologia proposta por 

Souza et al. (2015) com base na definição dos processos fundamentais para o de feições para 

a construção do mapa de favorabilidade. 

Para a análise de mapas de favorabilidade mineral foi utilizado o método Multi-class 

Overlay, ao qual se baseia na metodologia desenvolvida por Carranza (2009), o qual consiste 

no conhecimento de sobreposição de múltiplas classes, ou seja, a técnica é baseada em um 

conceito matemático em que cada classe em evidência ao ser interseccionada por outra classe 

é adicionada, sendo assim, quanto maiores forem às intersecções dos vetores em uma 

determinada região, maior a pontuação e consequentemente maior a favorabilidade. As 

pontuações dos vetores são definidas de acordo com Carranza, (2009), onde para cada vetor 

(V) utilizado em um mapa de evidência (e), a pontuação descrita acima é atribuída (P(ve)) e 

associado á esta, existe um peso (W(e)), que corresponde ao grau de confiabilidade dos dados 

utilizados no mapa de evidência, e ao final soma-se todas as classes para que seja gerado o 

mapa de favorabilidade final. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Para a elaboração do mapa de favorabilidade mineral, foi necessário o processamento 

dos dados aerogeofísicos, onde a partir destes foram geradas as imagens do Campo Magnético 

Residual (MAGR), Amplitude do Sinal Analítico (ASA) e a Primeira Derivada (1DV), foi 

gerado também o Espectro de Potência e a partir deste a Continuação Ascendente. Com os 

dados aerogamaespectométricos foram geradas as imagens dos canais Th (ppm), U(ppm), 

K(%), e Ternária (RGB). Integrados com a análise estrutural e análise dos dados geológicos, 

as imagens geofísicas resultaram na elaboração de 6 (seis) mapas de evidências utilizados 

para a integração de dados: Imagem classificada da ternária (RGB); Mapa do Buffer dos 

lineamentos profundos (1000m), Distancia Euclidiana dos lineamentos de primeira ordem; 

Densidade de Kernel dos lineamentos; Densidade de Kernel dos pontos de intersecção e Mapa 

geológico.  
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Após o processamento de todos os dados e a análise dos resultados mais satisfatórios e 

que evidenciassem os processos e feições relacionadas ao depósito do tipo ouro orogênico, 

cada mapa foi processado de acordo com as especificações para a aplicação do método. Desta 

forma, cada mapa foi analisado e atribuído uma escala de 1 a 10, que representa a 

confiabilidade dos conjuntos de dados. Em seguida o mapa de favorabilidade mineral 

(figura1) foi gerado integrando os seis mapas de evidência considerados relevantes para a 

região de estudo, no qual demonstra as áreas com mais união de fatores que são representadas 

pelas cores mais escuras e que são os alvos mais prováveis de ocorrer mineralização. Já as 

áreas com menor probabilidade de ocorrência de depósitos de ouro estão representadas no 

mapa pelas cores mais claras. O mapa prospectivo foi gerado a partir da integração entre os 

mapas de evidências através da equação de Carranza (2009). 

 
Figura 01: Mapa final de favorabilidade mineral para ouro orogênico na região do Parima (RR) a partir 

da integração dos mapas de evidência, as pontuações mais altas, a partir da classe 3, foram 

consideradas as de mais alta favorabilidade. 

A partir dos resultados gerados foi possível indicar as unidades com maior 

favorabilidade, como o Complexo Uraricoera, Grupo Parima e o Supergrupo Roraima, as 

demais litologias apresentaram favorabilidade média a baixa. Com base no mapa prospectivo 

gerado, foi feita a validação dos dados com base nos dados geológicos disponíveis e 

conhecidos.  

O mapa de favorabilidade mineral apresentou seis classes onde as áreas das classes 6 a 

4 representam regiões de notável probabilidade de ocorrência mineral. Sendo assim, para que 

o mapa gerado seja validado, gera-se um gráfico para o comparativo entre os alvos gerados 

com depósitos conhecidos que fornecem dados a respeito da quantidade de ocorrências foram 

mapeadas pelo modelo prospectivo gerado. A figura 2 demonstra que 0.6 % da área de 

pesquisa possui apenas 2% das ocorrências minerais que equivale a classe 6 (em vermelho no 

mapa) como maior favorabilidade, em contrapartida, a classe 3 (em cinza no mapa) detém 

45,3% da área de pesquisa e 62% das ocorrências minerais. Aos 100% representados da área 

de ocorrência, em consequência apresenta 100% das ocorrências de ouro. 
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Figura 2. Resultados da geração de alvos, levando em consideração a pontuação de favorabilidade 

mineral e a quantidade de depósitos/ocorrências por área de pesquisa. 

4. CONCLUSÕES 

O mapa de favorabilidade para ouro orogênico na região do Parima teve um resultado 

satisfatório que evidenciou três unidades que apresentaram as maiores classes propícias a 

mineralização: Complexo Uraricoera que possui litotipos metamórficos com fácies xisto 

verde e Grupo Parima caracterizado por uma sequência metavulcanosedimentar, já o 

Supergrupo Roraima, pode ser interpretado como uma rocha hospedeira do fluido 

mineralizante tardio proveniente do sistema orogênico, percolando e precipitando em zonas 

de cisalhamento nas rochas da unidade. Desta forma, todos os mapas de evidência e critérios 

estabelecidos para a elaboração deste mapa foram embasados em conceitos e dados confiáveis 

e disponíveis e que colabora com a compreensão da gênese mineralização ocorrente em 

garimpos da área em questão, gerando um modelo prospectivo para a seleção de futuros alvos. 

Todavia, este mapa de favorabilidade deve ser usado com pouco de cautela, uma vez que não 

foi possível validá-lo com ocorrências primárias de ouro, somente com ocorrências 

secundárias aluvionares. 
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  PROJETO NOVAS FRONTEIRAS – CENTRO SUDESTE DE RORIMA 
 

RESUMO 

Este trabalho apresenta à análise dos dados gravimétricos do estado de Roraima – Brasil. Os 

produtos foram confeccionados durante a execução do Projeto Novas Fronteiras (NF) – 

Centro Sudeste de Roraima, com o objetivo de caracterizar as estruturas subsuperficiais da 

região. Esses dados foram estudados para melhor entendimento da distribuição de densidade, 

limites de terrenos e recursos minerais potenciais. Na interpretação foi possível definir oito 

grandes domínios gravimétricos e validar a confiabilidade da distribuição das estações 

gravimétricas terrestres para modelagens 2D. 

PALAVRAS-CHAVE: Geofísica, Gravimetria, Roraima. 

 

INTRODUÇÃO 

     A área de estudo são 14 folhas na escala 1:100.000  situada na porção central do estado de 

Roraima (RR), no extremo norte do Brasil, no Cráton Amazônico. O Cráton tem sido 

abordado através de modelos de províncias geológicas, geocronológicas e/ou tectônicas, neste 

trabalho, utilizaremos o modelo estratigráfico da Figura 1. 

 

Figura 1 - Mapa Geotectônico destacado o estado de Roraima e as 14 folhas 1:100.000 do Projeto 

Novas Fronteira (NF) – Centro Sudeste de Roraima. Modificado de Delgado et.al.(2003). 

 

MÉTODOS OU METODOLOGIA 

Os levantamentos gravimétricos têm como objetivo o mapeamento da distribuição de 

densidades em subsuperficie a partir de medidas do campo gravimétrico na superfície da 
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Terra, contribuindo para o conhecimento geológico regional e para a localização de possíveis 

áreas de prospecção mineral (Telford et al. (1990); Blakely (1996)). 

Os dados gravimétricos de satélites foram baixados do site da Universidade da 

Califórnia San Diego (UCSD), em arquivo (.grd), interpolados à anomalia ar livre (mGal), a 

qual foi processada e transformada em anomalia Bouguer. Os dados cobrem toda a área de 

estudo e foram utilizados inicialmente para conhecimento regional e posteriormente na 

validação na distribuição dos dados terrestres.  

Dados gravimétricos terrestres (estações amarelas, Fig.3) foram fornecidos pelo Banco 

Nacional de Dados Gravimétricos (BNDG), no formato.txt, contendo os dados da anomalia 

Ar Livre, Bouguer, coordenadas longitude e latitude em DATUM Sirgas 2000, altitude 

ortométrica (m), gravidade observada e teórica (mGal), junto da densidade utilizada para os 

cálculos da anomalias em g/cm
3
. 

Os dados gravimétricos de satélites (Figura 3B) foram utilizados para reconhecimento 

das anomalias regionais e avaliar a distribuição de dados interpolados das estações terrestre 

(Figura 3A).  

O conhecimento das propriedades petrofísicas de rochas é de fundamental importância 

na investigação da subsuperfície, pois nestas regiões não é possível efetuar observação e 

medidas diretas. Dentre as várias propriedades petrofísicas, a densidade e susceptibilidade 

magnética são especialmente importantes em modelagem geofísicas e geológicas. 

Foram medidas densidades aparente e de susceptibilidades magnéticas das amostras de 

mão disponíveis na Litoteca da Superintendência de Manaus, para serem utilizadas como 

vínculos geológico na modelagem pelo método direto em 2D e/ou 2 ½D e inversões 3D. 

Foram realizadas 600 medidas de densidade e suscetibilidade, utilizando-se do suporte 

do Laboratório de Análise Mineral (LAMIN). As medidas de densidade (Figuras 2 A, B, C, D 

e E) foram realizadas seguindo o Princípio de Arquimedes que afirma que todo corpo 

submerso em fluído experimenta empuxo (E) vertical, para cima igual ao peso (P) de fluído 

deslocado, o que nos possibilita encontrar a relação das 

equações 1 e 2: 

E=P,(1) 

ρa=AS/(BAA-BCA), (2) 

  

Onde 

E, empuxo; 

P, peso; 

ρa , densidade aparente;  

As é a massa da amostra seca; 

BCA é a massa do béquer com a massa água deionizada; 

BAA é a soma das massas da amostra, água deionizada e 

do béquer. 

Figura 2 – Processo para medir a densidade aparente e 

suscetibilidade. (A) Pesagem da amostra seca =AS; (B) 

pesagem do béquer vazio; (C) Técnica preparando a água deionizada; (D) Pesagem do béquer com a 

água deionizada =BCA; (E) Pesagem da amostra e o béquer com água deionizada =BAA onde o 

sistema encontra-se. Isso significa que a amostra encontra-se totalmente submersa no liquido, no 

entanto, não toca o fundo do recipiente para que seja válida a afirmação que E (empuxo) = P (peso do 
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fluído deslocado); (F) Procedimento utilizado para medir a susceptibilidade magnética das amostras, 

com auxílio de um kappameter.   

As medidas de susceptibilidade magnética (Figura 2F) foram realizadas com 

equipamento kappameter. Cada amostra foi medida três vezes e uma média simples foi 

calculada para obter maior confiabilidade nas informações.     

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Com a combinação de ambas as informações se delimitaram domínios e lineamentos 

gravimétricos (Figura 3C), descritos abaixo: 

Domínio gravimétrico 1 (Dg1) – Caracterizado por valores baixos, está localizado na região 

mais ao norte do estado. Intersecção principalmente com o Dg2 é destacada ( por alto 

contraste de anomalias de longo comprimento de onda (negativa Dg1 e mais positivo Dg2) 

indicando uma possível sutura com orientação principal E-W. 

Domínio gravimétrico 2 (Dg2) – Está associado com valores intermediários (cor verde na 

escala de cor nas Figuras 2A e B), zonas de transição destacando nos dados de satélite (Figura 

3B) e anomalias ovais alinhadas na direção NE-SW à leste do estado, e NW-SE à oeste do 

estado. Nesta região é possível observar toda extensão do hemigrabén do Tacutú dentro do 

estado de Roraima (Figuras 3B e C).                                                                                                  

Domínio gravimétrico 3 (Dg3) – Associado com valores intermediários e tendendo à 

positivos (cor alaranjada na escala de cor nas Figuras 3A e B). Assim como o domínio Dg2, 

representa uma zona de transição. 

Domínio gravimétrico 4 (Dg4) – Está associado com anomalias de longo comprimento de 

onda, identificadas pela cor amarelada. 

Domínio gravimétrico 5 (Dg5) – Está associado com alto gravimétrico (de cor rosa tendendo 

ao vermelho na escala de cor das Figuras 3A e 3B na direção NW-SE). Com características 

intrusivas de longo comprimento de onda, indicado maior profundidade quando comparadas 

as outras anomalias interpretadas com a mesma característica. O Dg5 é seccionado pelo Dg6 

onde interpreta-se um deslocamento de uma anomalia que estava na direção NW-SE e se 

deslocou para mais próximo ou tendendo para a direção E-W. Temporalmente, Dg5 é um 

domínio gravimétrico mais antigo que Dg6.    

Domínio gravimétrico 6 (Dg6) – É um alto gravimétrico N-S tendendo para NW-SE que 

corta mais que a metade do estado de Roraima e está correlacionado em superfície com o 

posicionamento do Rio Branco (indicadas pelas setas na Figuras 3B e C). 

Domínio gravimétrico 7 (Dg7) – Anomalia gravimétrica no formato elipsoidal, com aspecto 

de intrusão, ou afinamento crustal orientada na direção NE-SW que corta uma anomalia de 

mesma intensidade gravimétrica de orientação N-S (Dg6) (alta com vermelha tendendo a rosa 

na paleta de cores das Figuras 3A e B). Temporalmente, Dg7 possui características 

gravimétricas de ser mais novo do que o Dg6. 

Domínio gravimétrico 8 (Dg8) – Domínio de alto gravimétrico (vermelho na escala de cor 

das Figuras 3A e B). de formato circular e longo comprimento de onda que indica maior 

profundidade. Interpreta-se um movimento na direção NE-SW, deslocando a anomalia da 

região de intersecção dos domínios Dg1 e Dg2 até a borda mais ao norte do hemigrabén do 

Tacutú (Figura 3C). 
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Figura 3 – Interpretação de domínios gravimétricos do estado de Roraima, destacando no polígono 

vermelho a área de estudo. (A) Dado Bouguer interpolado das estações terrestres (círculos amarelos) 

BNDG, destacando o perfil A-A’. (B) Dados Bouguer de satélite interpolados, com setas pretas de 

interpretação destacando o Rio Branco que coincidente na direção com altos valores Bouguer. (C) 

Domínios e lineamentos gravimétricos interpretados, em tracejado o hemigrabén do Tacutú. 

 

CONCLUSÕES 

Na análise foi possível caracterizar oito grandes domínios gravimétricos e validar a 

confiabilidade da distribuição das estações gravimétrica terrestre, além de determinar 

densidade aparentes e susceptibilidades magnéticas de litotipos para modelagens 2D. 
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Serviço Geológico do Brasil – SGB/CPRM;  

  PROJETO NOVAS FRONTEIRAS – CENTRO SUDESTE DE RORIMA 

RESUMO 

Nas últimas décadas,  o Serviço Geológico do Brasil – SGB/CPRM desenvolveu  programas 

de levantamentos aerogeofísicos no território nacional, os quais recobrem 86% do estado de 

Roraima. A integração geofísico-geológica foi realizada através da sobreposição das 

informações aeromagnetométricas, aerogamaespectrométricas, gravimétricas e geológicas. 

Essas informações foram  utilizadas para auxiliar o mapeamento e assim apoiar a cartografia e 

fomentar o conhecimento geológico do estado, contribuindo para o desenvolvimento da 

região.  

PALAVRAS-CHAVE: Gamaespectrometria, Gravimetria, Magnetometria.  

 

INTRODUÇÃO 

     A área de estudo 

encontra-se em um trato 

setentrional do Cráton 

Amazônico, situada na 

porção central do estado 

de Roraima (RR), no 

extremo norte do Brasil.  

O Cráton Amazônico 

tem sido abordado 

através de modelos de 

províncias geológicas, 

geocronológicas e/ou tectônicas. Neste trabalho, 

utilizaremos o modelo tectônico estratigráfico da Figura 

1. 

MÉTODOS OU METODOLOGIA 

 O tratamento dos dados magnetométricos, 

gamaespectrométricos e gravimétricos encontrassem 

Oliveira et al. 2015; Oliveira (2018; 2019). 

 Para entendimento em subsuperfície foram 

Figura 2 - Aerolevantamentos dos projetos Parima-

Urariquera (1058), Anauá (1077), Carará-Jatapú (1096), 

Centro-Leste de Roraima (1108), Centro Sudeste de Roraima 

(1109), Catrinania-Araça (1107) e Pitinga (1075) em 

hachuras. Estações gravimétricas terrestres do BNDG em 

círculos amarelos. Em destaque, na cor azul, o perfil A-A’ e o 

contorno vermelho delimitando a área de estudo. 

Figura 1 - Mapa Geotectônico destacado o estado de Roraima e as 14 

folhas 1:100.000 do Projeto Novas Fronteira (NF) – Centro Sudeste de 

Roraima. Modificado de Delgado et al., 2003. 
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realizadas inversão (magnética e gravimétrica) e modelagem dos dados gravimétricos. Do 

bloco de inversão foi extraído o Perfil A-A’ (Figuras 2 e 3). A seguir são descritas as 

interpretações, em correspondência aos domínios tectonoestratigráficos da Província Tapajós-

Parima, com base na Figura 3. 

 

Figura 3 –Perfil A-A’ indicando a interpretação em superfície (A) perfil geológico; (B) perfil das 

concentrações K (%), eTh (ppm) e eU (ppm), dados magnéticos Dz (nT/m), GT (nT/m) e CMA (nT); 

(C) os domínios tectonoestratigráficos (DSU, DPA, DGC, DUA1 e DUA2), magnéticos (D2, D5, D6 e 

D3), e gravimétricos (Dg2, Dg3,Dg4 e Dg7) e gamaespectrométricos (132, 222, 111, 121, 233, 122, 

311, 321, 322 e 211); (D) inversões dos dados magnéticos e gravimétricos; (E) densidades medidas 

por Oliveira et al. (2019) interpretação em subsuperfície. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Domínio magnético 1 (D1) – Envolve os domínios tectonoestratigráficos DPA e DGC 

(Figuras  2 e 3C). Caracterizado por uma textura magnética levemente rugosa, está associado 

às anomalias de longo comprimento de onda com amplitudes que variam entre -309 nT e 301 

nT, aparentemente associado a estruturas médias a profundas, na direção NW-SE que infletem 

para E-W. Anomalias dipolares dispersas são provavelmente associadas a corpos intrusivos.  

Domínio magnético 2 (D2) Na seção A-A’ (Figura 3) registra susceptibilidades < 0,07 SI em 

subsuperfície e médias concentrações de potássio (K,%),equivalente de tório (eTh, ppm) e 

equivalente de urânio (eU, ppm) em superfície, relacionadas a paragnaisses intercalados por 

rochas calcissilicáticas, xistos e anfibolitos.  

Domínio magnético 3 (D3) – Na seção A-A’ (Figura 3) é possível observar susceptibilidades 

magnéticas distintas. O domínio DUA1 é caracterizado por altas e baixas susceptibilidades em 

profundidade, enquanto no DUA2 dominam elevados valores. Em superfície as contagens de 

K, eTh e eU são superiores no DUA1, em relação ao DUA2, que podem estar relacionadas à 

composição química das rochas descritas por Almeida (2006), como rochas cálcio-alcalinas, 

metaluminosas a peraluminosas e de alto-K, com textura porfirítica e normalmente afetadas 

por deformação heterogênea de escala regional, associada às zonas de cisalhamento dextrais 

de direção ENE-WSW. Ainda segundo Almeida (2006), o DUA2 não registra os mesmos 

efeitos deformacionais encontrados em DUA1, o que pode explicar em subsuperfície o bloco 

de alta susceptibilidade e menores variações dos perfis magnéticos CMA, GT e DZ.  

Domínio magnético 4 (D4) – É dividido em duas partes, uma delas está situada no DGC e a 

outra está sob a cobertura sedimentar.  Ambas as partes refletem um relevo magnético suave 

com amplitudes entre -195 nT e 107 nT, cujas estruturas se dispõem preferencialmente na 

direção NE-SW. Interessante observar que o domínio tectonoestratigráfico DUA é 

interpretado como limitado ao norte pela Falha do Itã, no entanto, em subsuperfície os blocos 

de susceptibilidade e densidade não caracterizam nenhum limite de propriedade física, como 

identificadas na Figura 3 com o retângulo vermelho 2 o que leva interpretar que 

possivelmente a falha do Itã não representa limite de domínios.  

Domínio magnético 5 (D5) – Localizado nos domínios DSU, DPA e DGC, exibe tendências 

magnéticas na direção NW-SE que infletem para E-W. Em superfície, a Suíte Intrusiva 

Mucajaí (Figura 5D) é representada por elevados teores de K, eTh e eU. Em profundidade, à 

suíte, aparentemente, separa dois núcleos de elevada susceptibilidade, o que corrobora com 

Anderson (1983) & Windley (1983), que indicam que suítes ígneas nesta região estão 

associadas aos estágios iniciais do desenvolvimento de riftes abortados. Neste contexto, a 

descompressão leva a fusão parcial do manto litosférico, sendo que o aporte destes magmas à 

base da crosta provoca instabilidades térmicas que resultam em fusões crustais, indicadas 

pelas altas susceptibilidades no perfil A-A’. Fraga (2002) afirma que a Suíte Mucajaí 

representa um magmatismo mesoproterozoico, anorogênico, encaixado ao longo do DGC, 

após o último evento de geração de rochas ígneas deste setor crustal, representado pelo 

magmatismo em torno de 1,94 Ga. E ainda segundo Fraga (2002) a colocação da associação 

AMG (anortosito-mangerito-granito) na região de Mucajaí foi acompanhada pela intrusão de 

diversos corpos de granitoides rapakivi (e rochas básicas) devendo refletir assim um processo 

extensional regional, que possivelmente pode ser associado com a separação dos dois núcleos 

de susceptibilidade no perfil (Figura 3D) e alto contraste de densidade. Encontra-se neste 

domínio o hemigrabén do Tacutú, caracterizado pela superfície lisa das imagens GT e Dz, 

limitado ao norte por uma intensa estrutura linear interpretada pelos domínios gravimétrico e 
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magnético (Figura 3C). Esta estrutura na Figura 3D é indicada no retângulo vermelho 1, foi 

interpretada possivelmente como limite de domínio em uma zona de sutura. 

Domínio magnético 6 (D6) – Terreno intensamente deformado, com estruturas magnéticas e 

enxame de diques na direção preferencial NE-SW, e amplitudes entre -500 nT e 400 nT.  Em 

superfície, os teores de potássio são mais elevados refletindo os charnockitos da Suíte 

Intrusiva Serra da Prata (PP34sp) e granulitos do Complexo Rio Urubu (PP3ru3). As maiores 

variações dos perfis magnéticos CMA, GT e Dz são verificadas nesta região. Em 

profundidade, as baixas susceptibilidades e contraste de densidade podem ser correlacionados 

com rochas ortometamórficas, que segundo Almeida (2006) são divididas em dois grandes 

grupos. O primeiro é constituído por ortognaisses granulíticos polideformados e 

metamorfizados em alto grau, sendo correlacionáveis aos charnockitoides sintectônicos da 

Suíte Intrusiva Serra da Prata como identificado no perfil do domínio gamaespectrométrico 

(311). O segundo são milonitos e granitos foliados os quais, além de serem mais jovens, 

exibem apenas uma fase de deformação normalmente associada a amplas zonas de 

cisalhamento NE-SW, em baixo a médio grau metamórfico (preservando muitas vezes suas 

características ígneas como, por exemplo, fluxo magmático, segundo Fraga, 2002). 

CONCLUSÃO 

 Na análise foi possível observar que a partir de dados geofísico (gravimétrico e 

magnético) limites tectônicos definidos pela estratigrafia precisem ser ajustados. Um exemplo 

é a Falha do Itã em subsuperfície os blocos de susceptibilidade e densidade não caracterizam 

nenhum limite de propriedade física entre DGC e DUA1 assim como afirmado por Oliveira et 

al.  2018. 
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RESUMO 
 

A área de trabalho desta pesquisa encontra-se nas proximidades da cidade de Medicilândia-

PA, geologicamente inserida no Domínio Geotectônico Bacajá, região Centro-oeste do Pará. 
O principal objetivo da pesquisa trata-se da identificação de domínios aerogeofísicos através 

do método de interpretação de imagens gamaespectrométricas, pois estas representam 

diferentes níveis de elementos radioativos como Potássio (K), Tório (Th) e Urânio (U), visto 
que os dados aerogeofísicos proporcionam o aperfeiçoamento da cartografia da área de 

estudo, assim como uma eficaz interpretação para auxiliar no mapeamento geológico de uma 
região. A expansão dos conhecimentos geológicos atualmente vem colaborando muito para o 

desenvolvimento científico dos setores minerários no Brasil. A gamaespectrometria, pode 
auxiliar na identificação de territórios com unidades litológicas indivisas, ou seja, não 

divididas, assim como auxiliar na identificação de zonas de exploração mineral. Não menos 
importante, com esse método é possível identificar intrusões ígneas, elementos hidrográficos, 

mudanças hidrotermais e/ou fortes processos erosivos, contribuindo substancialmente para o 

conhecimento litológico de uma região. O Domínio Bacajá é constituído por rochas arqueanas 
a paleoproterozoicas retrabalhadas no decorrer do Ciclo Transamazônico, as quais apresentam 

estruturação com direção NW-SE e variações para E-W. Para alcançar o objetivo proposto foi 
feito um reconhecimento de unidades aéreogeofísicas através de interpretações dos dados 

gamaespectrométricos dos canais K, Th e U, onde foi possível gerar dois mapas e identificar 
12 Domínios no primeiro (imagem de contagem total - CT) e para apenas quatro Domínios no 

segundo (imagem ternária - RGB). 
 

PALAVRAS-CHAVE: Aerogeofísica; Gamaespectrometria; Medicilândia; Domínio Bacajá. 

INTRODUÇÃO 

A área em questão está inserida no contexto geotectônico do Domínio Bacajá (Fig. 1), o 

qual representa a porção meridional da Província Maroni-Itacaiunas, considerando a proposta de 

divisão do cráton Amazônico por Tassinari e Macambira (2004), ou sul da Província 

Transamazonas na proposta de Santos et al., (2003). Muito embora as duas propostas de 

subdivisão do cráton sejam semelhantes em termos de evolução, pois as duas consideram 

processos de retrabalhamento crustal e rejuvenescimento termal paleoproterozoico, bem como 

mesoproterozoico, os modelos divergem principalmente quanto ao limites das províncias (Rosa-

Costa, 2006). Este domínio tem sua evolução ligada a atuação do Ciclo Transamazônico que foi 

responsável por formação de crosta oceânica, subducção e acresção de massas, assim como, 

metamorfismo de auto grau e deformação tectônica, ao final do ciclo teria resultado uma

mailto:renatoneed@gmail.com
mailto:renatoneed@gmail.com
mailto:bragalessandro@hotmail.com
mailto:bragalessandro@hotmail.com
mailto:noevertoncarmo@gmail.com
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grande massa tectônica que faria parte do Supercontinente Colúmbia (Hassui et al., 2012). 

Apesar de toda a complexidade geológica do Domínio Bacajá, tem-se ainda uma quantidade 
reduzida de trabalhos relacionados a mapeamento dessa região, quando comparado a 

Província Mineral de Carajás (PMC), logo a sul. Dentro desse contexto, buscou-se a 
elaboração de um trabalho dispondo de interpretações gamaespectrométricas, as quais 

conseguissem conceder melhores referencias em torno do arcabouço geológico, tendo assim 
um melhor entendimento das unidades aerogeofísicas da região.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 1: Mapa de localização da área de estudo. 
 

METODOLOGIA 
 
O método é baseado na interpretação e separação de domínios gamaespectométricos na escala de 
1:250.000 utilizando imagens aerogeofísicas disponibilizadas pelo Serviço Geológico do Brasil. 

As imagens foram adquiridas através de um sensor abordo de uma aeronave, a qual obedeceu um 
espaçamento de 500m entre as linhas de voo e linhas de controle com direção NS/EW, com 

espaçamento de 10km, estas informações correspondem ao projeto de mapeamento da folha Rio 
Bacajá realizado pela CPRM. Para tanto foram analisadas oito imagens aerogeofísicas, canais do 

K, eU (ppm), eTh (ppm), razões de Th/K, U/Th, U/K, contagem total (CT); imagem ternária 
RGB, respectivamente. De acordo com Sousa (2008), a interpretação dos dados 

gamaespectrométricos tem por objetivo delimitar áreas com diferentes níveis de K, Th e U 
gerando mapas de unidades radiométricas, fazendo-se assim um aprimoramento da cartografia 

da área, auxiliando desta forma na interpretação litológica. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
A interpretação das imagens gamaespectrométricas teve como objetivo individualizar na área 

alguns Domínios radiométricos. Urânio - As concentrações mais elevadas, encontram-se nas 

porções sudeste e centro da área. Porém, predominam concentrações moderadas a baixas de 

urânio na porção noroeste (Fig. 2a). Tório - as maiores concentrações ocorrem na porção centro 

norte, leste e extremo sudoeste, seguindo a direção NW-SE (Fig. 2b). No nordeste é possível 

observar baixas concentrações. Já no sudoeste os valores são moderados a altos. Potássio - 

mostra maiores concentrações no extremo norte, sudeste e nordeste (Fig. 2c). Apresenta 

comportamento diferenciado das outras imagens mostrando áreas com fortes valores negativos. 

Há concentrações moderadas e fracas de potássio na porção noroeste e sudoeste, 

respectivamente. 
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Figura 2: Imagens gamaespectrométricas dos canais de Urânio (A), Tório (B) e Potássio (C). 
 

Razões Th/K, U/Th e U/K - A razão Th/K mostra zonas de enriquecimento ou empobrecimento de 

potássio sem que tenha ocorrido uma expansão na concentração de tório. A figura 3a, mostra que 

os valores de potássio mais elevados estão no extremo norte e sudeste. Já os valores mais altos da 

razão estão na parte nordeste e sudoeste. A razão U/Th (Fig. 3b) mostra concentrações moderadas 

no centro-sul, constatando o enriquecimento de urânio, além de algumas porções no extremo 

nordeste e sudoeste. Já as concentrações moderadas a altas estão na porção sudeste. Por fim, a 

razão U/K (Fig. 3c) é mais altas nas porções noroeste, sudoeste e centro-oeste, assim como os 

valores mais baixos encontram-se no extremo norte-nordeste e sudeste da área, enquanto as 

demais regiões apresentam concentrações médias a baixas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 3: Imagens das razões (a) Th/K, (b) U/Th e (c) U/K. 
 

Contagem Total - A observação da imagem contagem total (Fig. 4a) em soma com as 
imagens de cada um dos canais supracitados permitiu a demarcação de doze Domínios 
gamaespectrométricos, os quais são apresentados na figura 4b.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 4: (a) imagem contagem total, (b) Domínios Gamaespectrométricos. Cada cor representa um 
Domínio.  

Imagem Ternária (RGB) - Carvalho (2006) relata que cada um dos canais 

gamaespectrométricos são distribuídos a uma cor primária, no qual, cada pixel reproduz a 

tonalidade de cor que reflete os valores relativos à intensidade de radiação gama entre os três 
canais. Portanto, na composição RGB (Fig. 5a) foi atribuída a cor vermelha ao canal do 

potássio, o verde ao canal do tório e azul ao urânio. Desta forma, utilizando esta imagem, bem 
como as imagens citadas anteriormente foi possível gerar um mapa final dos Domínios, o qual 

é apresentado na figura 5b. 
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Figura 5: (a) imagem ternária da composição RBG e (b) Mapa dos domínios gamaespectrométricos. 
 

CONCLUSÕES 
 

A partir da análise dos dados gamaespectrométricos da região ao sul da cidade de 

Medicilândia no Pará, foi possível subdividir a área primeiramente em doze Domínios, usando 

como base as imagens dos canais do Th, K e U, razões Th/K, U/Th e U/K, bem como a 

imagem de contagem total. Em seguida, o mapa Gerado foi comparado com a imagem da 

composição ternária, onde foi possível unir as informações e gerar um mapa com apenas 

quatro Domínios gamaespectrométricos. Por fim, os quatro Domínios identificados na 

composição RGB (Fig. 5b), foram relacionados aos doze Domínios da contagem total (Fig. 

4b), tendo como referência o mapa geológico do Pará em SIG (2008). Portanto, foi 

identificado que: Os Dm1, Dm2 e Dm3, encontram-se localizados nas Suítes intrusivas 

Arapari e João Jorge, complexo Bacajaí, Granito Canaã, Granodiorito Babaquara, Tonalito 

Brasil Novo, Granodioritos Oca e Belo Monte, Monzogranito Piranhaquara e Metatonalito 

Tapiranga. Diferentemente dos demais Domínios, o Dm4 (Fig. 5b), localizado mais a centro 

sul e sudeste, encontra-se no Complexo Cajazeiras, Ortogranulito Máfico Rio Preto, Granulito 

Novolândia e Paraganisse Ipiaçava. 
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RESUMO 

Levantamentos de Imagem de Resistividade Elétrica (IRE) foram realizados, em março e 

novembro de 2018 na Região 9 da Guiana, pelo Exército Brasileiro como o objetivo de 

indicar os melhores locais para perfuração de poços tubulares para água subterrânea. A 

aquisição de dados em subsuperfície envolveu a investigação em duas dimensões (2D) 

utilizando sistema de resistividade multieletrodo.  Com os resultados da IRE é possível 

delimitar zonas de baixa resistividade no embasamento cristalino relacionadas ao 

fraturamento e acúmulo de água subterrânea, contribuindo para a locação e planejamento da 

execução de poços tubulares.   

PALAVRAS-CHAVE: Aquífero fraturado, Imagem de Resistividade Elétrica (IRE), 

perfuração de poços. 

 

INTRODUÇÃO 

No período de novembro a dezembro de 2018 foram perfurados 8 poços artesianos  

pelo 6º Batalhão de Engenharia de Construção em conjunto com a Força de Defesa da Guiana 

(GDF), em oito comunidades ameríndias do Alto Takutu–Alto Essequibo (Região 9): 1. Shea, 

2. Maruranau, 3. Awarewaunau, 4. Chukricardnau, 5. Aishalton, 6. Karaudarnau, 7. Achawib 

e 8. Bashaidrum (Figura 1). Todos foram instalados com bombas submersas alimentadas com 

sistema de energia solar, beneficiando diretamente cerca de 5 mil pessoas. A região faz parte 

da savana Rupununi sul, sendo marcada por frequentes escassez de água no auge da estação 

seca, entre setembro e abril. A principal população local é de ameríndios Wapishana, tendo 

como principal povoado a Vila de Aishalton, distante 180 km de Lethem, capital da região 9.  

A região está inserida dentro do Escudo da Guiana, sendo constituída 

predominantemente por granitóides Paleoproterozóicos pertencentes ao Complexo de 

Granitos do Sul da Guiana (Berrangé, 1977; Nadeau et al., 2013) . 

 

MÉTODOS  

Os levantamentos de eletrorresistividades foram realizados com o resistivímetro 

multieletrodo AGI SuperSting R8/IP, que possui oito canais e 84 eletrodos. As seções 

geolétricas (figura 1.A) foram realizadas, em março de 2018, durante uma fase de  

reconhecimento (L1) e, novembro de 2018, em uma fase de detalhamento (L2). As aquisição 

dos dados utilizaram arranjos com gradiente dipolo-dipolo, Schlumberger e dipolo-gradiente, 

com extensões de 252 m e 336 m e profundidade de investigação entre 60 e 70 m.  
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Os dados foram processados no software EarthImager 2D. As configurações iniciais 

fazem uma prévia remoção de dados a partir de: 1) valores negativos de resistividade; 2) 

valores de potencial elétrico abaixo de 0,2 mV; 3) valores de resistividade aparente abaixo de 

1 ohm.m e acima de 10.000 ohm.m; 4) erro recíproco acima de 5%. Além disso, foi permitida 

uma diferença máxima de 3% entre iterações sucessivas e um erro entre posições recíprocas 

de até 5%. O método adotado na inversão dos dados foi o método de inversão suavizada 

(Oldenburg & Li, 1999). Os locais onde as linhas possuem duas bases de dados (uma para 

cada arranjo), o imageamento elétrico pode ser feito com a junção dessas duas bases de dados. 

A figura 1.C sintetiza o sistema de classificação utilizado na interpretação hidrogeológica 

para os valores de IRE levantados. A perfuração dos poços utilizou a perfuratriz Prominas R1-

S sendo adotados o método rotativo nos sedimentos superficiais e rotopneumático para o 

embasamento cristalino. Os perfis litológicos (figura 2) foram construídos com base nas 

amostras coletadas durante a perfuração dos poços. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Nos resultados de IRE (Figura 3), o embasamento cristalino é delimitado  por valores 

de resistividade acima de >500 ohm-m, sendo que as porções do embasamento com valores 

inferiores a este são interpretadas como zonas fraturadas e/ou alteradas, favoráveis ao 

acúmulo de água subterrânea (aquíferos fraturados).  

Figura 1.A - Localização das linhas de resisitividade L1 (seção 1) e L2 (seção 2), nas 8 comunidades 

da Região IX da Guiana, com a localização das perfurações dos poços tubulares. B - Localização dos 

poços perfurados na Guiana. C - Perfil de alteração das rochas em terreno cristalino com seus 

respectivos valores de resistividade (Dewandel et al., 2006). 

 

A C 
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Na localidade de Shea, a zona aquífera está localizada na poção central da seção L2, 

onde foi perfurado o poço P1 com vazão aproximada de 3.000 l/h. As seções de resistividade 

em Maruranau não mostram sinal da presença de aquífero, sendo que o poço P2 apresentou 

baixa vazão (1.500 l/h). Em Awaruwanau, a imagem de resistividade mostra uma zona 

vertical aquífera provavelmente relacionada a uma zona de fratura/cisalhamento. Uma das 

perfurações (P3b) apresentou vazões alta (4.000 l/h). A Imagem de Resistividade Elétrica de 

Chukricardnau mostra que entre 0 e 224m ocorre rochas resistivas (>200 ohm-m) pouco 

fraturadas, enquanto a outra metade é ocupada por granitos e rochas metassedimentares 

fraturas, com resistividade baixa (<200 ohm-m). O poço P4 foi perfurado na posição de 268 

metros do início da linha L1 registrando vazão de 5.500l/h. A IRE de Aishalton mostra que 

abaixo do manto de alteração e até a base da seção geoelétrica há uma região resistiva 

heterogênea, que deve corresponder a diferenças na densidade de fraturamento do 

embasamento cristalino. O poço P5 está a 65 metros do início da linha L1 com vazão de 

5.000l/h. Em Karaudarnau, a imagem de resistividade não registra a presença de aquíferos até 

60m de profundidade, sendo que a fratura com entrada de água do poço P6 ocorre a 78 m de 

profundidade. Em Achawib, a presença de água subterrânea é indicada entre 0 e 100m da 

seção L2. O poço P7 está a 45 metros do início da linha L2 e a vazão é de 7.000l/h. Em 

Bashaidrum, o poço P8 foi perfurado na zona central da linha L2 (174 metros), cuja vazão é 

estimada em 7.500l/h. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÃO 

Os resultados de Imagem de Resistividade Elétrica (IRE) mostraram zonas de baixas 

resistividades no embasamento cristalino relacionadas a aquíferos fraturados com poços com 

vazões acima de 7.000l/h. As fraturas com entrada de água ocorrem tanto no topo como em 

porções profundas do embasamento (>70m). As vazões mais expressivas ocorrem nos poços 

localizados ao sul da área (Chukricardenau, Aishalton, Karaudarnau, Achawib, Bashaidrum).  
 

Figura 2 - Perfil litológico dos poços tubulares com o modelo do projeto construtivo. 



 

16º SIMPÓSIO DE GEOLOGIA DA AMAZÔNIA 
Geociências e Geopolítica na Amazônia 

23 a 25 de setembro de 2019 - Manaus-Amazonas 
SBG-NO – DEGEO/UFAM- CPRM/Manaus 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
Berrangé J.P. 1977. The geology of Southern Guyana, South America. Institute of Geological Sciences Overseas 

Memoir. 4, p. 112. 

Dewandel, B., Lachassagne, P., Wyns, R., Marechal, J.C., Krishnamurthy, N.S. 2006. Journal of Hydrology, 

330: 260-284. 

Nadeau S., Chen W., Reece J., Lachhman D., Ault R., Faraco M.T.L., Fraga L.M., Reis N.J., Betiollo L.M. 2013. 

Guyana: The lost hadean crust of South America? Brazilian Journal of Geology, 43(4):601-606. 

Oldenburg, D.W.; Li, Y. 1999. Estimating depth of investigation in DC resistivity and IP surveys. Geophysics, 

64(2):403-416. 

Figura 3 - Imagens de resistividade elétricas (IRE) com a indicação do poços tubulares. Seções 

processadas no software EarthImager. 
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RESUMO 

Este trabalho retrata as etapas de processamento e interpretação de imagens geofísicas aéreas 

(gamaespectrometria e magnetoespectrometria) e de sensores remotos (modelo digital de 

elevação e anaglifo) pertencentes a Subárea V do Projeto Várzea Alegre (2018), de forma a 

auxiliar previamente a atividade de mapeamento geológico em campo. Neste sentido, 

informações gamaespectrométricas foram utilizadas para delimitação de zonas que poderiam 

indicar litologias distintas que refletem nas concentrações de K, U e Th, bem como o traçado 

de lineamentos em escala regional. Dados magnéticos providenciaram importantes informações 

sobre rochas do embasamento cristalino, em destaque para lineamentos que podem representar 

zonas de falhas, zonas de cisalhamento, contatos litológicos e outras feições lineares. Ademais, 

dados de satélite (MDT e anaglifo) forneceram informações geomorfológicas locais 

importantes a partir de feições superficiais, reflexo da geologia da área, que fornecem pistas 

importantes sobre a estruturação das rochas a serem analisadas. O uso em conjunto das referidas 

técnicas foi utilizado para a caracterização do arcabouço tectônico e geomorfólogico da área de 

estudo, onde foi possível definir a diferenciação entre rochas que compõem o arcabouço 

gnáissico-granítico referente ao Complexo Caicó. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Aerogeofísica, sensoriamento remoto, mapeamento geológico. 

 

INTRODUÇÃO 

O Projeto Várzea Alegre 2018 engloba as atividades realizadas na disciplina de Mapeamento 

Geológico II (Campo II) referente ao curso de Geologia da Universidade Federal do Pará. O 

projeto, que teve como cidade-base o município de Várzea Alegre (CE), teve como objetivo 

principal o aprendizado de técnicas de mapeamento geológico em áreas de média-alta 

complexidade, com elaboração de mapa geológico em detalhe e semi-detalhe no formato SIG, 

com descrição, discussão e interpretação geológica através de relatório técnico. Neste trabalho 

específico, serão discutidos os resultados das atividades pré-campo, que trataram do 

processamento e interpretação de imagens geofísicas aéreas (gamaespectrometria e 

magnetoespectrometria) e de sensores remotos (modelo digital de elevação e anaglifo) 

pertencentes a Subárea V do Projeto Várzea Alegre 2018 (Figura 01). 
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Figura 01 – Mapa de localização do Projeto Várzea Alegre, com destaque para a Subárea V (em 

hachura), área de estudo deste trabalho. 

 

MÉTODOS OU METODOLOGIA 

A elaboração das bases cartográficas iniciais ocorreu mediante: – (1) Levantamento de dados 

cartográficos disponíveis, em diferentes escalas, referentes à área em foco, e (2) preparação de 

mapas de interpretação de produtos de sensores remotos (fotografias aéreas, imagens de radar 

e satélite, dados aerogeofísicos, etc.), integrados em mapa-base na escala 1:25.000, em SIG. 

Foram utilizados dados gamaespectrométricos para delimitação de zonas que poderiam indicar 

litologias distintas que refletem nas concentrações de K, U e Th (Dickson & Scott, 1997), bem 

como o traçado de lineamentos em escala regional. As concentrações desses três elementos 

radiogênicos são variadas dependendo do tipo de rocha (Dickson & Scott, 1997). O estudo foi 

realizado por meio de composições ternárias do tipo RGB (onde: R – potássio; G – Tório; B – 

Urânio, Figura 02 – A). O mapa de campo magnético estrutural é usado para interpretação da 

orientação magnéticas local dos corpos, que depende de sua estruturação e composição mineral 

(Moraes Rocha et al., 2014). As imagens geofísicas (ternário gamaespectrométrico e 

magnético) foram obtidas junto a CPRM como parte do Projeto Aerogeofísico Centro-Sudoeste 

do Ceará realizadas num voo de altura de 100m, com linhas de voo N-S de 500m de 

comprimento e linhas de controle de 10Km (CPRM, 2010). 

Para os dados de sensores remotos, foram utilizadas imagens de alta resolução espacial do 

satélite GeoEye-1, obtidas a partir do aplicativo Google Earth Pro, além técnicas de fotoleitura 

(Soares & Fiori, 1976), a partir das quais foram extraídos, com o auxílio de óculos bi-cromáticos 

traços de foliação, retirados a partir de anaglífos gerados pelas imagens de satélite. Os 

lineamentos de relevo e drenagem foram extraídos por meios de Modelos Digitais de Elevação 

(MDE) da missão SRTM, disponibilizados pela United States Geological Survey (USGS). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A partir das composições ternárias do tipo RGB foi possível gerar o mapa gamaespectrométrico 

da Subárea V (Figura 02 – A), onde verificou-se maior abrangência de U e Th.  Os lineamentos 

traçados possuem orientação predominantemente para NE, definindo dobras na porção nordeste 

da subárea.  Com mapa magnético residual (Figura 02 – B), observa-se lineamentos que 

frequentemente intercruzam-se e definem os limites dos domínios geofísicos, limitando faixas, 

dobras e lentes, com forte estruturação magnética de trend NE-SW. Na porção centro-sul e norte 

da área, o padrão das anomalias, de valores predominantemente altos, é curvilíneo de direção 
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NE-SW. Na porção noroeste, entretanto, os lineamentos magnéticos assumem orientação ENE-

WSW e quase E-W, sendo a região onde as anomalias apresentam os valores mais baixos. 

 

Figura 02 – A) Mapa gamaespectrométrico com composições ternárias do tipo RGB para a Subárea V; 

B) Mapa de campo magnético residual da Subárea V; C) Mapa fotoestrutural da subárea V, com rosetas 

dos lineamentos de relevo e de drenagem; D) Mapa Fotogeológico da subárea V. 
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Utilizando imagens de Modelo Digital de Elevação (MDE) e do anaglifo da Subárea V, foi 

possível extrair os dados que compõem o mapa fotoestrutural (Figura 02 – C). Lineamentos de 

relevo, foram descritos como relativamente contínuos e sinuosos, com trend NE-SW sendo 

interpretados como reflexo da geometria principal dos litotipos gerada em ambiente dúctil e 

está de acordo com as feições estruturais gamaespectométricas e magnéticas. Os traços de 

foliação são moderadamente densos e sinuosos, pouco espassados e formam um enxame de 

feixes que segue paralelamente aos lineamentos geofísicos e de relevo. Os lineamentos de 

drenagem definem uma trama relativamente caótica e destoante do trend principal da região, 

com padrões ENE-WSW e NW-SE, que refletem deformações rúpteis posteriores a formação 

dos litotipos da área e cortam e deslocam os lineamentos dúcteis geofísicos, de relevo e foliação. 

A partir da integração desses três modelos, foi possível gerar o Mapa Fotogeológico (Figura 02 

– D) e definir 3 domínios traçados regionalmente para a subárea V (Tabela 01), com distribuição 

e características distintas: O Domínio A – de menor expressão areal (0,5%) é restrito a porção 

NW da subárea, representa no diagrama ternário regiões escurecidas com tons azuis 

esverdeados, o que indica concentrações baixas do três radioelementos, mas com certas 

quantidades de U e Th. Tal característica pode indicar litologias máficas. O Domínio E compõe 

23,8% da subárea e apresenta porções azul claro com tons verdes. Apresenta-se com geometria 

lenticular orientado a NE-SW, desenvolvendo contatos irregulares anastomóticos na porção NE 

da subárea, com baixos teores de K e enriquecimento em U e Th, o que pode representar 

litologias máficas-intermediárias. E Domínio I, que abrange 75,6% da subárea, com coloração 

bege-rosada. São corpos lenticulares regionalmente de direção NE-SW e bem limitados pelos 

lineamentos, com contatos localmente irregulares com outros domínios. Esse domínio 

representa rochas com altos teores nos três elementos, destacadamente o potássio, e pode 

significar rochas de composição granítica. 

Tabela 01 – Características dos domínios analisados 

Domínio Teor de K; Th; U  Provável litologia 

A baixo; baixo; baixo; Rochas máficas-ultramáficas 

E baixo; médio; médio Rochas máficas-intermediárias 

I alto; médio-alto; médio-alto Rochas graníticas 

 

CONCLUSÕES 

Observou-se que a aplicação de geotecnologias na fase pré-campo da disciplina de Mapeamento 

Geológico 2 da UFPA foi de extrema importância para o adensamento de dados e para maior 

segurança na realização da atividade de campo. Trabalhos posteriores serão realizados a fim de 

comparar os dados obtidos neste trabalho com os tratados na etapa de trabalho seguinte. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL. Projeto Aerogeofísico Centro-Sudoeste do Ceará: relatório final 

do levantamento e processamento dos dados magnetométricos e gamaespectométricos. Rio de Janeiro: 

Prospectors Aerolevantamentos e Sistemas, 2010. Programa Geologia do Brasil - PGB. 

Dickson B.L., Scott K.M.  1997.  Interpretation  of  ae-rial gamma-ray surveys – adding the geochemical factors. 

AGSO J.  Australia Geology & Geophysics. 17(2):187-200. 

Moraes Rocha L.G., Pires A.C.B., Carmelo A.C., de Araújo Filho J.O. 2014. Geophysical characterization of the 

Azimuth 125° lineament with aeromagnetic data: Contributions to the geology of central Brazil. Precambrian 

Research, 249, pp.273-287. 

Soares P.C. & Fiori A.P. 1976. Lógica e sistemática na análise e interpretação de fotografias aéreas em geologia. 

Notícia Geomorfológica. Campinas-SP, v. 16, n. 32. 71-104p. 



 

16º SIMPÓSIO DE GEOLOGIA DA AMAZÔNIA 
Geociências e Geopolítica na Amazônia 

23 a 25 de setembro de 2019 - Manaus-Amazonas 
SBG-NO – DEGEO/UFAM- CPRM/Manaus 

 

 

UTILIZAÇÃO DE DADOS SÍSMICOS SINTÉTICOS PARA PROCESSAMENTO 

SÍSMICO COM USO DE SOFTWARE LIVRE PARA SIMULAR A VISUALIZAÇÃO 

DE ESTRUTURAS EM SUBSUPERFÍCIE  

  

Robertom Guedes do Amaral1 & Joemes de Lima Simas2  

robertomamaral953@gmail.com; joemes@ufam.edu.br 
1 Discente na Universidade Federal do Amazonas / UFAM; 2 Docente na Universidade Federal do 

Amazonas / UFAM 

 

 

RESUMO 

Atualmente existe uma gama de métodos geofísicos aplicados em diversas áreas das  

indústrias com objetivos específicos, dentro desses métodos existe o método sísmico de 

reflexão, que utiliza propagação de ondas em subsuperfície para a caracterização das 

estruturas geológicas de uma determinada área, além disso, sendo este o método mais 

utilizado na indústria petrolífera. O processamento dos dados sísmicos adquiridos é 

realizado de forma digital através de softwares específicos, que simulam e fornecem 

visualizações da geologia da subsuperfície, podendo ou não conter estruturas potenciais 

para acúmulo de hidrocarbonetos. A maioria desses softwares são privados e exclusivos das 

empresas responsáveis pelos estudos, todavia algumas empresas disponibilizam seus 

softwares para aquisição através de compra, o que no âmbito acadêmico se torna inviável, 

uma vez que o custo é elevado, além do que, não há disponibilidade de dados reais. A partir 

disso, este trabalho visa utilizar dados sísmicos sintéticos em simulações utilizando o 

Software GêBR, para visualização dessas estruturas geológicas, sendo possível a associação 

dos conhecimentos adquiridos na disciplina de Geofísica do Petróleo e a idealização por 

parte dos alunos que irão utilizar este software aproximando-se do que é realmente utilizado 

na indústria petrolífera. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Processamento Sísmico; Software Livre; GêBr 

 

INTRODUÇÃO 

Estudos geológicos e geofísicos são realizados para obter informações da 

subsuperfície de uma determinada área e, posteriormente a caracterização das estruturas 

geológicas presentes, a partir da simulação das informações adquiridas realizadas através de 

softwares, possibilitam a  descrição dessas estruturas (KEAREY,209). O método sísmico de 

reflexão é o mais importante para a indústria petrolífera e utilizado para a coleta dessas 

informações (AMINZADEH, 2015). 

A ideia da utilização de softwares em sala de aula para o desenvolvimento da 

prática pelos discentes é de suma importância, todavia o principal problema é o alto custo 

de compra e licença de utilização destas ferramentas. 

   O presente trabalho tem como principal objetivo a utilização de um software livre, 

especificamente o GêBR, desenvolvido pelo grupo de pesquisa em Geofísica Computacional 

da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Este software realiza a  simulação de 

dados sísmicos sintéticos de reflexão (BILOTI,2017), possibilitando aos discentes do Curso 

de Engenharia de Petróleo e Gás a visualização de estruturas geológicas e associa-las aos 
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conceitos básicos de geologia do petróleo e da sísmica de reflexão. 

MÉTODOS OU METODOLOGIA 

O requisito básico para a instalação da versão mais recente do software é o Sistema 

Operacional Linux, ainda não sendo possível a instalação do mesmo em outros sistemas 

operacionais (GêBr Project, 2018). 

A instalação do Software GêBR foi feita nos computadores de um dos laboratórios 

de informática do Instituto de Computação (ICOMP) da Universidade Federal do 

Amazonas (UFAM), pois neles há os requisitos necessários para a instalação e utilização do 

software, além do que, todos os alunos podem ter acesso a estes laboratórios, facilitando a 

interatividade e viabilidade do programa. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O processo de instalação do Software GêBR requer vários outros componentes 

secundários para implementar sua funcionalidade (BILOTI,2017). Devido à complexidade 

de instalação dos packs  o processo de instalação é bastante demorado. 

Para realização deste projeto, foi utilizado o Seismic Unix, que conta com 21 pacotes 

principais que se subdividiam em 69 pacotes secundários (GêBr Project,2018). 

As simulações no GêBR variaram em suas complexidades, ou seja, geraram desde 

resultados simples, como por exemplo a propagação de ondas sísmicas em subsuperfície, 

Figura 1. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Estrutura geológica simples observada no GêBr, Fonte: GêBr Project, 2018. 
 
 
 
 
 
 
 



 

16º SIMPÓSIO DE GEOLOGIA DA AMAZÔNIA 
Geociências e Geopolítica na Amazônia 

23 a 25 de setembro de 2019 - Manaus-Amazonas 
SBG-NO – DEGEO/UFAM- CPRM/Manaus 

 

 

E até resultados mais avançados, como por exemplo, visualização de estruturas 

geológicas complexas, Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Estrutura geológica complexa observada no GêBr, Fonte: GêBr Project, 2018. 

 

CONCLUSÕES 

A utilização de softwares livres como o GêBR torna viável o estudo geral e 

específico de assuntos relacionados nas mais diversas áreas das Geociências, tanto no 

âmbito acadêmico quanto no profissional. 

Tratando especificamente do GêBR, mesmo sendo um software livre, o processo 

de instalação foi árduo devido o problema com os links disponibilizados no manual do 

Projeto GêBR e apesar das tentativas falhas de correção dos bugs, o programa conseguiu 

funcionar da maneira que os limites operacionais permitiam. 

Os pacotes do GêBR já contavam com exemplos prontos e com dados sintéticos 

pré- dispostos, o que tornou o processo de simulação um pouco mais simples já que não 

havia necessidade de criar ou alterar códigos de programação para o software. 

A utilização de dados sísmicos sintéticos para visualização de estruturas 

geológicas com o auxílio do GêBR foi considerada satisfatória, uma vez que, apesar das 

dificuldades encontradas ao longo do caminho, os objetivos do trabalho conseguiram ser 

atingidos, tanto na parte de visualização quanto na parte da utilização do software pelos 

alunos da Universidade. 
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RESUMO 

A Província Estanífera de Pitinga, formada pelos plútons Madeira e Água Boa, compreende 

importantes depósitos estaníferos hidrotermais, hospedados em greisens e epissienitos sódicos 

associados ao plúton Água Boa, além de epissienitos potássicos hospedados no plúton 

Madeira. Este trabalho apresenta o estudo da alteração hidrotermal e catodoluminescência dos 

quartzos do Depósito Guinho-Baixão - Plúton Água Boa, por microscopia eletrônica de 

varredura (MEV-CL). A caracterização petrográfica, mineralógica e morfológica dos cristais 

de quartzo das rochas do furo F18-GB permitiram correlacionar as texturas obtidas por MEV-

CL nestes cristais aos processos geológicos que causaram a alteração hidrotermal e a 

mineralização atuantes sobre as rochas do depósito estanífero Guinho-Baixão.  

PALAVRAS-CHAVE: Alteração hidrotermal, Catodoluminescência, Província Pitinga. 

INTRODUÇÃO 

A Província Estanífera de Pitinga (PEP) é uma das maiores produtoras de estanho do 

Brasil, considerada um depósito de classe mundial deste metal, a qual é formada pelos plútons 

Madeira - PM (Costi, 2000) e Água Boa - PAB (Lenharo, 1998), encaixados em rochas 

vulcânicas do Grupo Iricoumé (1,88 Ga) (Santos et al., 2006).   

Os corpos mineralizados à cassiterita magmática estão associados à fácies albita-

granito do PM (Costi et al. 2009), enquanto os depósitos estaníferos hidrotermais estão 

hospedados em greisens (Borges et al., 2009) e epissienitos sódicos (Costi et al. 2002) 

associados ao PAB, além de epissienitos potássicos hospedados no PM. 

Apesar do avanço nos estudos das fácies que compõem o PAB (Borges et al., 2009; 

Costi et al., 2002), ainda existe uma carência de trabalhos específicos sobre a caracterização 

mineralógica e/ou química do quartzo, que é uma fase importante nos depósitos estaníferos da 

PEP, seja associado à cassiterita magmática ou hidrotermal, e sua deposição nos diferentes 

estágios de mineralização ocorreu em condições físico-químicas específicas. Portanto, as 

análises dos cristais de quartzo através de catodoluminescência em microscópio eletrônico de 

varredura (MEV-CL) são essenciais, pois revelam texturas que não podem ser observadas 

usando microscopia ótica ou imagens por elétrons retroespalhados. 

Este trabalho tem como proposta o estudo da alteração hidrotermal e 

catodoluminescência dos quartzos do Depósito Guinho-Baixão, pertencente ao PAB. O estudo 

comparativo das gerações de quartzo pretende fornecer subsídios para a investigação dos 

estágios de mineralização envolvidos na formação dos corpos de minério. 

MÉTODOS OU METODOLOGIA 

Foram estudadas 11 lâminas polidas representantes das fácies do Furo F18-GB. O 

MEV utilizado foi o LEO-ZEISS 1430, com sistema de Mono-CL da Gatan e detector de EDS 

mailto:santos.gabrielle2011@gmail.com
mailto:placidocrds@gmail.com
mailto:regis.munhoz@hotmail.com
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a seco Sirius-SD acoplados, pertencentes ao Laboratório de Microanálises do Instituto de 

Geociências da Universidade Federal do Pará. As lâminas foram metalizadas com ouro = 30 

segundos, corrente do feixe de elétrons = 90 μA, voltagem de aceleração = 10 kV e distância 

de trabalho = 13 mm foram as condições analíticas empregadas. 

O MEV-CL permite analisar padrões de texturas internas de alguns minerais, como o 

quartzo, cuja identificação não é possível por microscopia convencional. Feições como forma 

de grãos, zoneamento composicional, alterações e gerações de cristais auxiliam na definição 

cronológica dos eventos.  A CL é útil no estudo de processos hidrotermais, uma vez que o 

quartzo é uma fase estável e relativamente pouco reativa que geralmente preserva sua história 

geológica, ao contrário da maioria dos minerais hidrotermais que sofrem reações retrógradas, 

as quais obscurecem sua história físico-química. Nesse sentido, é possível estabelecer relações 

cronológicas entre diferentes eventos de mineralização. 

A CL é caracterizada pela emissão de luminescência por uma amostra quando ela é 

excitada por um feixe de elétrons, em um comprimento de ondas entre 160-2000 nm. Essa 

característica é controlada pela temperatura, estrutura cristalina, microfraturas, tensão e 

conteúdo de elementos traços como Ti, Al, Fe, Mn, Ca, ETR, entre outros (Marshall, 1988). 

As imagens de CL permitiram distinguir os cristais de quartzo magmáticos e 

hidrotermais, com base nas suas feições morfológicas, texturais, intensidade de 

catodoluminescência, e através da comparação de suas respectivas imagens por CL com 

várias delas obtidas em cristais de quartzo de rochas graníticas e hidrotermais de outras 

províncias estaníferas do Cráton Amazônico. Segundo Rusk & Reed (2002), a intensidade de 

catodoluminescência aparente nas imagens por CL depende das condições operacionais. 

Assim, nas descrições a seguir a intensidade de luminescência em CL é referida como tons de 

cinza, ou seja, baixa luminescência (cor cinza escura), luminescência moderada (cor cinza) e 

alta luminescência (cor cinza clara). 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A litologia predominante, encaixante das rochas hospedeiras dos depósitos estaníferos 

neste furo, é um granito porfirítico médio a grosso (GPmg), classificado como biotita-álcali 

feldspato-granito a sienogranito. Essa fácies apresenta contato gradacional com um granito 

equigranular médio a grosso (GEmg) e é intrudido por um granito porfirítico fino (GPf) e por 

um topázio-albita-granito (TAbG) (Ferreira, 2011).  

Foram identificadas três gerações de quartzo presentes nas fácies graníticas. Nessas 

rochas, o quartzo magmático apresenta luminescência intensa e homogênea – Qz1, e estão 

parcialmente substituídos por quartzo com luminescência moderada, na forma de manchas 

irregulares (Qz2). Os cristais de Qz1 e Qz2 apresentam fraturas preenchidas por um quartzo 

não luminescente (Qz4), que ora distribui-se nas bordas de seus cristais. O Qz4 é interpretado 

como produto da precipitação de um fluido oxidado, de temperatura muito baixa, 

extremamente diluído, provavelmente de origem meteórica, representando o estágio final do 

sistema hidrotermal que originou os greisens estaníferos de Pitinga (Borges et al. 2009). 

Nos epissienitos foram identificadas quatro gerações de quartzo. Os processos de 

epissienitização ocorrem a temperaturas mais altas do que aquelas da greisenização. Nos 

estágios mais precoces, fluidos alcalinos, subsaturados em sílica, causam a dissolução quase 

completa do quartzo do granito, aumentando a permeabilidade da rocha, o que propicia um 

aumento na intensidade dos processos de alteração (Borges et al. 2009). 

Apesar de a rocha ter sofrido um processo contínuo de epissienitização, ainda foi 

possível a identificação do Qz1, remanescente magmático. Porém, os cristais estão 

praticamente substituídos por gerações de quartzo tardias. O Qz1 ocorre em formas de 
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pequenas “ilhas” irregulares. O contínuo processo de alteração permitiu a substituição parcial 

ou total do Qz1 em Qz2. O Qz2 é caracterizado por menor luminescência que o Qz1, 

luminescência moderada, e ocorre como bandas que variam de tonalidade da cor cinza.  

O quartzo Qz3 foi identificado apenas nas rochas hidrotermalizadas.  Ocorrem como 

cristais euédricos poligonais finos com fraca luminescência, preenchendo cavidades, 

mostrando um zoneamento regular definido por bandas de cor cinza escuro a claro, em padrão 

tipicamente hidrotermal. Foi interpretado como deposição de quartzo tardio, em um último 

estágio da evolução paragenética dos epissienitos do PAB e/ou marcando o início de 

greisenização. Ressalta-se que, apesar de não ter sido possível obter imagens de CL de 

cassiterita nesta rocha, traços desse mineral foram identificados por Ferreira (2011).   

Os epissienitos sódicos do furo F18-GB foram afetados parcialmente por processos de 

greisenização. A associação mineralógica decorrente da greisenização do epissienito sódico é 

formada por quartzo, siderofilita ± fengita, fases ricas em F (fluorita) e esfalerita. Foram 

identificadas as mesmas quatro gerações de quartzo do epissienito sódico. Porém, devido a 

intensa lixiviação ácida causada pelos fluidos hidrotermais, o Qz1 apresenta-se em formas de 

pequenas “ilhas” irregulares. Quando os fluidos greisenizantes atingem a saturação em sílica, 

ocorre a substituição total do Qz1 pelo Qz2. Estes cristais estão ora em contato direto com o 

quartzo magmático parcialmente alterado (Qz1), ora substituindo-o em manchas irregulares, o 

que demonstra o caráter heterogêneo deste processo. 

      
Figura 1: Imagens por MEV-CL. Em a) cristal de Qz1 parcialmente substituído pelo Qz2 e com as 

fraturas preenchidas por Qz4, em rocha granítica; em b) cristais poligonais de Qz3, apresentando 

zoneamento regular com bandas concêntricas cinza claro e escuro e alteração para Qz4, em epissienito 

sódico; em c) Qz2 desenvolve-se com maior intensidade, resultando em pequenas “ilhas” de Qz1. O 

Qz4, não luminescente, preenche fraturas ao longo cristal, em epissienito sódico greisenizado. 
Com o resfriamento do sistema hidrotermal, os fluidos depositaram o Qz3, sendo 

associado com a siderofilita.  O Qz3 também se apresenta como cristais euédricos com formas 

poligonais em cavidades com esfalerita e siderofilita. Os fluidos finais, mais frios e diluídos, 

precipitaram quartzo não luminescente (Qz4), que preenchem fraturas nos cristais de Qz2 ou 

substitui parcialmente cristais de Qz2 e Qz3. 

Segundo Ferreira (2011), a cassiterita ocorre associada ao estágio de formação da 

siderofilita marrom, rica em Al2O3, quimicamente semelhante à siderofilita de granitos mais 

evoluídos e greisens estaníferos presentes em outras áreas mineralizadas do PAB.  Por isso, 

deve ser ressaltado que, apesar de não ter sido possível obter imagens por CL de cassiterita 

nesta rocha, a observação microscópica demonstrou que ela está comumente associada ao 

estágio de formação de siderofilita oriunda da substituição da albita. Deste modo, a 

precipitação de Qz3 marca o estágio mineralizante em toda a sequência de rochas estudadas. 

A associação de Qz3 com a cassiterita e esfalerita marca o estágio mineralizante no 

epissienito sódico greisenizado, em que os fluidos apresentavam temperaturas mais baixas e 

saturação em Sn, S e Zn. No final da evolução do sistema hidrotermal, o Qz4 foi precipitado, 

preenchendo fraturas do Qz1 e Qz2. Este estágio tardio afetou todas as rochas estudadas. 
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Os estudos por MEV-CL dos cristais de quartzo das rochas do Furo 18-GB 

viabilizaram caracterizar a sua evolução morfológica e textural. As análises demostram que o 

Qz1 presente em todas as fácies sofreu modificações progressivas pela ação de fluidos 

hidrotermais (epissienitização e greisenização) que percolaram e alteraram a rocha, gerando 

as variedades de quartzo hidrotermais diferenciados. 

CONCLUSÕES 

A caracterização petrográfica, mineralógica e morfológica dos cristais de quartzo das 

rochas do furo F18-GB permitiram correlacionar as texturas obtidas por MEV-CL nestes 

cristais aos processos geológicos que causaram a alteração hidrotermal e a mineralização 

atuantes sobre as rochas do depósito estanífero Guinho-Baixão.  

No furo F18-GB, as fácies graníticas são representadas pelo GPmg, sendo este a 

hospedeira das demais variedades e protólito das rochas hidrotermais. Este apresenta um 

contato gradacional com um GEmg e é intrudido por um GPf e pelo TAbG.  

Apesar dos processos de alteração hidrotermal impostos nas rochas dessa área terem 

sido intensos, foi possível identificar cristais de quartzo magmático, que estão parcialmente 

preservados nos epissienitos. Quando alterados, esses cristais são substituídos por pelo menos 

duas gerações de quartzo normalmente menos luminescentes, que formam zonas escuras 

irregulares no seu interior (Qz2) ou preenchem fraturas e/ou substituem as suas bordas (Qz4). 

  As análises realizadas nas rochas do furo F18-GB demonstraram que os principais 

estágios de precipitação de quartzo de origem hidrotermal estão relacionados aos processos de 

epissienitização e greisenização.    

Nas fácies petrográficas estudadas do furo F18-GB observou-se diferentes padrões 

texturais de CL nos cristais de quartzo, que se formaram por processos de dissolução, 

substituição e/ou recristalização e, certamente, sob as mesmas condições físico-químicas que 

controlaram os estágios de epissienitização e greisenização das rochas graníticas, e que 

culminaram com a deposição de cassiterita e esfalerita. 
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RESUMO 

Este trabalho apresenta dados petrográficos do Anortosito Carreira Comprida (ACC), que 

ocorre a sul-sudeste da cidade de Porto Nacional (Tocantins), que representa um plúton 

encaixado em gnaisses e granulitos do Complexo Porto Nacional do Paleoproterozoico. O 

estudo enfatiza as estruturas e microestruturas do ACC relacionadas ao magmatismo, ainda 

preservadas da deformação pelos efeitos da Zona de Cisalhamento Porto Nacional (Lineamento 

Transbrasiliano) de direção NNE-SSW, e aquelas relacionadas às transformações 

deformacionais dúcteis, recristalizações e neoformação de minerais durante o cisalhamento. 

PALAVRAS-CHAVE: Petrologia; Microtectônica; Anortosito Carreira Comprida. 

 

INTRODUÇÃO 

Definido por Gorayeb (1996), o ACC compreende anortositos e meta-anortositos cujo plúton 

aflora à sudeste da cidade de Porto Nacional – TO (Figura 1), sendo representado por um 

conjunto de rochas anortosíticas, gabróicas e seus produtos miloníticos (Gorayeb e Moura 

1996) intensamente deformadas e metamorfizadas. Tectonicamente a unidade está inserida no 

domínio norte do Maciço de Goiás e foi afetado pela Zona de Cisalhamento Porto Nacional 

(ZCPN) resultando em um corpo alongado na direção NNE-SSW (Gorayeb, 1996). Segundo 

Gorayeb e Moura (2001) o corpo apresenta trama interna predominantemente milonítica como 

produto da deformação imposta, e só localmente encontram-se registros mineralógicos e 

texturais primários, caracterizados por texturas magmáticas cumuladas definidas por cristais 

tabulares de plagioclásio cujos interstícios são preenchidos por clinopiroxênio. A idade do ACC 

permanece indefinida, com indicações de uma evolução no Paleoproterozoico ou no 

Neoproterozoico (Gorayeb 1996, Lima 2007). 

 

METODOLOGIA 

O início do desenvolvimento deste trabalho envolveu levantamento e compilação de dados 

bibliográficos e cartográficos relacionados ao ACC e unidades adjacentes para se ter um 

panorama do conhecimento geológico da área. Em seguida foi elaborado um mapa-base para 

apoiar os trabalhos de campo, elaborado por meio da compilação de mapas pré-existentes, de 

dados de sensores remotos e atualização das vias de acesso e dados SRTM. Os trabalhos de 

campo foram realizados por meio de visita às áreas de ocorrência e adjacências do plúton, com 

posicionamento dos afloramentos por GPS, tomada de atitude dos elementos estruturais e coleta 

sistemática de amostras para estudos laboratoriais. As análises petrográficas foram feitas em 

amostras de mão e por microscopia ótica, e a classificação dos litotipos foi baseada nas 

recomendações de Le Maitre (2002) e Fettes & Desmons (2008). A etapa de análise 

microestrutural e microtectônica foi baseada nas orientações de Passchier & Trouw (1996).  
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Figura 1 - Mapa de localização da área de trabalho (modificado de Gorayeb 1996). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

De acordo com os dados de campo, análises petrográficas, observações estruturais e 

microestruturais foi possível dividir o ACC em 3 grupos petrográficos distintos, descritos a 

seguir: 

A- Anortositos com feições magmáticas preservadas – Este tipo está representado pelas 

amostras GCC/18-02 e GCC/18-03, e são rochas de granulação grossa ou muito grossa, 

equigranulares, com acamadamento magmático, havendo predominância de megacristais de 

plagioclásio com dimensões centimétricas. Definem textura cumulada composta por 

acumulações de cristais tabulares de plagioclásio cálcico (An64), cujos cristais encontram-se 

acumulados (> 90% modal), com porções intercumuladas preenchidas por clinopiroxênio, 

quartzo, minerais opacos e titanita e seus produtos metamórficos (granada, clorita, anfibólio). 

Encontram-se ainda, texturas poiquilíticas com muitas inclusões no plagioclásio, além da 

textura coronítica, caracterizada por cristais de granada, clorita e quartzo coroando cristais de 

plagioclásio (figura 2), ou titanita ao redor dos cristais de ilmenita. Apesar da preservação das 

feições magmáticas registram-se efeitos deformacionais nessas rochas. 

B- Anortositos deformados – Neste caso, representados pelos afloramentos localizados na 

porção sul do corpo estudado (GCC/18-05, GCC/18-06a e PPN-V-16), são rochas faneríticas, 

inequigranulares, com cristais grossos predominantemente, e textura inequigranular 

interlobada, com contatos poligonais de forma mais restrita. São majoritariamente compostos 

por cristais cumulados de plagioclásio cálcico (An56) envoltos por interstícios (intercumulados) 

preenchidos por hornblenda, granada, biotita, quartzo, clinopiroxênio, minerais opacos, clorita, 

epidoto, apatita, titanita e zircão. Diferentemente do grupo A, possuem hornblenda e biotita em 

sua constituição mineral, havendo clorita e granada com menor abundância. Os cristais de 

plagioclásio encontram-se intensamente deformados e rotacionados, resultando na formação de 
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agregados monominerálicos (recristalização do plagioclásio) com dimensões centimétricas, 

refletindo ainda as formas dos cristais de plagioclásio pré-deformacionais (pseudomorfos). 

Também se encontram coroas de granada demarcando zonas de contato entre o plagioclásio e 

os cristais de hornblenda e clinopiroxênio (figura 2). Outras feições são marcadas pela formação 

de titanita ao redor dos cristais de ilmenita. As feições microestruturais também são 

caracterizadas, retratando as etapas de recuperação do retículo cristalino e recristalização, que 

é evidenciada pela presença cristais de quartzo e plagioclásio com extinção ondulante, marcadas 

pela rotação de subgrãos e da migração entre os limites de grãos. Isto retrata a mobilidade do 

limite entre os grãos como produto da deformação incidente. Os encurvamentos dos cristais de 

plagioclásio são melhor evidenciados no maclamento polissintético também são evidencias da 

deformação dúctil atuante na rocha. 

C- Anortositos Milonitizados – Estes litotipos são caracterizados pela intensa deformação, 

modificando significativamente as características primárias do ACC, sendo representado pelo 

ponto GCC/18-6b localizado na porção leste da unidade, afetado pela ZCPN. São rochas de 

granulação média ou fina, inequigranulares compostas por plagioclásio, hornblenda, quartzo, 

granada, clorita e epidoto. A textura milonítica é marcante destacando porfiroclastos de 

plagioclásio, ou agregados poligonais de plagioclásio envolvidos pela foliação milonítica, 

definida por fitas de quartzo e orientação preferencial de anfibólio e biotita. Os cristais exibem 

feições interlobadas predominantes, ocorrendo também texturas granoblásticas poligonais em 

finos agregados. A deformação cisalhante atuante na rocha resultou na formação da foliação 

milonítica, em um arranjo cristalino com domínios com textura nematoblástica, formação de 

bandamentos composicionais e a obliteração completa das texturas primárias. A foliação 

formada é do tipo espaçada, anastomosada e milonítica. Sob observação microscópica as rochas 

apresentam bandamento composicional caracterizado por bandas compostas essencialmente 

por plagioclásio e quartzo e bandas compostas por anfibólio e biotita. As feições 

microestruturais presentes são caracterizadas por cristais de plagioclásio (porfiroclastos) e 

quartzo com extinção ondulante, os cristais de plagioclásio estão intensamente deformados e 

rotacionados com recristalização do tipo bulging ocorrendo subordinadadamente. Os cristais de 

quartzo presente encontram-se fitados e com recristalização ocorrendo por meio da migração 

entre o limite dos cristais, resultando na formação de subgrãos de quartzo. 

 

CONCLUSÕES  

Os dados de campo, das análises petrográficas, microestruturais e da literatura, permitem 

considerar que o ACC resulta de um plutonismo de natureza gabroica com superposição de 

deformação relacionada à implantação da ZCPN, que é uma ramificação do Lineamento 

Transbrasiliano. As feições magmáticas ainda preservadas indicam a evolução a partir de um 

magmatismo gabroico registrado em alguns corpos na região de Porto Nacional, provavelmente 

relacionado a complexos estratiformes, e o ACC deve representar uma fase relacionada à 

diferenciação magmática com a acumulação de megacristais de plagioclásio, em sua 

cristalização final. 

Os estudos estruturais e os dados microestruturais do ACC revelam associação mineral 

resultante da recristalização ou neoformação causadas pelos efeitos tectono-metamórficos do 

cisalhamento da ZCPN. A associação Pl+Hbl+Grt +Bt+Ttn indica condições metamórficas da 

fácies anfibolito, em pressão média-alta, em condições dúcteis, enquanto que a associação Pl 

(albita?)+Chl+Ep implica condições mais baixas de temperatura e pressão, e em muitas 
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situações são registradas substituições dos minerais acima, e devem representar fazes do 

arrefecimento metamórfico (retrometamorfismo). 

Todos os grupos petrográficos apresentam cristais com extinção ondulante, maclamento do tipo 

albita com extremidades curvadas, rotação de subgrãos como forma predominante de 

recristalização, resultando na transformação dos cristais de plagioclásio primário em agregados 

monominerálicos (textura granoblástica poligonal fina) nos grupos B e C. Estes apresentam 

deformações em microescala resultando na migração entre os limites dos cristais de forma 

subordinada, indicando deformação com menor strain e em condições de alta temperatura, 

enquanto que o grupo C apresenta subordinadamente recristalização do tipo bulging indicando 

condições deformacionais com maior strain e baixa temperatura envolvida. A deformação 

incidente também produz contatos interlobados em todas as rochas estudadas do ACC. As 

rochas do grupo C diferem dos demais por meio da abundância de cristais de quartzo fitado 

com extinção ondulante neste domínio, assim como a presença de bandamento composicional 

e foliação milonítica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Reação metamórfica resultando na formação de textura coronítica envolvendo os fenocristais 
de plagioclásio (a esquerda) e a matriz máfica intercúmulus composta por clinopiroxênio e minerais 
opacos (a direita), no centro ocorre a formação de granada que posteriormente altera para os cristais de 
clorita característicos por sua cor azul sob nicóis cruzados. Na porção exterior da corona também há 
recristalização de finos grãos de quartzo. Esta textura ocorre nos domínios 1 e 2 da unidade. 
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RESUMO 

O Gabro Caracaraí (RR) se localiza no Cinturão Guiana Central da porção norte do Cráton 

Amazônico. A petrogênese desta rocha e as relações com plútons da região, não estão ainda 

bem compreendidas. Análises petrográficas e litogequímicas suportam a compreensão da 

origem e da caracterização destas rochas. No plúton estudado ocorrem olivina gabro, 

hornblenda gabronorito e gabronorito, além de zona cumulática formando um corredor de 60m 

por 200m. Trata-se de rochas de composição básica a intermediária com caráter toleítico a 

transicional de caráter cálcio-álcalino, enriquecidas em elementos terras raras leve, com alto 

teor de MgO e Al2O3. Foram interpretados dois processos evolutivos para a geração destas 

rochas, um relacionado à cristalização fracionada e outro envolve assimilação parcial da rocha 

encaixante. Diagramas discriminantes de ambiente geotectônico, sugerem que a fonte dos 

magmas se relaciona a ambiente de arco toleítico com subducção. Segundo cálculos 

geotermobarométricos usando calibrações empíricas, o alojamento plutônico ocorreu em 

temperaturas variando entre 1160°C e 680°C e pressões de 4 Kbar a 10 Kbar. Esses dados 

suportam modelo proposto para a origem do plúton como de arco e permitem a caracterização 

da unidade geológica com de ambiente de subducção com fontes mantélicas tanto de caráter 

anidra como hidratada.  

PALAVRAS-CHAVE: olivina gabro, textura cumulática, litogeoquímica  

INTRODUÇÃO 

O plúton Gabro Caracaraí está presente no Domínio Guiana Central do Cráton Amazônico, e 

se posiciona ao Sul da Serra da Prata a 19 km a NW da cidade de Caracaraí (RR), seguindo a 

rodovia BR 210. É constituído por gabro e olivina gabro com texturas porfiritica grossa e 

localmente cumulática (FARIA et al, 2000). Para Montalvão et al. (1975), apresenta idade de 

cristalização de 1.646 ± 55 Ma (K-Ar em plagioclásio). Intrude charnockitos e granitos da Suite 

Intrusiva Serra da Prata, datados por Fraga (2002) por Pb-Pb em zircão com 1,94 Ga. Como os 

principais trabalhos que abordam o Gabro Caracaraí são de escala regional (MONTALVÃO et 

al, 1975; FARIA et al, 2000; FRAGA, 2002), estes não apresentam detalhamento necessário 

para a criação de um modelo de posicionamento crustal. O objetivo deste trabalho é determinar 

as características composicionais, químicas e condições termobarométricas de alojamento do 

Gabro Caracaraí. 

MÉTODOS  

O mapeamento geológico envolve a descrição de 43 afloramentos na forma de matacão (2x3m2) 

e como lajedos (2x5m2): incluindo aspectos como textura, estruturas, composição e relações de 

contato com a rocha encaixante. Foi também realizada coleta sistemática de amostras de mão 

orientadas e de cilindros orientados com perfuratriz manual. Com base nos litotipos 

identificados em campo e na sua distribuição geográfica, selecionaram-se amostras para 

lâminas delgadas polidas que foram analisadas no laboratório de microscopia da Pós-graduação 

do DEGEO-UFAM. A descrição das seções delgadas envolveu a identificação das fases 

minerais, texturas, microestruturas e classificação a partir da contagem modal, assim como a 
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retirada de fotomicrografias com câmera Olympus, modelo X-775, acoplada ao microscópio. 

Para geoquímica de rocha total foram selecionadas 12 amostras representativas da composição 

das rochas para análise de elementos maiores, elementos terra rara e traços (Y, Sr, Rb, Zr, Nb, 

La, Sr, Ce, Tb, Ba, Hf, Th, Ta, Nd, Tm e Sm) e enviou-se ao laboratório especializado ALS 

Global, localizado em Minas Gerais, que realizou as análises com ICP-AES para elementos 

maiores e ICP-MS para elementos traço. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A rocha dominante possui aspecto isotrópico, porém há faixas em que ocorre foliação 

magmática com orientação variando de NW-SE a SW-NE e mergulhos entre 50°-65° para E. A 

relação de contato com o charnockito encaixante da Suíte Intrusiva Serra da Prata é intrusiva e 

pode ser vista como xenólitos com assimilação parcial. Mediante análises petrográficas e 

contagem modal forma classificados: olivina-gabro, hornblenda gabronorito e gabronorito. 

O olivina Gabro é constituído de Hialossiderita (70% de Fo) em cristais individuais, raramente 

em agregados com tamanho de 2-5 mm, comumente apresenta coronas de reação com enstatita, 

diopisídio e pargasita do grupo da Hornblenda (figuras 1A e B). Exibe fraturas preenchidas por 

finos cristais de ilmenita e enstatita. O plagioclásio varia de labradorita An60-70 para bitownita 

An70-90 é euédrica com forma tabular e tamanhos médios (2-3 mm), sem zoneamento 

composicional. Os limites curvos representam o desenvolvimento cristalino das fases minerais 

com temperaturas de cristalização próximas. A Enstatita forma agregados de cristais subédricos 

(5 a 20 mm), localmente exibem textura mesocumulática representando a fase cumulus, com 

cristais de labradorita -bitownita como fase intercumulus. Pigeonita é anédrica de tamanho 1-2 

mm, com cores de interferência alta, associada à diopsídio comumente como simplectito. O 

diopsídio é subédrico com tamanhos de 3-5 mm, possui limites curvos a lobados entre si e com 

outras fases minerais. Também ocorrem agregados restritos com associação espinélio, 

hornblenda e flogopita.  

 

Figura 1: Texturas definidas por coroas de reação em Olivina Gabro. A) fotomicrografia de coroas de reação de 

hialossiderita come enstatita e labradorita (GC10). B) Coroa de reação de hialossiderita e labradorita (GC10). 

O Hornblenda Gabro se constitui de labradorita a bitownita com composição variando de An50-

90, estas são euédricas com formas tabulares e inequigranulares, com tamanhos médios a grossos 

(3-5 mm), sem zonação. Podem ocorrer inclusas em enstatita e diopsídio. Observam-se contatos 

retos a curvos. A hornblenda ocorre como cristais grossos (5-7 mm), subédricos e formam 

coronas de reação que se caracterizam por distinção dos limites do cristal de núcleo e do mineral 

que constitui a corona e as bordas de reação são caracterizadas por desenvolvimento de 2 a 3 
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halos com variação na composição de diopsídio para hornblenda, as quais se formaram como 

efeito da interação de fluídos magmáticos com distinta composição (figura 2A e B). Diopsídio 

é disposto em cristais subédricos e inequigranulares médios (2-3 mm). A enstatita ocorre como 

cristais subédricos com tamanho médio a grosso (4-5 mm). Possuem contatos retos a curvos 

com labradorita e irregulares com hornblenda. A flogopita é suhedral a anedral, constituindo 

restritos agregados máficos com espinélio, ilmenita e hornblenda.  

 

Figura 2: Texturas em Hornblenda Gabronorito (GC-LX1). A) Bordas de reação de diopsídio com exsoluções de 

ilmenita, núcleo de piroxênio azul com borda que varia para cor rosa e borda mais externa com desenvolvimento 

de hornblenda. No canto direito também ocorre flogopita associada a hornblenda. B) Corona de reação em enstatita 

com bordas de hornblenda em associação com diopsídio e labradorita, também se observa inclusões de ilmenita. 

No Gabronorito corre textura subofítica, inequigranular, constituído de labradorita a bitownita 

com An60-90 em cristais euédricas de tamanhos 2-5 mm e sem zoneamento composicional e 

limites curvos. Ainda ocorrem como inclusão em enstatita e hialossiderita. O diopsídio é 

subédrico com contatos irregulares a retos. Enstatita subédrica em cristais médios (2-3 mm) e 

apresentam exsoluções de ilmenita. A pigeonita é anédrica com cristais de tamanho (1-3 mm) 

e com limites irregulares a curvos. A hialossiderita encontra-se como acessório com hábito 

subédrico, apresenta tamanho de 0,5-1,5mm, com contatos curvos com enstatita e pigeonita e 

retos com plagioclásio e inclusões de ilmenita. As texturas adcumuláticas são formadas por 

cristais cumulus de enstatita, diopsídio e restritamente pigeonita e olivina o, cristais 

intercumulus de labradorita (figs 3A, B). 
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Figura 3: Composição do Gabronorito (GC7). A) Diopsídio (di), enstatita (em), pigeonita (Pg) com contatos curvos 

com labradorita. B) Textura adcumulática de enstatita, hialosiderita (Ol) e diopsidio (Di) restritos e labradorita 

(Pl). 

O gabro de Caracaraí está constituído por rochas básicas variando para intermediárias (46 a 52% de 

SiO2). O decréscimo de MgO (11,35-4,37%), Al2O3 e CaO se relaciona à superposição de processos 

de diferenciação de pulsos de magma com variação de composição (Best, 2002; Gill, 2010). Os 

conteúdos intermediários de SiO2 podem refletir interação do magma máfico com a encaixante 

granítica, o que geraria aumento nas porcentagens de Na2O (1,84-2,47%) e K2O (0,2-2,45%), 

produto de provável e restrita assimilação parcial de granitos da rocha encaixante. Altos teores de 

MgO (>8%) e de Al2O3 teriam relação com fusão parcial de fontes mantélicas mais refratarias. O 

caráter sub-alcalino denota origem de magma enriquecido em álcalis e empobrecido em Fe e Mg. 

Pode-se distinguir dois grupos entre as rochas: um com assimilação da rocha encaixante, e outro 

que apresenta processos de cristalização fracionada. No primeiro grupo é observado enriquecimento 

em SiO2, TiO2, K2O, Na2O, Fe2O3, P2O5 e MnO, e empobrece em CaO, Al2O3 e MgO, estes gabros 

não apresentam evidências de assimilação da rocha encaixante. Os altos teores de Al2O3 e TiO2 com 

valores próximos a 1% são típicos de basaltos de alto-alumina de regimes compressivos de arcos 

continentais (Carmichael et al., 1974), observa-se enriquecimento nos Elementos Terras Rara Leves 

(ETRL) em relação os Elementos Terras Raras Pesados (ETRP). Esses padrões junto aos menores 

teores de CaO e Mg# e o aumento de álcalis, P2O5, Zr, Nb e Y, sugerem processos petrogenéticos 

distintos, envolvendo magmas de distinta origem e/ou diferenciação do magma. Os discriminantes 

de ambientes geotectônicos como Ti/1000 versus V de Shervais (1982) classificam os gabros como 

de ambiente de arco toleítico e do tipo MORB. E o diagrama triangular de Nb/8 – La/10 – Y/15 de 

Cabanis & Lecolle (1989) classificam estes como de ambientes de arco toleítico a cálcio alcalino, 

com influência de subducção e fusão parcial de fontes mantélicas anidras e hidratadas. 

A partir de cálculos geotermométricos em biotita e geobarométricos em Al em hornblenda e 

geobarométricos nos pares ortopiroxênio-clinopiroxênio e plagioclásio-hornblenda. As 

condições de temperatura de cristalização de olivina gabro ocorreram no intervalo 1050°C a 

680°C em pressões de até 7 Kbar. O gabronorito cristalizou entre 1070°C e 973°C e pressões 

de até 10.8 Kbar. Já o Hornblenda Gabronorito precisou de temperaturas mais elevadas no 

intervalo1170°C - 880°C em até 7 Kbar. 

CONCLUSÕES 

As caraterísticas geoquímicas no gabro de Caracaraí exibem: i) composição básica de caráter 

toleítico e comportamento típico de rochas formadas por processos de cristalização fracionada. 

ii) composição intermediária com caráter geoquímico variando para cálcio-alcalino e teores 

elevados de ETR´s, comportamento compatível com rochas afetadas por processos de 

assimilação de rocha encaixante. Os discriminantes de ambiente geotectônico sugeriram 

ambientes de arco e os cálculos de temperatura mostram da cristalização no intervalo 1160°C 

e 680°C e pressões de 4 Kbar a 10 Kbar, sugerindo condições de alojamento de crosta inferior. 
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RESUMO 

Geologicamente, o Morro do Preto é formado por rochas máficas representativas da 

Formação Apoteri. O objetivo do trabalho é a caracterização macroscópica e integração de 

dados de campo com o que há disponível na literatura. A metodologia do trabalho consistiu 

em: I) levantamento bibliográfico; II) atividade de campo com coleta de 6 (seis) amostras; III) 

interpretação fotogeológica; IV) tratamento das amostras através de análises macroscópicas; 

V) comparativo com a bibliografia disponível; VI) interpretação de dados e conclusão. A 

porção sul do morrote foi dividida em três patamares: basal, mediana e superior. Os resultados 

foram separados conforme esta divisão através de análises macroscópica e de campo. As 

rochas foram classificadas como sendo de composição basáltica e andesítica, subfaneríticas 

muito finas, de coloração preta-acinzentada a preta-esverdeada, com presença de poucas 

vesículas oxidadas e trama textural glomeroporfirítica e fluídal. Mineralogicamente, as rochas 

são constituídas, essencialmente, por plagioclásio, anfibólios, piroxênios e óxidos de ferro. 

Além de caracterização mineralógica, considerou-se a possibilidade de estudo de detalhe no 

Morro do Preto, visto que esta ocorrência não apresenta dados na literatura e complementaria 

detalhes da Formação Apoteri. 

PALAVRAS-CHAVE: petrografia, Formação Apoteri, máficas. 

INTRODUÇÃO 

O magmatismo Apoteri ocorreu na forma de fissuras, que serviram como conduto para 

sucessivos derrames, marcando a fase pré-rifte da Bacia do Tacutu (Eiras et al., 1994). A 

partir de análises químicas e petrológicas foi determinado que as rochas vulcânicas da 

Formação Apoteri possuem composição toleítica (Berrangé e Dearnley 1975). O Morro do 

Preto (MP) está localizado na região sul da cidade de Boa Vista, localizado à margem direita 

da BR-174, próximo a vicinal Maclaren sentido Manaus. Geologicamente, o MP é constituído 

por rochas máficas de composição basálticas e andesíticas, representativas da Fm. Apoteri. A 

área de estudo em questão foi pouco explorada e possui baixas quantidades de dados 

publicados a seu respeito. Portanto, o objetivo do trabalho é a caracterização macroscópica e 

integração de dados de campo com o que há disponível na literatura. 
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Figura 1 - Mapa de localização e geológico da região do Morro do Preto. 

METODOLOGIA 

A metodologia do trabalho foi dividida em seis partes. A primeira consistiu em um 

levantamento bibliográfico referente à Bacia do Tacutu, em especial a Fm. Apoteri. Na 

segunda parte realizou-se a atividade de campo na área com coleta de 6 (seis) amostras 

correlatas às três porções do morro. A partir dos dados preliminares, iniciou-se a terceira fase 

com interpretação fotogeológica buscando refinamento dos contatos da Formação Apoteri na 

região do Morro do Preto. A quarta fase foi a caracterização macroscópica com identificação 

mineralógica e textural, através do microscópio estereoscópio binocular no Laboratório de 

Mineralogia (LabMin) da Universidade Federal de Roraima (UFRR). A quinta etapa da 

pesquisa envolveu o refinamento de dados disponíveis na literatura sobre a região. 

Finalizando as fases anteriores e com base nos dados então obtidos, na sexta e última parte do 

trabalho realizou-se a fase de interpretação dos dados e a conclusão. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O Morro do Preto possui cerca de 2,5 km de comprimento e 117 metros de altura, 

apresenta topo convexo e é orientado no sentido NE-SW, concordante ao trend da bacia do 

Tacutu conforme Eiras et al. (1994). A parte sudoeste do morro possui vegetação de pequeno 

a médio porte nas porções basal e mediana e vegetação de médio a alto porte na porção 

superior. A porção nordeste apresenta pouca vegetação de pequeno porte. Há muitos corpos 

que afloram no morro, principalmente na porção mediana e superior (Fig. 2.B). 

A porção basal (Fig. 2.A) é predominantemente constituída por rochas de composição 

andesítica subfanerítica de granulação fina, coloração preta-acinzentada, vesiculadas e 

proporcionalmente oxidadas, apresenta trama textural glomeroporfirítica e fluídal (Fig. 3.A). 

A rocha é constituída, essencialmente, por plagioclásio, piroxênio, anfibólio e óxidos de ferro. 
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Figura 2 – Visão Geral da porção sudoeste do Morro do Preto (A) Patamar Basal (B) Patamar 

Mediana. 

A porção mediana (Fig. 2.B) é predominada por rochas de composição andesítica 

subfanerítica de granulação fina, coloração preta-acinzentada, maciças, apresenta trama 

textural microporfirítica marcada por ripas de plagioclásios escuros (Fig. 3.C). A rocha é 

constituída essencialmente de piroxênio, plagioclásio, óxido de ferro, anfibólio e quartzo. A 

porção superior é predominantemente composta por rochas de composição também andesítica 

subfanerítica de granulação muito fina, coloração preta-acinzentada, vesiculadas, oxidadas e 

preenchidas por quartzo, apresenta trama textural com microglomeropórfiros de plagioclásios 

(Fig. 3.B). A rocha é essencialmente constituída de piroxênio, plagioclásio, anfibólio, quartzo 

e óxido de ferro. 

Em comparação às rochas basálticas e andesíticas amigdaloidais do Morro do 

Redondo (Ramgrab et al. 1972; Reis et al. 2006) as rochas do Morro do Preto mostram 

diferença na sua estrutura, trama textural e coloração. 

 

Figura 3 - Amostras de rocha do Morro do Preto (A) Basal (B) Superior (C) Mediana. 
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CONCLUSÕES 

A semelhança macroscópica dos patamares basal e mediano permite agrupa-los na 

mesma unidade e, provavelmente, mesmo pulso magmático o qual será investigado 

futuramente através de outras metodologias. A ausência de amígdalas nos patamares do 

Morro do Preto e suas diferentes características macroscópicas demonstram a sua 

peculiaridade entre os outros morros, considerados representativos da Fm. Apoteri como, por 

exemplo: Serra Nova Olinda e Morro do Redondo, os quais são marcados por intensa 

presença de amígdalas. Além de identificar a mineralogia, considera-se a possibilidade de 

realizar um estudo detalhado no morro do Preto, visto que esta ocorrência não apresenta dados 

na literatura e complementaria detalhes da Formação Apoteri. 
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RESUMO 

O Cinturão Araguaia (CA) é definido como uma importante unidade geotectônica 

desenvolvida durante a amalgamação do supercontinente Gondwana Ocidental. Os eventos 

termoctônicos relacionados a evolução do CA tiveram influência direta na construção e 

modificação dos terrenos que compõe esta unidade. O CA é dividido em segmentos crustais 

distintos, que variam de oeste para leste em termos de grau metamórfico; o segmento oeste, 

mais preservado, variando da fácies aquimetamórficas à xisto verde até anfibolito médio a alto 

já no segmento leste. A área de estudo situa-se no segmento na porção leste do CA, onde 

abrange principalmente as unidades litoestratigrágicas do Supergrupo Baixo Araguaia, 

representado pelos grupos Tocantins e Estrondo, unidades arqueanas representadas pelo 

Complexo Colmeia, além da unidade Intrusiva Suíte Xambica. Apesar do CA ser alvo de 

diversas pesquisas cientificas, faz-se necessário uma atualização e complementação de estudos 

quanto a petrografia dessas rochas com ênfase nas microtexturas e microestruturas das rochas. 

Sendo assim, este trabalho além de caracterizar a petrografia, texturas e microestruturas dessas 

rochas, analisa os processos e transformações metamórficas de forma a acrescentar no 

entendimento do contexto de evolução crustal da área de estudo. Onde petrograficamente se 

observou Ms-Bt-Pl-Kfs-Qtz-Gnaisses com bandamentos composicionais, os Ky-St-Grt-Ms-Bt-

Qtz Xistos com orientações minerais definindo as foliações S1 e S2, também Bt-Ms Quarztitos 

e os Escapolita Anfibolitos e Escapolita Metagabros. Por fim, as informações obtidas, através 

das análises microtextural e microestrutural puderam indicar e responsabilizar os eventos 

deformacionais quanto a alteração, substituição e modificação dos minerais e seus arranjos nas 

rochas, culminando na transformação dos protólitos ígneos, psamíticos e pelíticos nas atuais 

rochas metamórficas que configuram e perfazem a região de estudo no CA. Sendo esses dois 

eventos expressivos justificados pelas orientações minerais descritas mas amostras analisadas. 

As paragêneses identificadas com a presença de Cianita, Estaurolita e Granada apontam um 

metamorfismo de facies Anfibolito médio e temperaturas entre 550 a 580° C e pressão entre 5 

a 6 kbar. 

PALAVRAS-CHAVE: Cinturão Araguaia, Petrografia, Microtextura, Microestrutura. 

INTRODUÇÃO 

O Cinturão Araguaia é uma importante unidade geotectônica desenvolvida durante a 

amalgamação do supercontinente Gondwana Ocidental no Neoproterozóico delimitado em dois 

segmentos crustais distintos: a leste-sudeste ocorrem terrenos afetados por processos 

termotectônicos decorrentes da amalgamação do Gondwana (evento que ocorreu entre 850-500 

Ma) e, a oeste, terrenos preservados destes eventos (Alvarenga et al. 2000).  

O Cinturão compreende uma extensa sucessão de rochas metassedimentares, com 

predomínio de rochas metapelíticas e metapsamíticas, com menores contribuições de rochas 
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carbonáticas (mármores e metacalcários) e magmáticas (metabasaltos, metagabros, 

metaperidotitos e corpos graníticos), que se distribuem ao longo de uma faixa com 

aproximadamente 1200 km de comprimento, seguindo a direção norte-sul, com uma largura da 

ordem de 150 km (Gorayeb et al. 2008). Sendo assim, a região de estudo está posicionada no 

Norte do Estado do Tocantins (TO), entre os munícipios de Xambioá e Araguanã (Figura 1), 

perfazendo o segmento leste do cinturão, que abrange principalmente as unidades 

litoestratigrágicas do Supergrupo Baixo Araguaia, representado pelo Grupo Tocantins e Grupo 

Estrondo, unidades arqueanas representadas pelo Complexo Colmeia, além de unidades 

representadas pela Suíte Intrusiva Xambica. 

 

Figura 1 – Mapa de localização da área de estudo, em Xambioá-Araguanã. 

Apesar de o Cinturão Araguaia ser alvo de pesquisas voltadas para as áreas de 

conhecimento do estudo estrutural-tectônico, lito-estratigráfico, geocronológico, 

metalogenético e das petrologias ígnea e metamórfica, ainda há uma limitação quanto aos 

conhecimentos microtexturais, tão importantes para a compreensão da evolução crustal. Sendo 

assim, esse trabalho tem por meio de suas informações a importância na atualização e 

complementação dos conhecimentos científicos da região. Objetivado a identificar os processos 

e transformações metamórficas a partir de reações secundárias e de substituição, além de definir 

as principais microtexturas de relevância para o contexto de evolução crustal da área de estudo. 

MÉTODOS  

O trabalho partiu através de um levantamento bibliográfico do contexto geológico do 

C.A (livros textos, TCCs, teses, dissertações, artigos científicos, etc.). Utilizou-se também da 

elaboração de cartas topográficas e geológica com base em imagens de satélite, dados 

disponíveis do Serviço Geológico Brasileiro e IBGE. As cartas foram confeccionadas por meio 

dos softwares ArcGis 10.3, CorelDraw x9 e Google Earth PRO. 

Foi realizado o mapeamento geológico nos municípios de Xambioá e Araguanã em 

Tocantins, onde houve a realização de amostragens sistemáticas por seções na área de estudo. 

Como sistemática os estudos incluíram separação, catalogação de amostras e confecção de 

lâminas petrográficas, seguido da realização das análises petrográficas, integração e 

interpretação dos dados. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

As análises petrográficas permitiram caracterizar e reconhecer as principais texturas 

metamórficas levando em consideração que as mesmas são produtos de reações secundárias e 

de substituição em rochas no estado sólido. Além da identificação das fases minerais e 

paragênese mineral.  

Complexo Colmeia 

 Nessa unidade, representada pelos ortognaisses, identificou-se petrograficamente uma 

assembleia composta por Qtz, Kfs, Pl(An17-25), Bt, Ms, Ep, Aln e minerais opacos, além de um 

bandamento composicional de minerais máficos (Bt e minerais opacos) e félsicos (Qtz, Kfs, Pl, 

Ms). Esses ortognaisses são caracterizados como inequigranulares porfiríticos, de granulação 

grossa, com cristais variando de subédricos à anédricos. Em evidência a microtextura 

porfiroblástica, definida pela presença de grandes cristais de K-Felds, imersos em uma matriz 

de Qtz, Pl e outros minerais secundários. É possível observar textura coronítica, marcada pelo 

processo de epidotização que gerou um acúmulo de grãos de epidoto na forma de auréolas ao 

entorno de cristais de alanita e às proximidades de cristais de biotita. É comum também estágios 

de sericitização inicial, marcados pela presença de micas brancas e finas presente plagioclásios. 

Nessas rochas encontram-se também evidências retrometamórficas já que há cristais de biotita 

em estágio de cloritização parcial e total.  

Formação Morro do Campo 

 A unidade contém rochas com uma mineralogia limitada, os quartzitos micáceos 

apresentam uma assembleia composta de Qtz, Ms, Bt e Ep. Petrograficamente a rocha apresenta 

características equigranulares de granulação fina à média, com cristais subédricos e anédricos. 

Identificou-se uma orientação preferencial dos cristais, definindo-se a rocha como 

granolepidoblástica e com uma marcante foliação S1. A mineralogia, os processos de 

recristalização do quartzo junto à orientação preferencial dos minerais indicam um protólito 

psamítico posteriormente metamorfizado. 

Formação Xambioá 

 Nessa unidade encontram-se uma variedade de xistos com suas características 

particulares para diferentes litotipos. Petrograficamente nas amostras analisadas foi comum 

encontrar uma assembleia mineral de Qtz, Bt, Ms, Chl, Grt, St e Ky. Nos xistos analisados o 

aspecto inequigranular junto a uma granulação variando de média a grossa com cristais 

subédricos e anédricos, definem as microtexturas granolepidoblásticas, porfiroblásticas e 

poiquiloblásticas. Além de, a orientação preferencial dos cristais definir as microestruturas das 

rochas, possuindo foliações internas (inclusões em porfiroblastos) e foliações externas S1 e S2 

(clivagem de crenulação), microestruturas essas indicativas dos eventos deformacionais que 

atingiram a região de estudo. Feições de retrometamorfismo também foram encontradas através 

de biotitas cloritizadas ou em estágio parcial. 

Suíte Intrusiva Xambica 

 Nessa unidade encontram-se rochas básicas, definidas pelos metagabros e anfibolitos 

que apresentam mineralogia, texturas e microestruturas bem particulares. Petrograficamente se 

identificou uma mineralogia composta essencialmente por hornblenda, plagioclásio, escapolita, 
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minerais opacos e raramente quartzo. Os metagabros são caraterizados pela granulação grossa, 

textura intergranular e microtextura metamórfica em evidência, definida como poiquiloblástica 

com grandes cristais de escapolita em forma de rosetas exibindo inclusões de hornblenda e 

opacos. Os anfibolitos por sua vez, são marcados pela granulação média, microtextura 

predominantemente poiquiloblástica e apesar de apresentarem mineralogia relativamente igual, 

possuem matriz nematoblástica e localmente granoblástica, indicando que tais rochas se 

metamorfizaram durante a evolução tectônica da região. As escapolitas no entanto, são 

provenientes de alterações hidrotermais do plagioclásio. 

Quadro 1. Quadro de litotipos da área de estudo. 

 

CONCLUSÕES 

Os dados obtidos comprovam que as rochas da área de estudo fazem parte de um dos 

terrenos mais afetados pelos eventos tectônicos, devido às mais variadas texturas metamórficas 

encontradas, sejam elas produtos de reações secundárias e de substituição ou reações 

hidrotermais posteriores aos eventos deformacionais. Cada microtextura metamórfica 

identificada de cada unidade, indica que a mineralogia dos protólitos mesmo que em parte por 

vezes mantida e apenas recristalizada, a outra parte desses minerais foram deformados, 

alterados e substituídos. Indicando que os eventos tectônicos foram não só foram apenas 

capazes como os responsáveis pela transformação dos protólitos ígneos, psamíticos e pelíticos 

nas atuais rochas metamórficas que configuram a região de estudo no CA.  

Os resultados mostraram que as associações minerais em equilíbrio contendo granada, 

estaurolita e cianita indicam que o metamorfismo alcançou a fácies anfibolito médio, com 

temperaturas entre 550 a 580° C e pressão entre 5 a 6 kbar.  

No entanto estudos mais detalhados da microtectônica com ênfase no aspecto 

microestrutural ainda são necessários para o melhor entendimento do conhecimento evolutivo 

e tectônico da região. 
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RESUMO 

O batólito polifásico Alto Candeias compõe volumoso magmatismo granítico pertencente ao 

contexto geológico do sudoeste do cráton Amazônico, na porção centro-leste do estado de 

Rondônia. Esta região hospeda registro de magmatismo com assinatura geoquímica do tipo A, 

que ocorreu sob diferentes pulsos em sucessivos episódios magmáticos ao longo do Meso ao 

Neoproterozoico. O batólito Alto Candeias aflora sob a forma de grandes lajedos e mega-blocos 

tipo boulders. É composto por granitos porfiríticos de granulação média a grossa que 

apresentam cristais arredondados e tabulares de K-fesldspato, por vezes manteados por 

plagioclásio; granitos porfiríticos de granulação fina a média; granitos equigranulares de 

granulação fina a média; granitos rapakivi e charnockitos, identificados em litofácies distintas. 

Dados U-Pb de zircão pelo método convencional forneceram idade de 1346 ± 5 Ma e 1338 ± 4 

Ma. Sugere-se ambiente pós colisional a anorogênico do final da orogenia Candeias. 

PALAVRAS-CHAVE: Cráton Amazônico, petrogênese, rapakivi 

INTRODUÇÃO 

O Estado de Rondônia hospeda suítes graníticas rapakivis, com geoquímica do tipo A e intra-

placa, alojadas durante sucessivos episódios magmáticos ocorridos entre 1606 e 974 Ma (Priem 

et al. 1971 e 1989, Isotta et al. 1978, Bettencourt et al. 1999). Tais suítes graníticas formam a 

Província Estanífera de Rondônia (PER), e estão intrudidas, principalmente, no contexto 

geológico do Terreno Jamari (Scandolara et al. 2001). São elas: Suíte Serra da Providência; 

Suíte Intrusiva Santo Antonio; Suíte Intrusiva Teotonio; Suíte Intrusiva Alto Candeias; Suíte 

Intrusiva São Lourenço–Caripunas; Suíte Intrusiva Santa Clara; e os Younger Granitos de 

Rondônia (Bettencourt et al., 1999). 

O batólito granítico polifásico Alto Candeias, inserido na Suíte Intrusiva homônima, exibe 

formato alongado na direção WNW-ESSE e aflora sob forma de grandes lajedos e boulders. A 

área de estudo está localizada na Folha Alto Jamari, porção centro-oeste do Estado de Rondônia, 

distante cerca de 250 km ao sul da capital Porto Velho. Estudos petrológicos sobre esse 

magmatismo ainda são pontuais e com enfoque metalogenético. Portanto, o propósito deste 

trabalho é contribuir para o entendimento petrogenético desse volumoso magmatismo granítico.              

MÉTODOS OU METODOLOGIA 

O desenvolvimento deste trabalho envolveu revisão bibliográfica; interpretação de imagens de 

satélites; etapa de campo para levantamento geológico e coleta de amostras; descrições 

petrográficas macro e microscópicas de amostras selecionadas; e análises litogeoquímicas 

realizadas em laboratório comercial, por meio de ICP-ES e ICPMS. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

mailto:jaime.scandolara@cprm.gov.br
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Após mapeamento geológico, as análises e interpretações petrográficas e geoquímicas, 

permitiram identificar as seguintes fácies petrográficas (Fig.2): a) Charnockito: rochas 

mesocráticas cinza, inequigranulares, porfiríticas, com matriz granulação média a grossa, 

composta por feldspato alcalino, quartzo, plagioclásio, biotita, ortopiroxênio e hornblenda, 

classificadas como biotia charnockitos. Nessa fácies observa-se diques aplíticos restritros; b) 

Monzogranito e monzogranito rapakivi: rochas leucocráticas a mesocráticas, cinza-rosado, 

isotrópicas e porfiríticas, ressaltada por matriz de granulação média a grossa, constituída por 

plagioclásio, feldspato alcalino, quartzo, e biotita; com mega-fenocristais de feldspato alcalino 

comumente manteados por plagioclásio, desenhando textura rapakivi. São classificadas como 

hornblenda-biotita monzogranitos porfiríticos e rapakivíticos; c) Alcalinas Campo Novo: 

Representadas por rochas plutônicas equigranulares médias e por subvulcânicas porfiríticas 

associadas. As plutônicas são leucocráticas, rosa esbranquiçadas, isotrópicas, equigranulares a 

inequigranulares médias, de composição monzogranítica, constituídas por feldspato alcalino, 

plagioclásio, quartzo, biotita, fluorita, allanita, e zircão, classificadas como biotita 

monzogranitos. As rochas subvulcânicas são leucocráticas a mesocráticas, cinza escuro, 

isotrópicas, porfiríticas, compostas por quartzo, plagioclásio, feldspato alcalino, hornblenda, 

biotita, allanita, apatita, zircão e fluorita classificadas como allanita biotita hornblenda quartzo 

traquito; d) Sienogranito equigranular: rochas mesocráticas, cinza claro, com proporcional 

mistura de minerais félsicos e máfico,  em textura sal e pimenta, equigranulare e compostas por 

feldspato alcalino, quartzo, plagioclásio, hornblenda e biotita, classificadas como hornblenda 

sienogranito; e) Sienogranito porfirítico fino a grosso: rochas leucocráticas, cinza, porfiríticas 

de granulação grossa com fenocristais de feldspatos arredondados ou tabulares de até 10 cm, 

compostas por feldspato alcalino, quartzo, plagioclásio e biotita, ,classificadas como biotita 

sienogranito. Estão cortadas por diques de rochas de granulação fina da fácies sieno porfíritica 

fina e veios de quartzo. Apresenta discreta foliação no sentido preferencial EW. 

 

 
Figura 1: Mapa geológico folha Alto Jamari (SC.20-Y-B), destacando as fácies do batólito Alto Candeias 

(modificado do relatório da folha, produzido pela CPRM-RO), e localização da área de estudo.  

 

Litoquímica: Os dados litoquímicos indicam distinção de dois grupos: 1) rochas de tendência 

alcalina da fácies Campo Novo (faCN); 2) rochas cálcio alcalinas a alcalinas das demais fácies. 

Os teores de SiO2 variam entre 59 e 76.6%, com as rochas da faCN apresentandoSiO2 entre 59 

e 70%. Nos diagramas classificatórios R1 x R2 de La Roche et al. (1980), as amostras se 

distribuem nos campos dos granitos a granodioritos. Para a faCN, as amostras plutônicas plotam 

nos campos quartzo-sienito e as subvulcânicas nos campos traquito e quartzo-traquitos. Em 
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geral, as fácies exibem afinidade cálcio-alcalina a alcalina de alto-K, natureza ferrosa e de 

caráter metaluminoso a peraluminoso (Fig.2). 

 
Figura 2. (a) R1 vs R2 de La Roche et al. (1980) para plutônicas; (b) R1 vs R2 de La Roche et al. (1980) 

para vulcânicas; (c) K2O vs SiO2 de (Peccerillo & Taylor 1976); (d) SiO2 vs FeOt/( FeOt + MgO) de 

Frost et al. (2001); (e) ) A/CNK vs de Maniar & Piccoli (1989) com os índices de peraluminosidade de 

Shand (1943); (e) SiO2 vs Na2O+K2O-CaO de Frost et al.(2001). 

Em diagramas discriminantes de ambientes tectônicos, as amostras das diferentes fácies plotam 

no campo de granitos pós-colisionais, com assinatura do tipo A (sub-tipo A2). Entretanto, as 

rochas da faCN situam-se na interfase entre os subtipos A1 e A2. O padrão de distribuição dos 

elementos terras raras (ETR), exibem assinaturas do tipo “seagull”. O empobrecimento de ETR 

pesados pode estar associado ao fracionamento de granada, anfibólio, zircão e piroxênios 

durante a cristalização fracionada (Fig.3). Em diagramas multielementos normalizados segundo 

Wood (1979), as amostras apresentam padrão relativamente compatível entre si, onde os 

elementos Ba, Sr, P e Ti apresentam anomalias negativas. Entretanto, as amostras da faCN 

divergem das demais com relação aos elementos Nb e Ta, que apresentam valores elevados. 

 
Figura 3. (a) Y+Nb vs Rb de Pearce et al. (1984); (b) 1000* Ga/Al versus Nb de Whalen et al. (1987); 

(c) Ce/Nb vs. Y/Nb de Eby (1992); (d) Y versus Ga versus Nb; (e) padrões de distribuição dos elementos 
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terras raras (ETR), normalizados pelos valores condríticos de Nakamura (1974); (f) multielementos  

rocha/manto primordial de Wood (1979). Símbolos como na figura 2. 

CONSIDERAÇÕES 

O maciço Alto Candeias, agrupa rochas porfiríticas com associações de charnockitos 

subordinados. As feições de campo e petrográficas permitiram a individualização de fácies, 

com base em critérios petrográficos e genéticos: charnockito, monzogranito rapakivi, 

monzogranito, alcalinas Campo Novo, sienogranito equigranular, sienogranito inequigranular 

grosso e sienogranito inequigranular fino. Os dados litoquímicos apontam discrepâncias entre 

as rochas da fácies alcalinas Campo Novo das demais, comprovadas nos diagramas 

classificatórios, comparadas as demais fácies, o que sugere que elas não devem ser cogenéticas 

e podem estar relacionadas a fases diferentes de geração do magmatismo. Dados disponíveis 

em literatura, apresenta idade U-Pb em zircão de 1338-1346 Ma (Bettencourt, 1997,1999), U-

Pb em SHRIMP de 1333-1340 Ma (Santos, 2000,2002,2004,2008), U-Pb em zircão de 1336 ± 

24 Ma (Santos Júnior, 2015) e idade Pb-Pb que variam entre 1348±3 a 1350±5 (Queiroz et al., 

2017).  
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RESUMO 

O Bloco Amapá representa um dos mais expressivos segmentos de crosta continental arqueana 

do Cráton Amazônico retrabalhado durante o Ciclo Transamazônico de orogenias. Durante este 

ciclo, o bloco experimentou eventos de deformação e metamorfismo, bem como foi seccionado 

por corpos magmáticos em diferentes etapas da evolução orogenética. Na porção leste do Bloco 

Amapá, o embasamento arqueano consiste basicamente em complexos granulíticos-gnáissicos-

migmatíticos de idades meso-neoarqueanas, com destaque para os complexos Tumucumaque 

(~2,85 Ga) e Guianense (2,60 a 2,68 Ga). Foram obtidos dados isotópicos U-Pb e Lu-Hf em 

zircão, por LA-MC-ICP-MS, de um leucomonzogranito que aflora dentro dos limites 

cartográficos do Complexo Tumucumaque. Os resultados apontam para uma idade de 

cristalização em 2653 ± 7 Ma, bem como registram herança magmática neoarqueana (2709 ± 

19 e 2751 ± 16 Ma) e mesoarqueana (2839 ± 17 Ma). Os valores subcondríticos de ɛHf(t) indicam 

que o leucomonzogranito é produto de retrabalhamento crustal de fontes dominantemente 

paleoarqueanas (Hf-TDM
c = 3,24 a 3,63 Ga).  

PALAVRAS-CHAVE: Bloco Amapá, Complexo Tumucumaque, LA-MC-ICP-MS.  

INTRODUÇÃO 

A região centro-sul do estado do Amapá, localizada no sudeste do Escudo das Guianas 

(Figura 1A), aponta para um dos registros mais antigos do Cráton Amazônico, com grandes 

extensões de crosta juvenil paleoproterozoica. A porção sudeste do Escudo das Guianas está 

inserida na Província Maroni-Itacaiúnas (Tassinari & Macambira, 2004) ou Província 

Transamazonas (Santos et al., 2000), segundo as duas propostas vigentes de compartimentação 

do Cráton Amazônico. Representa uma expressiva faixa orogênica consolidada durante o 

Riaciano, no Ciclo orogênico Transamazônico (2,26 a 1,95 Ga), formada por grandes extensões 

de crosta juvenil paleoproterozoica e alguns remanescentes arqueanos retrabalhados, com 

destaque ao bloco arqueano Amapá (Vanderhaeghe et al., 1998; Delor et al., 2003; Avelar et 

al. 2003; Rosa-Costa et al., 2006, 2014). No estado do Amapá, três domínios geotectônicos 

foram individualizados (Rosa-Costa et al., 2014): o Bloco arqueano Amapá e os domínios 

paleoproterozoicos Carecuru e Lourenço.  

O Bloco Amapá consiste em um expressivo segmento de crosta continental meso a 

neoarqueana (2,85-3,19 e 2,60-2,69 Ga) que experimentou metamorfismo e deformação 

durante o Ciclo orogênico Transamazônico (2,26 a 1,95 Ga). O embasamento arqueano é 

formado por uma associação do tipo granulito-gnaisse-migmatito, com destaque para os 

complexos Tumucumaque e Guianense, bem como o Granito Mungubas. O Complexo 

Tumucumaque tem sido posicionado no Mesoarqueano, com base em idades que variam entre 

2812 ± 17 e 2852 ± 32 Ma (Avelar et al., 2003; Borghetti et al., 2018; Milhomem Neto & 

Lafon, 2019). Os ortognaisses do Complexo Guianense são posicionados no Neoarqueano, com 

base em um conjunto de idades que variam entre 2605 ± 3 e 2688 ± 6 Ma (Rosa-Costa et al., 

2003, 2006; 2014; Milhomem Neto & Lafon, 2019). O Granito Mungubas é constituído por 
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monzogranitos e é posicionado no Neoarqueano, com base na idade de 2661 ± 9 (Barbosa & 

Chaves, 2015; evaporação de Pb em zircão por TIMS). A extensão do Complexo mesoarqueano 

Tumucumaque ainda é controversa, por se tratar de uma longa faixa cuja cartografia foi 

baseada, principalmente, na interpretação de levantamentos aerogeofísicos.  

Neste trabalho, será apresentado um conjunto de dados isotópicos integrados U-Pb e 

Lu-Hf em zircão, por espectrometria de massa de fonte ICP e sistema de ablação a laser (LA-

MC-ICP-MS), determinados em cristais de zircão de um leucomonzogranito aflorante nos 

limites cartográficos do Complexo Tumucumaque, próximo ao contato com o Granito 

Mungubas (Figura 1B). Assim, com base nesses novos dados isotópicos, pretende-se contribuir 

para uma melhor delimitação do Complexo Tumucumaque e, adicionalmente, para o 

entendimento dos processos de formação e retrabalhamento de crosta continental que atuaram 

nesta porção do Escudo das Guianas.  

 
Figura 1 – (A) Mapa de domínios tectônicos da porção sudeste do Escudo das Guianas em território 

brasileiro. Adaptado de Rosa-Costa et al. 2014. (B) Mapa de unidades litoestratigráficas da área de 

trabalho; localização da amostra JAP-01A. Adaptado de Barbosa & Chaves (2015).   

MATERIAIS E MÉTODOS 

 As atividades de campo foram realizadas em novembro de 2018, na região central do 

estado do Amapá, onde uma amostra de leucomonzogranito (JAP-01A) foi coletada. A 

preparação da amostra baseou-se no procedimento de Milhomem Neto & Lafon (2019) e seguiu 

as etapas de britagem/fragmentação, moagem, separação de frações granulométricas (250-175 

µm e 175-125 µm), separação magnética e concentração dos minerais pesados por meio de 

técnicas manuais de bateamento. As imagens de elétrons retro espalhados (ERE) foram obtidas 

no Laboratório de Microanálises do IG/UFPa, por meio de microscópio eletrônico de varredura 

(MEV) LEO-ZEISS 1430. As análises U-Pb e Lu-Hf em zircão foram realizadas segundo a 

metodologia implantada por Milhomem Neto & Lafon (2019) no Laboratório de Geologia 

Isotópica do Instituto de Geociências (Pará-Iso/UFPa), por meio de espectrômetro de massa 

multicoletor de fonte plasma indutivamente acoplado modelo Neptune da marca Thermo 

Finnigan e microssonda de ablação a laser modelo LSX-213 G2 da marca CETAC (LA-MC-

ICP-MS). Para as análises U-Pb in situ em zircão, foi utilizado como material de referência o 

zircão BB, que resultou em uma idade concordante de 560 ± 5 Ma (2σ, n=6), reproduzindo a 

idade média ponderada 206Pb/238U de 562 ± 9 Ma (2σ, n=635), de Santos et al. (2017). 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES  

A rocha estudada consiste em um leucomonzogranito isotrópico, de granulação grossa 

e textura heterogranular hipidiomórfica. É composto essencialmente por quartzo (38%), álcali-

feldspato (32%) e plagioclásio (28%); biotita e muscovita ocorrem em menor proporção (2%), 

predominantemente na forma de lamelas localmente orientadas. Os minerais acessórios são 

representados por opacos, allanita, zircão e apatita. 

Um total de 47 zircões foi analisado por LA-MC-IPC-MS para o método U-Pb, dos 

quais 30 resultaram em dados robustos. Com base nas imagens de ERE, os cristais de zircão 

são, em sua maioria, subédricos a euédricos, com moderado a alto grau de porosidade e 

faturamento, especialmente nas bordas. Normalmente apresentam zoneamento simples e 

localmente exibem núcleo bem definido. A amostra registra três conjuntos de idades 

concordantes (Figura 2A), sendo dois do Neoarqueano (2,65 e 2,71-2,75 Ga) e um do 

Mesoarqueano (2,84 Ga). A idade concordante de 2653 ± 7 Ma (2σ, n=4) é interpretada como 

a idade de cristalização do leucomonzogranito, enquanto que as idades 207Pb/206Pb entre 2709 

± 19 e 2751 ± 16 Ma marcam uma herança magmática neoarqueana. Um único cristal 

concordante forneceu uma idade 207Pb/206Pb de 2839 ± 17 Ma, o que registra uma herança 

magmática mesoarqueana. 

 Para a obtenção dos dados Lu-Hf, foram analisados pontualmente doze cristais. As 

análises isotópicas de Hf foram feitas em domínios de zircão com feições internas similares 

àquelas previamente analisadas para U-Pb e com 99 a 100% de concordância nas idades U-Pb 

(exceto um único cristal com idade 207Pb/206Pb de 2683 ± 25 Ma e 89% de concordância), para 

garantir o cálculo correto da razão inicial (176Hf/177Hf)t e do parâmetro ɛHf(t). Para o cálculo das 

idades-modelo crustais (Hf-TDM
c) foi utilizada uma razão 176Lu/177Hf = 0,015 (Griffin et al., 

2004). Os valores de ɛHf(t) obtidos são todos negativos e indicam a dominância de processos de 

retrabalhamento crustal. As idades-modelo Hf-TDM
c variaram entre 3,24 e 3,63 Ga, o que sugere 

uma fonte crustal predominantemente paleoarqueana para o leucomonzogranito (Figura 2B).   

 
Figura 02 – Dados isotópicos U-Pb e Lu-Hf em cristais de zircão do Leucomonzogranito JAP-01A (A) 

Diagrama Concórdia apresentando os dados U-Pb. As elipses em vermelho indicam os pontos que foram 

descartados no cálculo das idades. (B) Diagrama de evolução do parâmetro ɛHf(t)  vs. o tempo geológico 

(Ma), com os trends evolutivos (linhas tracejadas) para a média da crosta continental (176Lu/177Hf=0,015) 

entre 2,5 e 4,0 Ga.  

CONCLUSÕES 

 Os dados isotópicos U-Pb em zircão apontam para uma idade de cristalização do 

leucomonzogranito em 2653 ± 7 Ma, no Neoarqueano. Esta idade não é concordante com o 



 

16º SIMPÓSIO DE GEOLOGIA DA AMAZÔNIA 
Geociências e Geopolítica na Amazônia 

23 a 25 de setembro de 2019 - Manaus-Amazonas 
SBG-NO – DEGEO/UFAM- CPRM/Manaus 

 

 

intervalo de idades atribuído ao Complexo Tumucumaque, que está posicionado no 

Mesoarqueano. Além disso, a litologia observada em campo não corresponde àquela esperada 

para o Complexo Tumucumaque, por se tratar de um leucomonzogranito isotrópico. Dessa 

forma, a rocha estudada não pertence ao Complexo Tumucumaque e possivelmente registra um 

episódio magmático associado ao Granito Mungubas, em 2,65 - 2,66 Ga. Os dados Lu-Hf em 

zircão obtidos para a amostra indicam a dominância de processos de retrabalhamento de uma 

fonte crustal paleoarqueana (Hf-TDM
c = 3,24 a 3,63 Ga). Esse intervalo de idades-modelo do 

leucomonzogranito é concordante com o espectro de Hf-TDM
c das unidades arqueanas que 

ocorrem na mesma região (Milhomem Neto & Lafon, 2019). 
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RESUMO 

O Domínio Rio Maria (DRM), formado durante o Mesoarqueano (3,0-2,86 Ga), é constituído 

por greenstone belts (Supergrupo Andorinhas - 3,0 a 2,9 Ga) e por 5 grupos principais de 

granitoides arqueanos, dentre eles a série de granitoides TTG mais antiga (~2,98-2,92 Ga), 

representada neste trabalho pelo Complexo Arco Verde (CAV), aflorante na região de Inajá, 

porção sul do DRM, Província Carajás (PC). A cronologia do magmatismo na porção norte do 

DRM está conhecida detalhadamente, enquanto que a porção sul ainda carece de dados 

geocronológicos. O objetivo do trabalho é determinar a idade do episódio magmático e de 

geração de crosta continental do CAV, na região de Inajá com base em dados U-Pb e Lu-Hf 

em zircão por LA-ICP-MS. Os resultados petrográficos preliminares concluem que são rochas 

granitoides, com fáceis tonalíticas a sienograníticas; A datação U-Pb em zircão em duas 

amostras de granodiorito indicou idades concordantes de 2979 ± 8 Ma (n=5, 2σ) e 2979 ± 11 

Ma (n=5, 2σ), assim a idade de cristalização desses granitoides do CAV; Os dados Lu-Hf em 

zircão demonstram que a fonte dessas rochas tem idade meso-paleoarqueana (Hf-TDM
C
 =3,0 a 

3,3 Ga), com valores de ƐHf(t) positivos, indicando contribuição mantélica. 

Palavras-chave: Província Carajás; Complexo Arco Verde; Geocronologia; Mesoarqueano. 

INTRODUÇÃO 

A Província de Carajás (PC) é o único núcleo arqueano preservado do Cráton Amazônico 

(Almeida et al. 1981), considerada uma província geocronológica independente por Santos 

(2006), ou parte do contexto geológico da Província Amazônia Central de Tassinari & 

Macambira (2004 Fig. 1A). A mesma é limitada a leste pelo Cinturão neoproterozoico 

Araguaia; a norte, pela Província Maroni-Itacaiúnas (segundo a proposta de Tassinari & 

Macambira 2004); a sul e a oeste é parcialmente coberta pelas sequências sedimentares 

fanerozoicas da Bacia do Parecis e pelas rochas vulcânicas do Grupo Iriri (Pessoa et al. 1977). 

O Domínio Rio Maria (DRM), representando a porção sul da PC, formado durante o 

Mesoarqueano (3,0-2,86 Ga), é constituído por greenstone belts (Supergrupo Andorinhas) e 

por cinco grupos principais de granitoides arqueanos (Pimentel & Machado 1994; Almeida et 

al. 2017; Silva et al. 2018): (1) as séries TTGs mais antigas (~2,98-2,92 Ga), representadas 

pelo Complexo Arco Verde (~2,98-2,93 Ga), Trondhjemito Mogno (~2,96 Ga), Complexo 

Tonalítico Caracol (~2,95-2,93 Ga) e Tonalito Mariazinha (~2,92 Ga); (2) Suíte Sanukitoide 

Rio Maria; (3) Leucogranodioritos e leucomonzogranitos agrupados à Suíte Guarantã (~2,87 

Ga); (4) TTGs mais jovens (~2,87-2,86 Ga), correspondentes ao Trondhjemito Água Fria e; 

(5) Leucogranitos potássicos (~2,87-2,86 Ga), representados pelos granitos Xinguara, Mata 

Surrão e similares (Marangoanha (2018) e referências inclusas). 

A área de estudo (Fig. 1B) está localizada na região sul do DRM (Vasquez et al. 2008), nas 

imediações da Serra do Inajá e faz limite com o Domínio riaciano Santana do Araguaia, a 

oeste (Vasquez et al. 2008). O CAV é a unidade predominante, além dos granitos Xinguara e 

Mata Surrão, Granodiorito Rio Maria e o greenstone belt Serra do Inajá. A porção sul do 
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DRM é a região de menor densidade de informações geológicas da PC. Até recentemente, a 

região da Serra do Inajá contava apenas com trabalhos pontuais e com levantamentos 

geológicos regionais em escala apenas de reconhecimento (Silva et al. 1974; Ianhez et al. 

1980; Cunha et al. 1981; Bezerra et al. 1982; Docegeo 1988; Araújo & Costa 1994; Neves & 

Vale 1999; Rolando & Macambira 2002, 2003). Somente em 2008 que o Serviço Geológico 

do Brasil-CPRM (Vasquez et al. 2008) sintetizou grande parte das informações de campo, 

petrológicas, geoquímicas e geocronológicas existentes, o que resultou na elaboração do atual 

quadro estratigráfico e geotectônico da região. Apesar disso, o conjunto de dados 

geocronológicos e geoquímicos ainda é muito superficial, o que vem dificultando o 

estabelecimento de correlações com outras áreas do DRM. Atualmente está sendo 

desenvolvido um novo projeto de mapeamento pela CPRM/Belém na região (Sousa et al. 

2016) que fomentou a execução deste trabalho, cujo objetivo é determinar a idade do episódio 

magmático do CAV e de geração de crosta continental nesse setor do DRM com base em 

dados U-Pb e Lu-Hf in situ em zircão por espectrometria de massa com plasma induzido e 

ablação a laser (LA-ICP-MS). 

 
Figura 1. (A) Mapa esquemático mostrando a distribuição das províncias geocronológicas do Cráton Amazônico 

(Tassinari & Macambira 2004). (B) Recorte geológico do sul do Pará, região de Inajá, modificado do Mapa 

Geológico – Geofísico Novas Fronteiras Rio Maria - CPRM, Sousa et al. 2016, com localização e sigla das 

amostras deste trabalho. 

METODOLOGIA  

A análise petrográfica foi realizada em lâminas delgadas de 16 amostras, cedidas pela 

CPRM/Belém, com microscópio óptico convencional do Laboratório de Petrografia 

(LAPETRO) do PPGG/UFPA, realizando-se análise modal com contagem de 2800 pontos em 

espaçamento 2. A classificação petrográfica utilizada foi a de Streckeisen (1976) e Le Maitre 

et al. (2002). Na Geocronologia U-Pb e Lu-Hf em zircão por LA-ICP-MS foram selecionadas 

duas amostras de granodiorito (RF130/UP63A), submetidas aos procedimentos para a 

separação de cristais de zircão e confecção de mounts. Os cristais de zircão foram analisados 

em Microscópio Eletrônico de Varredura Zeiss modelo Sigma VP (Laboratório de 

Microanálises do PPGG/UFPA) para obtenção de imagens de elétrons retroespalhados (ERE) 

que permitem a identificação de estruturas internas, fraturas, padrões de zoneamento, 



 

16º SIMPÓSIO DE GEOLOGIA DA AMAZÔNIA 
Geociências e Geopolítica na Amazônia 

23 a 25 de setembro de 2019 - Manaus-Amazonas 
SBG-NO – DEGEO/UFAM- CPRM/Manaus 

 

 

presença de inclusões e sobrecrescimento. As análises isotópicas foram realizadas no Pará-

Iso, seguindo os procedimentos em rotina descritos detalhadamente por Milhomem Neto & 

Lafon (2019) para a obtenção e processamento dos resultados. Os dados analíticos foram 

obtidos com um espectrômetro de massa multicoletor ICP-MS, modelo Neptune da marca 

Thermo Finnigan e uma microssonda de ablação a laser Nd:YAG 213 nm, modelo LSX-213 

G2 da marca CETAC. 

RESULTADOS 

As rochas estudadas consistem predominantemente de monzogranitos, com subordinados 

tonalitos a sienogranitos, isotrópicos a foliados, em geral leucocráticos, de granulação média a 

grossa. A mineralogia principal é composta por plagioclásio, microclínio, quartzo e biotita. 

Apatita, titanita, epidoto, minerais opacos e zircão constituem as fases acessórias e os 

minerais secundários são sericita, argilominerais e clorita. Há presença de enclaves dioríticos. 

Foram analisados 40 cristais de zircão de cada amostra para a geocronologia U-Pb. No 

diagrama Concórdia, o granodiorito (RF-130) forneceu cinco cristais concordantes, definindo 

uma idade de 2979 ± 8 Ma (2σ; MSWD = 0.065). Para o granodiorito (UP-63A), cinco 

cristais concordantes forneceram uma idade de 2979 ± 11 (2σ; MSWD = 1,4), idêntica à 

anterior. Essas idades são interpretadas como de cristalização das rochas granodioríticas. 

As análises Lu-Hf em zircão realizadas no granodiorito (RF-130) em 10 cristais de zircão 

(concordância de 98 a 105 %) forneceram idades modelo (Hf-TDM
C
) entre 3034 e 3320 Ma e 

ƐHf(t) entre +0,35 e +4,88 (Fig. 2). Indicando assim, que ocorreu um evento de crescimento 

crustal Meso-Paleoarqueano na região sul do DRM e curto tempo de residência crustal para o 

CAV. 

 
Figura 2. Diagrama Idade vs ƐHf(t) do Complexo Arco Verde, Domínio Rio Maria (Província de Carajás); 

Usando a média de crosta de 0,015. Dados de Teixeira (2018) das suítes Jamon, Serra dos Carajás e Velho 

Guilherme, e da Unidade Gogó da Onça. 

CONCLUSÕES 

Os dados petrográficos indicam que as amostras pertencem à unidade tonalítica do CAV, com 

petrografia característica dessa unidade. A datação obtida pelo método U-Pb em zircão 

apontou uma idade de cristalização de 2,98 Ga em ambas as amostras, demonstrando assim 

que o CAV é a unidade de maior extensão aflorante na parte sul do DRM. Essas idades são 

semelhantes às obtidas em rochas pertencentes ao CAV e ao Tonalito Mariazinha (~2.98 Ga) 

na região norte do DRM (Almeida 2010). As idades modelo Hf-TDM
C 

entre 3,0 e 3,3 Ga 

indicam a ocorrência de um evento de geração de crosta no final do Paleoarqueano início do 

Mesoarqueano e os valores positivos de ƐHf(t), variando de 0,35 a 4,88 apontam para uma 

contribuição de fonte mantélica ou um curto tempo de residência crustal para essas rochas. 
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Idades Hf-TDM
C 

entre 3,0 e 3,3 Ga foram observadas em outras áreas da Província Carajás, 

segundo Teixeira et al. (2019), especialmente em rochas das suítes graníticas 

paleoproterozoicas Jamon (3,27 a 3,47 Ga), Velho Guilherme (3,32 a 3,43 Ga), Serra dos 

Carajás (3,37 a 3,46 Ga) e Gogó da Onça (3,25 a 3,37 Ga), (176Lu/177Hf, da média da crosta 

continental, usada para os cálculos foi de 0.015). 
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RESUMO 

O Domínio Guiana Central (DGC) está situado no centro-norte do Cráton Amazônico e 

corresponde a uma mega-unidade estrutural do Escudo das Guianas na forma de uma extensa 

faixa de direção NE-SW. O objeto da pesquisa é o Granulito Barauana, que aflora na porção 

centro-leste do estado de Roraima, sudeste do município de Caracaraí. Essa unidade reúne um 

conjunto de rochas polideformadas, de alto grau metamórfico representado por granulitos de 

composição charnockíticas. Tais rochas possivelmente representam os testemunhos mais 

antigos e mais profundos da crosta desse setor do cráton, além de terem registrado a complexa 

história que ele passou. O objetivo principal desta pesquisa é reconstruir a história evolutiva 

das rochas metamórficas que compõem a área de estudo tentando diferenciá-las por meio de 

análises petrográficas e geocronológicas. Resultados preliminares revelam ao enderbito 

granulítico idade de cristalização de seu protólito de 1935 ± 13 Ma, obtida pelo método U-Pb 

(LA-MC-ICP-MS em zircão) na amostra VRI-01, e 1930 ± 4 Ma na amostra VR-13 pelo 

método de SHRIMP IIe/MC, sustentam a hipótese de que as rochas dessa idade no Domínio 

Guiana Central façam parte de um evento tectônico entre 1,94-1,93 Ga (pós-

Transamazônico). 

Palavra-chave: granulito; Guiana Central; geocronologia; Cráton Amazônico 

INTRODUÇÃO 

O Domínio Guiana Central (DGC) (Kroonenberg, 1976, Costa et al. 1991, Reis et al. 

2003), onde está situada a área da pesquisa, foi denominado como Cinturão Granulítico da 

Guiana Central (Tassinari, 1996), Cinturão Guiana Central (Fraga et al., 1998), Faixa Guiana 

Central (Fraga et al., 1997) e corresponde a uma mega-unidade estrutural do Escudo das 

Guianas (Fig.1A) que forma uma extensa faixa com direção NE-SW, que cruza estado de 

Roraima e países como Guiana e Suriname (Kroonenberg, 1976; Cordani & Neves, 1982; 

Bosma et al., 1983; Hasui et al., 1984; Barron, 1987; Gibbs & Barron, 1993). É constituído 

essencialmente de rochas metamórficas de alto grau que atingiram fácies anfibolito superior a 

granulito com forte lineamento NE-SW a E-W. Exibem rochas de idades entre 1,97 e 1,94 Ga, 

sendo intrudido pela associação AMCG (anortosito, mangerito, charnockito e granito 

rapakivi) com cerca de 1,5 Ga. Encontra-se muito afetado pela Faixa K’Mudku (1,45-1,10 

Ga), definida como produto de um evento tectono-termal de baixa temperatura, gerando 

milonitos e cataclasitos, impresso nas unidades litológicas desde o Paleo ao Mesoproterozoico 

(Fraga, 2002, Santos et al. 2008; CPRM, 2006; Almeida et al., 2008). 

O DGC tem sido interpretado como um orógeno colisional (Hasui et al., 1984; Gibbs 

and Barron 1993), porém nenhum registro de crosta oceânica tenha sido encontrado, embora 

alguns ortognaisses (fontes crustais cálcio-alcalinas) exibam assinaturas geoquímicas com 
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mailto:ccgtassi@usp.br


 

16º SIMPÓSIO DE GEOLOGIA DA AMAZÔNIA 
Geociências e Geopolítica na Amazônia 

23 a 25 de setembro de 2019 - Manaus-Amazonas 
SBG-NO – DEGEO/UFAM- CPRM/Manaus 

 

 

afinidades típicas de ambientes de subducção (Almeida et al., 2008). Também ocorrem rochas 

charnoquíticas sin-cinemáticas (Suíte Serra da Prata) e granulíticas (Granulito Barauana).  

O foco principal desta pesquisa é reconstruir a história evolutiva das rochas 

metamórficas paleoproterozoicas que compõem o Granulito Barauana, no sudeste do 

município de Caracaraí, estado de Roraima, realizando investigações petrográficas e 

geocronológicas para definir a cronometria dos eventos de crosta continental, incluindo 

cristalização/recristalização dessas rochas.  

 

 

Figura 1. (A) Mapa do Cráton Amazônico e Escudo das Guianas, em destaque a área de trabalho em 

vermelho; (B) Mapa geológico da porção leste do Domínio Guiana Central, no estado de Roraima. 

Modificado de CPRM (2006); (C) Mapa do estado Roraima e no detalhe em vermelho a localização da 

área de trabalho.   

 

METODOLOGIA 

 Datação U-Pb em zircão por LA-MC-ICP-MS e SHRIMP 

Para esse estudo, inicialmente foram selecionadas duas amostras do litotipo que 

compõe o Granulito Barauana, para análise no Laboratório de Geologia Isotópica - Pará-Iso 

(UFPA) e no Laboratório de Centro de Pesquisas Geocronológicas (CPGeo-USP). Buscou-se 

seguir os procedimentos já desenvolvidos por Milhomem e Lafon (2019) em rotina no Pará-

Iso, utilizando-se um espectrômetro de massa com multicoletor de alta resolução - MC-ICP-

MS, modelo Neptune da marca Thermo Finnigan. Para as análises U-Pb em zircão foi 
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utilizada uma microssonda de ablação a laser Nd:YAG 213 nm, modelo LSX-213 G2 da 

marca CETAC acoplada As análises realizadas no Centro de Pesquisa Geocronológicas 

(CPGeo-USP), seguiram os procedimentos de Sato et al. (2014), utilizada a Microssonda 

Iônica de alta resolução, SHRIMP IIe/MC, sendo as amostras analisadas em conjunto com 

padrão TEMORA 2. Os cálculos das idades com o uso do Diagrama Concórdia foram 

realizados com auxílio do Programa Isoplot/EX.  

 Os cristais de zircão foram analisados em Microscópio Eletrônico de Varredura Zeiss 

modelo Sigma VP (Laboratório de Microanálises da UFPA) por imagens de elétrons 

retroespalhados (backscattered electrons-BSE) e Catodoluminescência (CL-Cathodo 

Luminescence) no MEV modelo VPSEM FEI-QUANTA 250 no CPGeo-USP, que permitiu a 

identificação de estruturas internas, fraturas, padrões de zoneamento, presença de inclusões e 

sobrecrescimento.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 O Granulito Barauana, que tem sua principal exposição ao longo da BR-432 e Vila 

Carolina (Vicinal do Itã; Fig. 1B), é bandado, polideformado e localmente migmatizado com 

discretas zonas de cisalhamento e trend NE-SW. Seu protólito é de composição enderbítica 

mesocrática (Fig. 2A), com granulação variando de fina a média.  

Localmente, observa-se entre os planos de foliação o desenvolvimento de dobras sem 

raiz, possivelmente pertencente a uma fase Sn-1 (Fig. 2B). São frequentes duas ou mais 

gerações de diques boudinados de composição básica (Fig. 2C) e outros centimétricos 

disposto de forma tabular.  

 Opticamente, a rocha apresenta granulação média, equigranular com textura 

predominantemente granoblástica e subordinadas faixas lepidoblásticas (Fig. 2D). A 

paragênese mineral é composta por ortopiroxênio, clinopiroxênio e plagioclásio. Além de 

subordinados cristais de feldspato-K e quartzo. Anfibólio, biotita e opacos são varietais. 

Apatita, epidoto, zircão e allanita são acessórios. Sericita e epidoto ocorrem como produto de 

desestabilização do plagioclásio.  

 Os grãos de zircão selecionados para as análises geocronológicas de U-Pb por LA-

MC-ICP-MS e SHRIMP, são da amostra VRI-01 e VR-13, respectivamente, que representam 

um granulito félsico de composição enderbítica da área de estudo. Imagens de elétrons 

retroespalhados (backscattered electrons-BSE) e catodoluminescência (CL) revelam zonação 

e sobrecrescimento metamórfico, bem como fraturas e inclusões de cristais de apatita e 

opacos. As idades de cristalização obtidas para o granulito foram de 1935 ± 13 Ma (MSWD = 

1,14; probabilidade de concordância = 0,29) e 1930 ± 4,3 Ma (MSWD = 0,51; probabilidade 

de concordância = 0,48). Idade similar de 1938 ± 12 Ma (U-Pb em zircão, SHRIMP) é 

referida por Santos (2003), mas sem precisar o ponto de coleta.  

CONCLUSÕES  

   A partir dos dados preliminares foi possível observar que os litotipos que compõem o 

Granulito Barauana possuem natureza polideformada e um metamorfismo que atingiu a fácies 

granulito. A paragênese (ortopiroxênio, clinopiroxênio, andesina e oligoclásio) indica que 

essas rochas se formaram em ambientes de alta temperatura e que a recristalização e fusão 

obliteraram algumas estruturas reliquiares, e alguns minerais começam a ser destruídos (caso 

do anfibólio). Os resultados fornecidos pelo método U-Pb apontam idades de cristalização 

1935 ± 13 Ma e 1930 ± 4 Ma, para o Granulito Barauana. A idade desses protólitos 
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ortoderivados nessa porção do DGC mostra certa similaridadade com o charnockito Serra da 

Prata, que ocorre na região, entretanto ainda não foi possível estabelecer uma perfeita 

correlação, indicando que há necessidade de uma revisão litoestratigráfica e dos limites entre 

os domínios.  

 

Figura 2. Feições de macroscópicas do Granulito Barauana: (A) Diagrama de classificação modal Q-

A-P modificado de Streckeisen, (1976) para rochas do Granulito Barauana, classificadas como 

enderbito; (B) dobras intrafoliais; (C) diques de composição básica, boudinados e concordantes com a 

Sn; (D) textura granoblástica e cristais de ortopiroxênio (Opx) e clinopiroxênio (Cpx) orientados 

segundo a Sn.  
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RESUMO 

O objetivo do trabalho é caracterizar estratigráfica, geológica e geoquímicamente um perfil de 

lateritização em basalto da Formação Apoteri. Os métodos abrangeram trabalhos em campo e 

em laboratório. Durante as saídas de campo foram confeccionados perfis estratigráficos e 

geológicos. No campo, foram descritos 7 perfis de alteração lateríticos, onde 5 deles se 

desenvolvem apenas na Formação Apoteri e os outros 2 sobre a Formação Boa Vista inferior e 

ao mesmo tempo sobre a Formação Apoteri. Para a geoquímica, as amostras coletadas em 

campo foram analisadas em rocha total, nos laboratórios da empresa GeoSol, e apresentaram 

os resultados seguintes: a SiO2 variou de 3,24% a 55,22%, o Fe2O3 variou de 9,57% a 68,09%, 

o Al2O3 variou de 7,46% a 20,07%, P2O5 variou de 0,06% a 0,52%, o CaO variou de 0,02% a 

7,63%, o K2O variou de 0,01% a 0,81%, o MgO variou de 0,02% a 6,6%, o Na2O de 0,01% a 

4,14%. Tais dados foram utilizados para confecção dos cálculos de CIA que variou 60,70 a 

99,81; CIW que variou 49,10 a 99,72. Os cálculos de Pearson mostraram uma correlação 

fortemente negativa de ρ= -0,97 para SiO2 e Fe2O3 e fortemente positiva de ρ= 0,87 para 

correlação de Fe2O3 e P2O5. O uso do gráfico de CIAmolar possibilitou aferir um paleoclima 

predominantemente tropical, responsável pela alteração do basalto em tempos pretéritos. 

Também foi feito um diagrama ternário (SiO2, Fe2O3, Al2O3) que expressa a evolução dos 

horizontes lateríticos. Esses dados foram importantes para confirmar o grau de evolução de 

cada horizonte onde as amostras foram retiradas. Parte do material coluvionar presente em cima 

dos horizontes lateríticos da Formação Apoteri estava se confundindo como uma continuação 

do horizonte laterítico de textura vermiforme, devido ao seu alto grau de alteração. Somente a 

partir dos dados químicos e deste diagrama ternário, foi possível confirmar que esse horizonte 

é formado pela alteração do material coluvionar e não um dos seus horizontes originais das duas 

formações que foram alteradas. A normalização com PAAS indicou anomalias positivas de 

quase 27 vezes os teores de Fe2O3 e 8 vezes a mais de P2O5 para os valores considerados normais 

da crosta terrestre.   

PALAVRAS-CHAVE: Laterita, Geoquímica, Formação Apoteri. 

INTRODUÇÃO 

A importância do estudo de lateritas está intimamente ligado com a evolução de processos 

pedogênicos, gerados por uma intensa variação climática entre as estações secas e chuvosas 

bem definidas e separadas ao longo do ano. Isso diz respeito aos processos paleoclimáticos que 

atuaram na região desde tempos pretéritos. Além disso, em lateritos maturos, o horizonte 

bauxítico e o horizonte fosfático estão normalmente relacionados a jazidas de exploração 

mineral devido à alta concentração de elementos como alumínio em horizontes bauxítico e 

fósforo em horizontes fosfáticos (Costa, 1991). Widdowson (2007) traz uma importante 

definição para o termo laterita, que em uma tradução livre diz que laterita é utilizado para 

indicar um material geológico enriquecido em ferro, resultante de intenso intemperismo, 

formando substratos alterados em clima tropical e subtropical. Os motivos que levam a 

realização desse trabalho é entender a distribuição de elementos químicos ao longo dos perfis 
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de alteração da Formação Apoteri (que ocorre na cidade de Boa Vista e entornos). Durante a 

fase de campo foram encontrados dois horizontes que se complementam em termos de 

completude dos horizontes lateríticos. Essas lateritas ocorrem em um ponto da BR-174, 

próximo a Granada Mineração, e na base dos perfis lateríticos no bairro Cidade Satélite. Deste 

modo, poderemos compreender a sua evolução paleoclimática com o auxílio dos cálculos de 

alteração de CIA, CIAmolar e CIW. Isto é possível ser visto na região da Granada Mineração 

onde um perfil completo de alteração é observado sobre os basaltos da Formação Apoteri.  

MÉTODOS OU METODOLOGIA 

A partir da fotointerpretação de sensores remotos, foram feiras as campanhas de campo para 

coleta de amostra, reconhecimento da área de estudo, elaboração de croquis e perfis 

estratigráficos. Ao todo, foram coletadas 11 amostras onde foram descritas macroscopicamente 

em função de suas propriedades (litologia, estrutura, textura, cor, geometria, paleocorrente e 

conteúdo fóssil, como é sugerido Tucker (2014), além disso também foram feitas as 

vetorizações dos desenhos e perfis feitos na fase de campo. Após a fase de descrição laboratorial 

foram escolhidas 5 amostras que se mostraram ser de maior interesse para as análises químicas. 

Após o recebimento do resultado das amostras foram confeccionados os cálculos de alteração 

de CIA, CIAmolar e CIW. Os dados das análises química também foram utilizados para confecção 

do diagrama ternário (SiO2, Al2O3 e Fe2O3) que indica o grau de maturidade dos horizontes 

lateríticos com base em sua química. Os dados foram ainda normalizados como valores de 

PAAS (Post Archean Australian Shale) com o intuito de comparação dos valores químicos 

normais presentes na crosta continental. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

No campo, foram descritos 7 perfis de alteração lateríticos, onde 5 deles se desenvolvem apenas 

na Formação Apoteri e os outros 2 se desenvolvem através da Formação Boa Vista inferior, 

unidade sedimentar que recobre a Formação Apoteri em alguns pontos na área de estudo. 

Dentro da área de estudo foi encontrado um perfil que foi considerado como sendo um perfil 

intermediário entre os processos ocorridos nos perfis de alteração do Cidade Satélite e da BR-

174, pois nele é possível observar mais claramente o processo de evolução da paisagem, onde 

a laterita, por se formar em épocas onde a taxa de evaporação é menor que a de precipitação, 

clima tropical húmido, estaria formando a camada mais resistente ao relevo, a cornija, começa 

a passar por desagregação mecânica devido ao recuo paralelo das vertentes que ocorre em 

climas secos, evidenciado pela camada de conglomerados de fragmentos desagregados da 

própria crosta laterítica sobrejacente a ela, e em seguida a deposição de sedimentos de um 

arenito médio referente a  porção superior da Formação Boa Vista. Autores como Reis e Fraga 

(1998), sugerem que os sedimentos da Formação Boa Vista foram depositados em ambiente de 

águas rasas, provavelmente em uma bacia dominada por mecanismos de subsidência termal. A 

elaboração dos perfis e descrição macroscópica das amostras foram de suma importância para 

a escolha das amostras a serem enviadas para a análise química de rocha total. Utilizando do 

modelo ideal para o perfil de alteração dos horizontes lateríticos proposto por Widdowson 

(2007) foram selecionadas as amostras referentes aos horizontes, da base para o topo: 

Saprólitico, amostra PIV-XI-3 (corestone); Mosqueado, amostra PIV-X-1 (laterite freatwork); 

Duricrust, amostra PIV-XI-4 (Indurated laterite cap) e; as amostras VP-01 e PIV-II-1 são 

referentes a material coluvionar já em estado de lateritização nos grais apresentavam uma 

textura muito similares a descrita de Widdowson do horizonte vermiforme. Apenas a amostra 

PIV-XI-3 foi retirada do ponto do Cidade Satélite, pois era o único ponto aflorante de seu 
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respectivo horizonte. Os resultados das análises químicas foram feitos nos laboratórios da 

empresa GeoSol. Os valores são referentes a porcentagem desses elementos em cada amostra. 

Esta tabela mostra oito elementos maiores, convertidos em óxido. A SiO2 variou de 3,24% a 

55,22%, o Fe2O3 variou de 9,57% a 68,09%, o Al2O3 variou de 7,46% a 20,07%, P2O5 variou 

de 0,06% a 0,52%, o CaO variou de 0,02% a 7,63%, o K2O variou de 0,01% a 0,81%, o MgO 

variou de 0,02% a 6,6%, o Na2O de 0,01% a 4,14% e LOI que significa perca na ignição (Loss 

On Igniton). A partir desses dados foram calculados os índices de alteração, normatização com 

valores de PAAS e cálculo de Pearson.  

O cálculo de CIA mostra o índice de alteração química que se baseia na alteração do mineral 

de feldspato em minerais como caulinita ou gibbisita. Quando relacionado a processos 

supracrostais, tal processo de alteração é principalmente associado ao intemperismo químico. 

O que se encaixa no caso dos perfis lateríticos. A tabela 1 mostra os resultados dos cálculos de 

CIA. 

Tabela 1 - Valores referentes aos resultados dos cálculos de CIA. 

Amostras: PIV-XI-3 PIV-X-1 PIV-XI-4 VP-01 PIV-II-1 

CIW 60,70039 99,8209 99,33422 90,3647 99,81013 

Segundo Nesbitt & Young, (1982) os valores de CIA < 50 indicam intemperismo quase nulo; 

Valores entre 50-60 indica um intemperismo incipiente; Valores entre 60-80 indicam 

intemperismo intenso e; Valores >80 indicam intemperismo extremo. O cálculo de CIA molar 

utiliza a mesma formula do cálculo de CIA normal, porem seus valores de abundância bruta são 

substituídos por moles, dividindo o peso percentual por peso molar, o que dá a abundância 

relativa em uma base estequiométrica atômica. Desta forma o CIA molar se torna mais sensível 

ao grau de mensuração de intemperismo químico. Graças a essas modificações no cálculo foi 

possível classificar os diferentes graus de intemperismo com os diferentes tipos de clima 

presentes no globo. Onde todas as amostras entram na área do clima tropical como sendo o 

paleoclima presente na formação da laterita. 

 O cálculo de CIW mostra o índice de intemperismo químico sofrido pela rocha. Os valores 

deste índice aumentam à medida que o grau de intemperismo aumenta. Harnois, (1988) sugere 

valores de CIW para uma rocha como o basalto sendo 44 como o menor valor de intemperismo 

químico e 99 o maior valor de intemperismo. A tabela 2 mostra os resultados dos cálculos de 

CIW. Os dados CIW confirmam que o basalto passou por intenso intemperismo químico, o que 

condiz com o esperado para a formação dos perfis de alteração lateríticos. 

Tabela 2 - Resultados dos cálculos CIW. 

Amostras: PIV-XI-3 PIV-X-1 PIV-XI-4 VP-01 PIV-II-1 

CIW 49,1018 99,72525 98,96536 92,7673 99,57788 

 

Os dados geoquímicos das amostras também foram utilizados para a diagrama ternário (SiO2, 

Fe2O3, Al2O3) sugerido por Widdowson (2007) que expressa a evolução dos horizontes 

lateríticos de acordo com a sua maturidade química, figura 1. Esses dados foram importantes 

para confirmar o grau de evolução de cada horizonte onde as amostras foram retiradas, já que, 

parte do material coluvionar presente em cima dos horizontes lateríticos da Formação Apoteri 



 

16º SIMPÓSIO DE GEOLOGIA DA AMAZÔNIA 
Geociências e Geopolítica na Amazônia 

23 a 25 de setembro de 2019 - Manaus-Amazonas 
SBG-NO – DEGEO/UFAM- CPRM/Manaus 

 

 

estava se confundindo como uma continuação do horizonte laterítico de textura vermiforme, 

devido ao seu alto grau de alteração, amostras VP-01 e PIV-II-1. Somente a partir dos dados 

químicos e deste diagrama ternário, foi possível confirmar que esses horizontes são formados 

pela alteração do material coluvionar.  

 

Figura 1 – Diagrama ternário com a plotagem das amostras analisadas. 

A normalização com PAAS (Post Archean Australian Shale) com o intuito de comparação dos 

valores normais presentes na crosta terrestre. Nela foi possível observar as anomalias positivas, 

que estão acima do esperado na crosta terrestre, e negativas, que se encontram abaixo do que é 

esperado na crosta terrestre. Dentre elas, é possível observar duas anomalias positivas que se 

destacam, onde os valores de Fe2O3 e P2O5 estão quase 27e 8 vezes a mais de para os valores 

considerados normais da crosta terrestre, respectivamente. Posto esses dados foram realizados 

os cálculos de Pearson, que correlaciona estatisticamente os valores de SiO2 com o Fe2O3 e o 

P2O5. O cálculo de Pearson é uma correlação estatística que varia entre -1 e 1. Valores de 

correlações próximos de 1 indicam uma relação positiva, ou seja, diretamente proporcionais, os 

valores próximos de -1 indicam uma relação negativa, ou seja, inversamente proporcionais. A 

correlação estatística de SiO2 com o Fe2O3 e o P2O5 são de ρ(Fe2O3) = -0,97606 e ρ(P2O5) = -

0,86011, o que indica uma correlação boa e inversamente proporcional a SiO2, ou seja, quando 

mais a quantidade de SiO2 decresce no sistema de um perfil de alteração laterítico, maior será 

a quantidade de Fe2O3 e o P2O5. 

CONCLUSÕES 

 Os dados desse projeto são importantes para o entendimento da evolução climática e 

econômica no entorno da cidade de Boa Vista. Até o momento os dados ainda são crus. 

Contudo, confirmam os dados da literatura sobre a evolução de horizontes lateríticos.  
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RESUMO 

O norte de Roraima abriga unidades vulcânicas paleoproterozoicas em impressionante estado 

de preservação de suas texturas, as quais são agrupadas no Grupo Surumu e na Formação 

Cachoeira da Ilha. As características litofaciológicas, associadas ao estudo petrográfico, 

permitem inferências sobre a deposição dessas rochas durante o vulcanismo orosiriano ocorrido 

na região. Com base nas fácies diferenciadas, é possível sugerir que as rochas vulcânicas 

estudadas foram depositadas em condições subáreas, compreendendo depósitos volumosos de 

ignimbritos e fluxos de lava subordinados. A variação na proporção de litoclastos acidentais, 

vitroclastos e a presença de material pumíceo bem preservado implicam em depósito 

heterogêneo. A ocorrência de brechas vulcânicas sem características de ressedimentação indica 

zonas proximais à fonte emissora de material piroclástico.  

PALAVRAS-CHAVE: Ignimbritos, vulcanismo, Paleoproterozoico. 

 

INTRODUÇÃO 

No norte de Roraima aflora expressivo magmatismo de natureza vulcano-plutônica, de 

composição ácida-intermediária, relacionado ao Grupo Surumu (GS) e à Formação Cachoeira 

da Ilha (FCI), unidades representativas do Episódio Orocaima (1,98-1,96 Ga, Reis et al. 2000). 

Esse magmatismo está associado ao estágio pós-colisional, cujo ápice ocorreu em torno de 

1986±4 Ma (U-Pb, SHRIMP, Fraga et al. 2010). Idades modelo Sm-Nd (TDM) das suítes Pedra 

Pintada e Aricamã situam-se entre 1978 e 2273 Ma e os valores de ЄNd(T) entre +0,6 e +3,6. A 

partir dessas informações, Fraga et al. (2010) sugerem a contemporaneidade desses episódios, 

tendo os magmas sido gerados dominantemente a partir da fusão de diferentes fontes crustais 

recém-formadas durante o estágio pré-colisional. Contudo um estudo detalhado das principais 

fácies que caracterizam este vulcanismo ainda é escasso. 

O presente estudo foi desenvolvido a noroeste de Boa Vista, na região de Amajari, que 

hospeda rochas com excelentes exposições e que ainda guardam texturas e estruturas primárias, 

permitindo reconhecer distintos pulsos magmáticos e sua natureza efusiva ou piroclástica.  
 

METODOLOGIA 

O trabalho envolveu levantamento de campo com reconhecimento de litofácies a partir dos 

dados já discutidos por Fraga et al. (2010), onde a distinção dos litotipos do GS dos 

pertencentes a FCI em campo não é clara, seguido de estudo petrográfico desenvolvido na 

Universidade de Brasília. Distintas fácies piroclásticas foram identificadas e os termos e 

abreviações aqui utilizados seguem as sugestões de Branney & Kokelaar (2002) e a 

classificação dos litotipos piroclásticos foi feita com base na terminologia adotada por Fisher 

(1966), adotando a variação da fração granulométrica. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
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Grupo Surumu: foram reconhecidos fluxo de lava de composição ácida e intermediária e três 

litofácies piroclásticas (lBr, vLT e lLT). Formação Cachoeira da Ilha: foram diferenciados 

fluxo de lava riolítica e quatro litofácies piroclásticas (lBr, lLT, emLT e mLT). Enxames de 

diques de diabásio com direção NE-SW são frequentemente encontrados na área. 

Monzogranitos e granodioritos pertencentes à Suíte Pedra Pintada, além de sienogranitos 

incluídos na Suíte Aricamã e rochas máficas microporfiríticas associadas ao Gabro Igarapé 

Tomás também ocorrem. Na Tabela 1 são reunidas as descrições e interpretações das litofácies 

associadas a fluxos piroclásticos identificados no GS e na FCI.  
 

Tabela 1 – Descrições e interpretações das litofácies de produtos primários dos vulcanitos. 

Litofácies Descrição/ Interpretação 

Grupo Surumu 

lBr - 

Brecha 

vulcânica 

rica em 

líticos 

(Figura 

1A) 

Corpo tabular vertical de ocorrência limitada e de pouco volume. Exibe fluxo incipiente 

evidenciado por fragmentos subangulosos a subarredondados de granulometria lapilli-bloco (~5 

cm a 50 cm) de líticos alterados. Não há indícios de seleção granulométrica, acamamento e nem de 

material sedimentar, apontando provável registro de proximidade da fonte emissora de material 

piroclástico à superfície. 

vLT - 

Lapilli-

tufo rico 

em vidro 

(Figura 

1B) 

Corresponde à exposição com fragmentos de vidro de granulometria preferencialmente lapilli 

(~2,5cm) intensamente devitrificados, em que os constituintes alterados são facilmente 

confundidos com a matriz. Cristaloclastos de feldspato alcalino e plagioclásio ocorrem de forma 

subordinada, além de litoclastos acidentais de diabásio, andesito e rocha félsica microporfirítica 

(≤1%). Apresenta material pumíceo com textura vesicular primária de aspecto esponjoso 

facilmente observado, o que evidencia a baixa soldagem do depósito. 

lLT - 

Lapilli-

tufo rico 

em líticos 

(Figura 

1C) 

Corresponde a fácies rica em cristaloclastos de quartzo, feldspato alcalino e plagioclásio em meio 

a matriz afanítica de mesma composição. São enriquecidos em litoclastos máficos, afaníticos e 

magnéticos, correspondendo a diabásios, e secundariamente litoclastos félsicos porfiríticos, além 

de vidro vulcânico. Por vezes, observa-se cavidades preenchidas por material oxidado e carbonato. 

A matriz e os fragmentos de vidro evidenciam orientação preferencial. Quanto à soldagem, são 

heterogêneos, mas podem ser classificados como depósitos de grau moderado; a presença de 

fiamme e shards, desenvolvendo uma textura eutaxítica, torna-se a principal evidência desse 

processo.  

Formação Cachoeira da Ilha 

lBr - 

Brecha 

vulcânica 

rica em 

líticos 

(Figura 

1D) 

A brecha é suportada por matriz e os clastos líticos intensamente alterados são, em sua grande 

maioria, subarredondados e de granulometria dominantemente lapilli-bloco. Não há evidências de 

seleção granulométrica ou acamamento. Ocorrem localmente como corpos métricos alongados 

verticalmente in situ, destacando-se na paisagem por apresentarem aspecto rugoso na superfície 

dos afloramentos, em consequência da diversidade de piroclastos, fazendo contato indireto com as 

litofácies mLT e lLT. A fácies em questão pode ser indicativa de distâncias proximais a 

intermediárias ou a própria fissura responsável por ser a fonte de alimentação de material à 

superfície, já que em regiões como a estudada, os cones vulcânicos são totalmente dissecados, 

permanecendo apenas um complexo de stocks, sills, e diques e algumas brechas e tufos intrusivos 

e extrusivos como descrito por Fisher (1960) e Fisher e Schmincke (1984, ver também Cas e 

Wright, 1987 e Branney e Kokelaar, 2002). 

lLT - 

Lapilli-

tufo rico 

em líticos 

(Figura 

1E) 

Corresponde à litofácies dominante. São vulcanitos ricos em litoclastos acidentais subangulosos a 

subarredondados de rocha porfirítica félsica, granulometria preferencialmente lapilli (1,5-3,5 cm), 

litoclastos de diabásio de mesma granulometria (3mm-4cm), por vezes lenticulares, são os 

predominantes e ocorrem por toda área, assim como líticos de andesitos. Fragmentos líticos 

cognatos de fluxo de lava bandada também são observados. Estas rochas apresentam ainda 

pequenos cristaloclastos anédricos de quartzo, corroídos, fragmentados em sua grande maioria, 

além de sanidina e microclínio euédricos-subédricos, pouco alterados, dispersos em matriz 

criptocristalina de composição quartzo-feldspática, bem como vitroclastos angulosos (~3cm) que 

ocorrem de maneira subordinada. Os fragmentos vítreos mostram orientação preferencial e por 

vezes são lenticulares e estirados, ocasionando aspecto foliado na rocha, melhor observado em 

porções intemperizadas. Esferulitos esféricos mal formados indicam início do processo de 
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devitrificação. Textura eutaxítica e fiammes são facilmente observados, contornando os fragmentos 

existentes, bem como fina lente de púmice (<1mm) com texturas primárias bem preservadas. O 

enriquecimento em fragmentos líticos acidentais sustentados por matriz rica em cristaloclastos e a 

presença de conteúdo pumíceo claramente preservado, bem como frações que exibem fiammes 

formados pelo achatamento de material juvenil, apontam para uma fácies com variação no grau de 

soldagem de baixo a moderado, respectivamente, exibindo heterogeneidade, bem como 

posicionamento mediano ao longo do depósito. O expressivo volume de litoclastos observado 

também serve como parâmetro de proximidade com a fonte emissora, já que depósitos ricos em 

líticos são uma fácies proximal comum dos ignimbritos (Valentine et al., 2019). A formação de 

esferulitos esféricos registra instabilidade do vidro vulcânico em condições de alta temperatura 

(700°C, Lofgren, 1974) e taxas mais lentas de resfriamento, com provável presença de soluções 

aquosas ricas em álcalis (Lofgren, 1971), que demostra ser sin-deposicional, visto que não há 

indícios de remobilização após a deposição. 

eLT - 

Lapilli-

tufo 

eutaxítico 

(Figura 

1F) 

Refere-se a ignimbrito cinza escuro, com piroclastos juvenis de granulometria cinza-lapilli, 

intensamente devitrificados, que são facilmente confundidos com a matriz. Os piroclastos 

apresentam-se como fiammes e subordinadamente como fragmentos angulosos afaníticos. 

Cristaloclastos de sanidina sericitizada e quartzo também ocorrem, além de litoclastos máficos e 

magnéticos comuns na área (≤7%). Amígdalas quartzo-feldspáticas de diversos tamanhos, 

lenticulares, alongadas e paralelas, preenchidas por carbonatos são observadas. Devitrificação 

ocorre e é expressa por textura esferulítica no interior e bordas das amígdalas, que também são 

bordejadas por sericita. A textura eutaxítica, evidenciada pelo achatamento de piroclastos juvenis, 

é resultado de moderado a alto grau de soldagem (Fisher, 1960), facilitado neste caso pela baixa 

proporção de líticos e cristaloclastos, o que contribui também para a baixa viscosidade. O processo 

reflete tanto compactação por sobrecarga e resfriamento de uma camada inicialmente isotérmica, 

como variações reológicas dos mais variados tipos de piroclastos (Branney e Kokelaar, 2002). 

Deposição sob alta temperatura é indicada por esferulitos esféricos bem formados, implicando em 

intensa devitrificação, semelhante ao já mencionado para a fácies lLT. A coesão do material vítreo 

exibe orientação preferencial, característica comum em partes inferiores da unidade de 

resfriamento, que de acordo com Fisher (1960), indica provável movimentação de massa em 

pequena escala durante a soldagem. 

mLT - 

Lapilli-

tufo 

maciço 

Trata-se de ignimbritos cinza, maciços e pobres em piroclastos. Têm ocorrência restrita e exibem 

granulometria fina. Os cristaloclastos são de quartzo e feldspatos, e os litoclastos são de diabásio 

magnético, que ocorrem em proporção secundária. Em lâmina delgada exibe textura fluidal 

incipiente, bem como esferulítica preenchendo amígdalas. Representam depósitos de correntes 

piroclásticas densas, com limites de fluxo menores, dominados pelo escape de fluidos (Branney e 

Kokelaar, 2002). 
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Figura 1 - Grupo Surumu: A) Brecha vulcânica rica em fragmentos líticos. B) Lapilli-tufo rico em vidro com 

cristais de feldspato K disseminado. C) Lapilli-tufo rico em fragmentos líticos com o litoclasto mais comum na 

área. Formação Cachoeira da Ilha: D) Brecha vulcânica rica em fragmentos líticos. E) Litoclastos cognatos em 

lapilli-tufo rico em fragmentos líticos. F) Lapilli-tufo eutaxítico. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As rochas vulcânicas observadas depositaram-se em condições subáreas, compreendendo 

depósitos volumosos de ignimbritos intercalados com fluxos de lava de forma subordinada. A 

alta viscosidade do fluido é marcada pelo bandamento observado em riolitos, assim como pela 

alta cristalinidade. A variação na proporção de litoclastos acidentais, vitroclastos e a presença 

de púmice bem preservado implicam em depósito heterogêneo, cujas exposições podem 

corresponder a posições medianas com grau de soldagem variando de moderado a baixo. 

Ocorrência de brechas vulcânicas sem características de ressedimentação, somada à expressiva 

presença de ignimbritos, sugere zonas proximais da fonte emissora de material piroclástico. 

Depósitos de queda não foram reconhecidos, provavelmente pela facilidade de 

retrabalhamento. Exposições comuns em forma de pináculos registram atuação posterior da 

tectônica transpressiva. E por fim, um evento explosivo de grande proporção é requerido para 

explicar estas expressivas ocorrências durante o Paleoproterozoico no Cráton Amazônico. 
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RESUMO 

O Domínio Bacajá (DB) insere-se da Província Transamazonas (PT) e é constituído por terrenos 

gnáissicos-granulíticos de idade arqueana a paleoproterozoica. A área de estudo compreende a 

porção oeste do DB, nos municípios de Uruará, Brasil Novo e Altamira. Para classificar as 

unidades metamórficas e definir as assembleias típicas do grau do metamorfismo, quinze seções 

polidas foram descritas considerando aspectos texturas e composicionais. Elas foram 

classificadas em paragnaisses com Sil + Crd + Grt + Bt; Grt + Bt; e Crd + Grt + Bt, pertencentes 

a unidade Paragnaisse Ipiaçava. Além disso, ainda foram identificados granulitos máficos e 

quartzitos com Sil. As condições metamórficas das amostras estudadas variam de fácies 

anfibolito superior a granulito, com provável metamorfismo retrogressivo em fácies anfibolito 

a xisto verde, como indicam texturas específicas. A descrição das associações minerais em 

paragênese e a identificação de diversas texturas nas amostras estudadas compreendem a 

primeira etapa da dissertação de mestrado da primeira autora, a qual servirá como base para os 

estudos petrocronológicos, incluindo química mineral, geotermobarometria e geocronologia.  

PALAVRAS-CHAVE: Cráton Amazônico, petrografia, paragnaisses. 

INTRODUÇÃO 

O Domínio Bacajá (DB) está inserido no contexto da Província Transamazonas (PT) 

(Santos et al., 2000), representada por terrenos gnáissicos-granulíticos com protólitos 

arqueanos do tipo granito-greenstone (Sato & Tassinari, 1997), cuja evolução está relacionada 

a ciclos orogenéticos com retrabalhamento de crosta continental (Tassinari & Macambira, 2004, 

Santos et al., 2000). É caracterizado por greenstone belts e complexos metamórficos de média 

a alta temperatura, além de granitoides e charnockitos tardios, interpretados como resultado de 

retrabalhamento de rochas arqueanas durante o Ciclo Transamazônico, no Paleoproterozoico 

(Vasquez, 2006 e Vasquez et al., 2008).  

Recentemente, mapeamentos realizados pela CPRM e estudos acadêmicos de graduação 

e pós-graduação desenvolvidos durante a última década no DB têm contribuído para a 

ampliação do conhecimento geológico da região. Este domínio possui grande potencial para a 

expansão do conhecimento geotectônico e metalogenético regional, assim como dos processos 

tectônicos ocorridos na transição Arqueano-Paleoproterozoico. A área de estudo compreende a 

porção oeste do DB, com vias de acesso principais que incluem a BR-230 (ou Rodovia 

Transamazônica) e o rio Iriri. Este trabalho descreve a etapa inicial da dissertação de mestrado 

da primeira autora, tendo como objetivo a descrição petrográfica das rochas estudadas, 

incluindo aspectos composicionais e texturais de rochas metassedimentares do oeste do DB. 

MÉTODOS  

Primeiramente foi realizada uma pesquisa bibliográfica acerca do contexto geológico 

regional e local da área de estudo em questão e, posteriormente, sobre conceitos de petrologia 

metamórfica. Em julho de 2018 foi realizada uma campanha de campo na região do município 

de Uruará (PA), onde foram coletadas amostras para descrição macroscópica e confecção de 



 

16º SIMPÓSIO DE GEOLOGIA DA AMAZÔNIA 
Geociências e Geopolítica na Amazônia 

23 a 25 de setembro de 2019 - Manaus-Amazonas 
SBG-NO – DEGEO/UFAM- CPRM/Manaus 

 
 

lâminas. Além disso, 32 amostras de mão e 49 lâminas delgadas foram cedidas pelo Serviço 

Geológico do Brasil - CPRM, referentes a projetos anteriores de mapeamento nas proximidades 

dos municípios de Uruará, Altamira e Brasil Novo, ao longo dos rios Iriri e Xingu. As amostras 

foram descritas macroscopicamente e, em seguida, a petrografia foi realizada no Laboratório 

de Microscopia da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), em microscópio 

petrográfico Leica, modelo DM750P. Foram considerados aspectos como forma e tamanho dos 

cristais, associações de minerais em paragênese, texturas sugestivas de equilíbrio e 

desequilíbrio termodinâmico, microestruturas deformacionais e feições de alteração. Após a 

descrição de todo o conjunto de amostras disponíveis, 15 amostras foram selecionadas para os 

estudos de química mineral e geotermobarometria que serão as próximas etapas desta pesquisa. 

As abreviações usadas neste trabalho seguem as sugestões de Whitney & Evans (2010).  

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

As rochas descritas são representadas por gnaisses pelíticos que foram divididos em Sil-

Crd-Grt-Bt gnaisse, Grt-Bt gnaisse e Crd-Grt-Bt gnaisse. Esses três litotipos serão descritos a 

seguir. 

 

Sil-Crd-Grt-Bt gnaisse 

 

Esse litotipo apresenta cristais finos a médios de Grt e Crd inclusos em uma matriz 

composta principalmente por Qz + Pl + Kfs, dispostos em textura granoblástica lobulada a 

poligonal. As fases acessórias presentes são Zrn, Mnz e Ap. Os cristais de Qz (0,7 a 1,7 mm) 

são levemente estirados, apresentam extinção ondulante, textura chessboard e possuem 

contatos interdigitados, devido aos domínios de subgrãos nas bordas e à recristalização do tipo 

bulging.  

Os cristais de Pl (< 1 a 1,3 mm) e Kfs pertítico (<1 mm) são xenoblásticos, com bordas 

lobadas e sericitizadas, além de intercrescimento mimerquítico. Os grãos de Bt (0,5 a 1,1 mm) 

são vermelhos e abundantes e podem ser divididas em dois tipos. Bt1 é representada por cristais 

esqueletais, com contatos em forma de cúspides e a Bt2 é representada por Bt subidiomórficas 

com alguns contatos retos, algumas levemente orientadas e outras dispostas aleatoriamente na 

matriz. 

Ambos os tipos de Bt estão associados a finos cristais de Sil (fibrolita) (< 0,5 mm). Os 

cristais xenoblásticos de Bt1 formam intercrescimentos esqueletais de Sil+ Bt1 + Qz + Pl, que 

substituem as bordas das Grt e dos Kfs como coroas simplectíticas (Fig. 1B). Entretanto, alguns 

grãos de Sil prismática são observados, embora em menor quantidade. A Grt também pode ser 

dividida em dois tipos, sendo o primeiro (Grt1) representado por cristais bem arredondados, 

com inclusões de Mnz, Zrn, Ap, além de inclusões maiores de Qz e Pl. O segundo tipo (Grt2) 

consiste em Grt esqueletais, associadas à Crd, variavelmente pinitizada. Além disso, as fraturas 

na Grt são preenchidas por Crd, Bt e Bt sendo substituída por Chl. Na borda de alguns cristais 

de Grt2, é possível observar substituição de Grt por intercrescimentos de Bt + Sil + Qz (Fig. 

1A). A Crd (0,7 a 2,8 mm) apresenta alguns cristais bem preservados, com maclas irregulares 

e pinitização nas bordas, com inclusões de Sil e substituição por Bt (Fig. 1C).  
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Figura 01 – Fotomicrografia em luz transmitida das relações texturais dos paragnaisses do DB. A) 

Intercrescimento de Bt + Sil substituindo a Grt. B) Simplectitos com Sil + Qz + Pl contornando cristais 

de Kfs. C) Textura sugestiva da reação de Grt + Sil gerando Crd. 
 

Grt-Bt gnaisse 

 

Os Grt-Bt gnaisses possuem matriz de Qz + Kfs + Pl e apresentam orientação marcada 

por Qz (< 1 a 1,1 mm) estirado com domínios de subgrãos nas bordas, rodeados por Qz 

recristalizado por bulging, além de Pl sericitizados e Kfs pertíticos rodeados por 

intercrescimentos mimerquíticos. Cristais maiores de Qz exibem textura chessboard e 

fenocristais de Kfs, tabulares, com maclas Carlsbad e xadrez, apresentam inclusões de Bt, Qz 

e Pl. Estas bandas estão intercaladas com bandas mais finas de Bt, Bt intercrescida com Ms e 

Bt sendo substituída por Chl. Os grãos de Bt são verdes, xenoblásticos e variam de finos a 

médios (< 1 a 1 mm). Zrn, Ap e Aln com coroas de Ep ocorrem como minerais acessórios. As 

micas estão associadas a cristais arredondados de Grt fina a média (< 1 a 1,2 mm), que exibem 

fraturas preenchidas por Bt e inclusões de Zrn. 

Crd-Grt-Bt gnaisse  

Os Crd-Grt-Bt gnaisses se dividem em porções com orientação bem acentuada e outras 

de orientação incipiente. As primeiras apresentam orientação marcada pelos grãos de Bt (< 0,1 

a 0,6 mm) finos e esqueletais e alguns cristais fitados de Qz (1,3 a 2,6 mm) com extinção 

ondulante e textura chessboard. Localmente, porções de granulação fina constituem uma matriz 

formada por Qz + Kfs + Pl + Bt, caracterizando textura granoblástica lobulada a denteada, 

rodeando fenocristais de Pl (2,9 a 5 mm) sericitizados, com inclusões de Bt, Bt sendo substituída 

por Chl, Qz e Kfs. Há ainda cristais de Kfs finos a médios (< 1 a 1,5 mm) circundados por 

intercrescimentos mimerquíticos.  

Os grãos de Grt (< 1 a 2 mm) são esqueletais e estão sendo completamente substituídas 

por Bt + Qz + Opq + Crd pinitizada. Nas amostras em que a orientação não está bem marcada, 

alguns grãos de Grt (< 1 a 5 mm) estão relativamente bem preservadas, são abundantes, com 

muitas inclusões de Qz, Opq, Pl, Bt, Zrn e Mnz e possuem texturas de substituição por Crd (1,2 

a 2,6 mm) pinitizada e Bt. A Crd também é muito abundante nesse litotipo e encontra-se 

pinitizada. Ocorrem dois tipos de Bt. Os grãos de Bt1 são xenoblásticos, marrom escuro, com 

contatos em forma de cúspides e ocorrem preenchendo as fraturas de Grt (algumas alteradas 

para Chl) e como inclusões na mesma. A Bt2 forma cristais subidioblásticos, com alguns 

contatos retos. Ambas possuem muitas inclusões de Zrn, Mnz e Spl. Este último também está 

incluso nas Crd pinitizadas e em menor quantidade na Grt. A associação Grt + Crd + Bt + Bt 

alterando pra Chl é comum na lâmina, com cristais arredondados de Grt rodeados por Crd + Bt. 

Em todos os litotipos são identificadas feições de migmatização, como filmes de melt e 

porções quartzo – feldspáticas com Grt e Crd peritética, além de cristais de Mnz e Zrn.  A 

assembleia composta por Grt + Crd + Bt + Sil + Kfs + Pl é típica de rochas sedimentares 

aluminosas submetidas a metamorfismo de alto grau, especificamente em fácies anfibolito 
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superior a granulito (Yardley, 1989). Vasquez e Rosa Costa (2008) descrevem unidades 

metamórficas com estas especificações e as incluem no Paragnaisse Ipiaçava, uma unidade 

paraderivada do DB que ocorre como corpos orientados segundo WNW-ESE no Rio Iriri e 

como megaxenólitos no Granito Canaã, nas proximidades de Uruará. Segundo esses autores, o 

Paragnaisse Ipiaçava ainda compreende lentes de Sil quartzito e granulito máfico. Amostras 

desses litotipos foram descritas, incluindo uma amostra de quartzito com Sil, Crd, Kfs e Tur, e 

outra de granulito máfico com Opx, Hbl, Pl, Qz e Ttn, além de Zr e Ap como acessórios. 

As rochas descritas neste trabalho foram interpretadas como paragnaisses de fácies 

anfibolito superior a granulito, migmatizados, que sofreram posterior retrometamorfismo, 

sugerido por evidências como a substituição de Bt para Chl e de coroas simplectíticas em Grt, 

que podem ser indicativos de descompressão. As paragêneses e texturas descritas nesse trabalho 

serão utilizadas em estudos petrocronológicos que incluem análises de química mineral, 

modelamento termodinâmico e geotermobarometria, e estudos geocronológicos in situ nas 

lâminas delgadas em Mnz e Ttn para definição de trajetórias metamórficas (P-T-t). 

CONCLUSÕES 

As rochas paragnaissicas das regiões de Uruará, Brasil Novo e Altamira, foram 

classificadas em Sil-Crd-Grt-Bt gnaisse, Grt-Bt gnaisse, Crd-Grt-Bt gnaisse, com paragêneses 

sugestivas de pico metamórfico em fácies anfibolito superior a granulito com presença de fusão 

parcial (migmatização), e texturas retrometamórficas em fácies anfibolito a xisto verde. Estudos 

petrocronológicos serão realizados com a base descritiva apresentada nesse trabalho e 

permitirão elaborar trajetórias metamórficas relacionadas à evolução tectônica do Domínio 

Bacajá, incluindo estimativas de taxas de resfriamento e exumação do orógeno.  
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RESUMO 

A Suíte Pedra Branca (SPB), localizada no Domínio Canaã dos Carajás (DCC) da Província 

Carajás (PC) é composta por dois pequenos stocks Neoarqueanos (~2,75 Ga, Feio et al. 2013) 

compostos por tonalitos e trondhjemitos. A Suíte diverge em termos mineralógicos e 

geoquímicos dos típicos TTGs presentes na PC pela presença de anfibólio e clinopiroxênio; e 

em termos geoquímicos por ser rica em elementos incompatíveis (Zr, Ti, Y e Nb) e pobre em 

elementos como Rb, Sr e Ba (Gomes & Dall’Agnol 2007; Feio et al. 2013). Por isso, até o 

momento não foi possível determinar e entender o processo que deu origem a SPB. Nesse 

sentido, esse trabalho integrou dados de campo, petrográficos, química mineral, geoquímicos e 

de modelamento geoquímico para entender e definir o processo petrogenético e a fonte que 

originou a SPB. A fonte da SPB foi definida como gabros tholeíticos continentais, fundidos em 

ambiente continental extensional (rifte Carajás), com características geoquímicas semelhantes 

aos basaltos de Nova Canadá-PA. O magma Pedra Branca foi originado por fusão parcial com 

taxa de fusão de 27% ou 28%, a qual deixou um resíduo constituído de plagioclásio (An40), 

hornblenda, clinopiroxênio podendo ou não conter magnetita. Ademais, a partir da análise de 

diagramas geoquímicos também foi possível definir que as rochas da suíte evoluíram por um 

processo de cristalização fracionada. 

PALAVRAS-CHAVE: Petrogênese, Suíte Pedra Branca, Província Carajás. 

 

INTRODUÇÃO 

Os típicos TTGs arqueanos apresentam características geoquímicas bem definidas e 

modelos petrogenéticos consagrados (Martin 1994). O alvo de estudo deste trabalho, a Suíte 

Pedra Branca (SPB; Gomes & Dall’agnol 2007; Feio et al. 2013), aflorante na região de Canaã 

dos Carajás, sudeste do Pará, é uma associação tonalítica-trondhjemítica semelhante as suítes 

TTGs no sentido classificatório, com baixos teores de Sr, K e baixas razões de K/Na. Entretanto, 

diverge das associações TTGs comuns, como os típicos do Domínio Rio Maria (Gomes & 

Dall’agnol 2007; Feio et al. 2013; Alves 2016), visto que apresentam características 

geoquímicas distintas, como altos teores de elementos de incompatíveis (Ti, Zr e Y e, em certa 

medida, de Nb), presença de anfibólio e resquícios de clinopiroxênio. Tais características, até 

o momento impossibilitaram a definição de um modelo petrogenético para a referida suíte.  
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Nesse sentido, este trabalho integrou os dados de campo, petrografia (Gomes & 

Dall’Agnol 2007), química mineral (Alves 2016), geoquímica (Feio, dados inéditos) e 

modelamento geoquímico para elaborar um modelo petrogenético preciso passa a Suíte Pedra 

Branca e com isso desvendar qual é o papel dessas rochas na evolução do Domínio Canaã dos 

Carajás. 

 

MÉTODOS 

O modelamento geoquímico foi realizado com o software Genesis 4.0 (Teixeira 2005). 

Foram utilizados dados de química mineral da suíte (Alves 2016), dados do programa Genesis 

4.0 e dados litoquímicos de Marangoanha (2014). Os dados de coeficiente de partição (KD) 

utilizados fazem parte do banco de dados do software e dados de Rollison (1993) e referências 

contidas nele. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Para o modelamento geoquímico a amostra AMR-124A foi adotada como 

representativa do magma parental por possuir menor conteúdo de sílica (55,74 wt%), maior 

concentração de elementos compatíveis e menor de incompatíveis. Para a seleção das possíveis 

fontes para o magma Pedra Branca foi realizado um levantamento de dados geoquímicos de 

rochas máficas ao redor do mundo, selecionando principalmente rochas arqueanas e, 

preferencialmente, rochas da Província Carajás. Foram realizados testes com fusão parcial e 

cristalização fracionada.  

Os melhores resultados foram obtidos utilizando a fusão parcial de uma fonte com a 

composição de gabro tholeítico continental (ADK43, Marangoanha 2014), com um grau de 

fusão de 27 a 28% deixando no resíduo plagioclásio (An40), clinopiroxênio, hornblenda e 

podendo ou não conter magnetita (Figura 01). Ademais, foram realizados testes com a amostra 

menos evoluída da suíte (AMR-124A) com a mais evoluída (AMR-126A), com dados de 

química mineral da própria SPB (Alves 2016), porém não foram obtidos bons resultados. As 

características geoquímicas da SPB indicam que a petrogênese ocorreu fora do campo de 

estabilidade da granada e foi controlada por plagioclásio (Moyen & Stevens 2006). A partir da 

análise do comportamento dos elementos traços foi possível determinar que o processo de 

evolução magmática foi controlado por cristalização fracionada. 

A rocha fonte da SBP possuía características químico-mineralógicas semelhantes aos 

diabásios de Nova Canadá – PA (Marangoanha 2014). De acordo com esse autor os diabásios 

são enriquecidos em Zr, Y, Ti e Nb, com isso, pode-se afirmar que o enriquecimento de HFSE 

da SPB está relacionado a composição da rocha fonte e não a outros processos, como alteração 

hidrotermal ou contaminação crustal. Esse autor ainda afirma que os diabásios são pós-

arqueanos, sendo impossível, então, admitir que essas rochas seriam a real fonte da SPB, porém 

estima-se fonte de composição semelhante a esses diabásios. 
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Figura 01 - Fusão parcial da fonte assumida para a SPB. (A, B, C), resultados do modelamento para o 

modelo 1; (D, E, F) resultados para o modelo 2. 

 

Durante o Neoarqueano da PC ocorreu a abertura e evolução do rifte Carajás (2,76-2,68 

Ga, Tavares 2015; Gibbs et al. 1986) e também um extenso magmatismo do tipo A (Barros et 

al., 2001; Feio et al. 2013). Essas evidências indicam um ambiente tectônico continental 

extensional para região. Como o volume dos corpos da suíte é pequeno, associa-se a sua gênese 

a fusão parcial da base da crosta gerada por um ambiente extensional (rifte Carajás). 

A SPB difere das típicas associações TTGS por que: (1) a rocha fonte possuía 

características geoquímicas e mineralógicas distinta daquelas propostas para rochas fontes da 

maioria dos TTGS; (2) ambiente geotectônico, a maioria dos TTGs estão relacionados a zonas 

de subducção ou a crostas oceânicas espessas; (3) conteúdo de água no magma elevado, os 

TTGs típicos possuem cerca de 1.8 wt% de H2O (Moyen & Stevens 2006) o magma Pedra 

Branca possuía de 4 a 7% de H2O (Alves 2016). 

 

CONCLUSÕES 

1) O magma Pedra Branca foi originado a partir da fusão parcial de gabros tholeíticos 

continentais com taxa de fusão (F) entre 27 ou 28%. Esse processo deixou um resíduo 

contendo plagioclásio, hornblenda, clinopiroxênio, podendo conter ou não magnetita. A 

Modelo 1 

R2: 0,944 

F: 27% / 1-F: 73% 

Minerais residuais: 

Cpx, Hbl, Pl (An40) 

 

 

 

Modelo 2 

R2: 0,809 

F: 28% / 1-F: 72% 

Minerais residuais: 

Cpx, Hbl, Pl (An40), Mt 
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rocha fonte tem características químico-mineralógicas próximas aos diabásios da área 

de Nova Canadá (Marangoanha 2014);  

2) Divergem dos típicos TTGs arqueanos, dado que: apresentam rocha fonte diferente; 

foram formados em um ambiente geotectônico distinto dos ambientes propostos para 

maioria dos TTGs e pelo alto conteúdo de água no magma quando comparado aos 

magmas TTGs comuns; 

3) O processo de diferenciação magmática entre os membros da suíte foi controlado por 

cristalização fracionada; e 

4) O processo de formação do magma Pedra Branca está relacionado a fusão parcial de 

gabros tholeíticos continentais relacionados a um ambiente extensional (rifte Carajás). 
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ABSTRACT 

Since the pioneering work of Gibbs et al. (1986), highlighting a bimodal geochemical 

tendency for the volcanic rocks of the Parauapebas Formation (base of the Grão-Pará Group, 

Itacaiúnas Supergroup), many authors summarize, as bimodal, the Neoarchean volcanic 

activity manifested in the Carajás Basin (sensu lato). In this work, 155 (meta)volcanic rocks 

of the Itacaiúnas Supergroup; sampled throughout the basin; had their major and trace 

elements analyzed. The entire dataset was submitted to a Principal Component Analysis 

(PCA), which highlighted the main associations among 49 elements. This procedure validated 

lithogeochemical classification based on HFSE ratio diagrams and also gave some hints on 

the volcanic processes registered in the rocks. Our data set indicates that the volcanism of the 

Itacaiúnas Supergroup has a broad compositional spectrum, ranging from basic to acidic 

terms, but mostly intermediate ones. A subsequent lithogeochemical approach on the 

geochemical trends expressed in the (meta)volcanic rocks of the Itacaiúnas Supergroup may 

constrain some current ideas on the Neoarchean geotectonic evolution of the CMP. 

KEY WORDS: Neoarchean Volcanism, Carajás, Itacaiúnas Supergroup, Lithogeochemistry 

 

INTRODUCTION 

The Neoarchean volcanism of the Itacaiúnas Supergroup is distributed along 200 km 

(E-W) by 50 km (N-S) through the sigmoidal macrostructure of the Carajás Basin (sensu 

lato). The volcanic units of this supergroup have already been compared to continental 

toleiitic (eg., Gibbs et al. 1986), shoshonitic (Dardenne et al. 1988) and calcalkaline andesitic 

(Teixeira and Eggler 1994) basalts. The main geochemical studies on the mafic 

(meta)volcanic rocks suggest them to be related to rift activity and crustal contamination 

processes. But, there is no consensus about the main rifting mechanism; if it is related (eg. 

Zuchetti 2007) or not (eg., Gibbs et al. 1986) to subduction processes. Even recent studies 

supporting crustal contamination of the basalts of the Parauapebas Fm. (eg., Martins 2017), 

do not revoke the possibility of sub-continental lithosphere metasomatism in subduction zone. 

We present a new dataset comprising 155 well-preserved (meta)volcanic rock samples 

of the undivided Itacaiúnas Supergroup (Fig. 01). The samples were collected from outcrops 

and drill-cores during systematic geological mapping at scale 1:100,000 (Tavares and Silva 

2012; Tavares 2014; Justo and Lopes 2014; Oliveira 2018) and others (Costa et al. 2015), 

undertaken by the Geological Survey of Brazil together with a PhD research (Justo 2018). 

METHODS 

The fresh whole-rock samples were analyzed in the ALS-Chemex and SGS Geosol 

laboratories (Brazil). Major elements were measured by X-ray fluorescence (XRF), after 

alkaline fusion with lithium metaborate; Rare Earth Elements (REE) and other trace elements 
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were dosed by ICP-MS, after alkaline fusion with lithium metaborate. PCA multivariate 

statistics, lithogeochemical and petrological studies were processed by the Statistica software. 

The petrographic characterization done under optical microscope is not addressed here. 

 
Figure 01 – Schematic geological map of the CMP (adapted from DOCEGEO 1988, Tavares and Silva 

2012, Tavares 2014, Justo and Lopes 2014, Oliveira 2018 and Costa et al. 2015). 

RESULTS AND DISCUSSION 

The results of the PCA are shown in Table 01. The eigenvalues are presented for the 

first 14 principal components (PC), which accounts for more than 92% of the variation in the 

dataset (Table 01a). The R-mode loadings, shown for the first 3 PC, account for more than 

65% of the data variation; the contribution of each of the 49 variables to each PC is shown in 

the Table 01b. These loadings are the eigenvectors scaled by multiply, in order, each of the 

eigenvector by the square root of the eigenvalues (Grunsky, 2007). Over 34% of the total data 

variation is represented by the PC1, where Y, REE, Zr, Nb, and Ga are mainly accounted by 

high negative correlation (< -0.7). Except by Ga, this high negative correlated association 

corresponds to the High Field Strength Elements (HFSE), a set of incompatible elements that 

present low mobility during most of the petrogenetic processes. Such high correlated 

association ensures the rock classification based on HSFE ratio diagrams (Fig. 02a). The PC2 

accounts for more than 23% of the data variability, it shows high negative correlation among 

Mg, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni and Zn (< -0.7); while Th and U show positive correlation 

values (~ +0.7). The PC3 highlights a negative correlation among Ba, K2O, Sr and Rb (~-0.7). 

The sample scores between PC1 x PC2 are illustrated in Figure 02b, according to the 

volcanic rock classification based on HFSE ratios (Figure 02a); and the score of the variables 

(elements) are indicated by their chemical symbols. The positive side of PC2 concentrates the 

basic volcanic rocks and shows affinity to Mg and to a set of compatible elements, such as Sc, 

Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Zn and especially Cu; what puts the basic rocks as an important 

potential source of the copper mineralization found throughout the province. These basic 

rocks do not show correlation to other incompatible elements such as K, Rb, U and Th; which 

are typically associated to acid volcanic rocks and heterogeneously distributed through the 
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negative side of PC2. Compared to the HFSE; K, Rb, U and Th tend to show higher mobility 

in reacted fluids. The acid rocks are richer in the REE than the basic rocks; and the latter are 

less enriched in light REE (LREE) relative to heavy REE (HREE), if compared to the former. 

Table 01 –PCA’s results: a) eigenvalues for the first 14 PCs; b) R-mode loadings of the first 3 PCs for 

positive (blue) and negative (red) values and over 70% of correlation (bold). 

 

 
Fig. 02 – a) Nb/Y vs. Zr/TiO2 diagram for volcanic rocks (Winchester and Floyd 1977); b) PC1 x PC2 

scatterplot based on the 49-element log-centered lithogeochemical data of the volcanic rocks; 

element enrichment trends as gray arrows: 
1
basic rocks, 

2
acid rocks, 

3
REE, 

4
SiO2. 

The andesitic basalts constitute the largest group of the sampled rock types (42 

samples). Their REE+Y and HFSE patterns summarized on multi-element diagrams (Fig.3ab) 

are remarkably coherent. They are characterized by variable LREE enrichment relative to 

HREE, quantified as (La/Yb)CN  ratios ranging 1-9; and by expressive Nb and Ta depletions. 

 

Fig. 03 - a) REE+Y chondrite (Anders and Grevesse, 1989) normalized and b) HFSE primitive mantle 

(Sun and McDonough, 1989) normalized diagrams for andesitic basalts. Sources: 
1
Rudnick and 

Gao (2003); 
2
Condie and Kröner (2013); 

3
Baggio et al. (2018); 

4
De Min et al. (2018). 

a) PCs Eigenvalue Total (% ) Cumulative (%) b) Major PC 1 PC 2 PC 3 Traces PC 1 PC 2 PC 3 Traces PC 1 PC 2 PC 3 Traces PC 1 PC 2 PC 3

PC 1 17.00 34.70 34.70 SiO2 0.42 -0.80 -0.07 Be -0.56 -0.41 -0.26 Mo -0.06 -0.21 0.00 Dy -0.95 0.01 0.15

PC 2 11.55 23.56 58.26 TiO2 -0.50 0.69 -0.01 Sc -0.32 0.86 -0.02 Ag -0.21 0.53 0.11 Ho -0.94 0.03 0.18

PC 3 3.41 6.95 65.21 Al2O3 -0.61 0.38 -0.32 V -0.22 0.90 -0.03 In -0.34 0.56 0.04 Er -0.93 0.03 0.19

PC 4 2.62 5.34 70.55 Fe2O3t -0.51 0.72 0.20 Cr -0.08 0.82 0.01 Sn -0.22 -0.50 0.11 Tm -0.91 0.05 0.19

PC 5 2.19 4.48 75.02 MnO -0.35 0.70 0.14 Co -0.43 0.77 -0.01 Cs -0.41 -0.16 -0.32 Yb -0.92 0.01 0.17

PC 6 1.53 3.13 78.15 MgO -0.40 0.79 0.08 Ni -0.09 0.88 -0.05 Ba -0.44 -0.08 -0.75 Lu -0.89 0.01 0.18

PC 7 1.38 2.82 80.96 CaO -0.26 0.62 -0.45 Cu 0.03 0.33 -0.16 La -0.69 -0.49 0.00 Hf -0.54 -0.36 0.06

PC 8 1.22 2.50 83.46 Na2O 0.04 0.14 -0.63 Zn -0.42 0.70 -0.01 Ce -0.73 -0.48 -0.02 Ta -0.49 -0.25 0.12

PC 9 0.99 2.01 85.48 K2O -0.38 -0.29 -0.73 Ga -0.71 0.19 -0.26 Pr -0.75 -0.47 -0.03 W -0.16 -0.20 0.08

PC 10 0.85 1.74 87.21 Rb -0.39 -0.30 -0.67 Nd -0.78 -0.41 -0.01 Pb -0.39 0.10 -0.07

PC 11 0.74 1.52 88.73 Sr -0.15 0.32 -0.71 Sm -0.83 -0.35 0.05 Th -0.42 -0.74 -0.05

PC 12 0.63 1.28 90.01 Y -0.93 0.05 0.20 Eu -0.80 0.14 -0.01 U -0.39 -0.69 0.08

PC 13 0.56 1.13 91.14 Zr -0.69 -0.34 0.05 Gd -0.93 -0.14 0.09

PC 14 0.49 1.00 92.14 Nb -0.72 -0.49 0.02 Tb -0.96 -0.06 0.10
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CONCLUSIONS 

The chemical diversity of the Neoarchean volcanism in the Carajás Basin appears to 

be a primary feature, locally assigned to post-magmatic events (eg., Cinzento Belt). The high 

correlation shown by the “immobile” HFSE indicates that some of the original geochemical 

characteristics of the volcanic rocks are still partially preserved. The LREE enrichment 

relative to HREE and the distinctive trace element patterns observed in the andesitic basalts, 

particularly the Nb-Ta depletion, suggest that the volcanic activity was not only controlled by 

mineral-melt processes. Possibly, the volcanic activity had the contribution of element 

fractionation during partitioning between hydrous fluids removed from a subducting slab and 

the residual solid. A degree of crustal contamination can also be related to the Itacaiúnas 

Supergroup volcanism, due to the general similarity shown by the trace element patterns of 

such environments. A more robust geotectonic understanding of the Neoarchean volcanism in 

the CMP requires extra mineral and isotopic chemistry data to track its magmatic reservoirs. 
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RESUMO 

A parte central do Cráton Amazônico é marcada por eventos vulcano-plutônicos do 

período Orosiriano. Ao norte da cidade de Trairão, ocorrem corpos vulcânicos previamente 

mapeados como das formações Salustiano e Aruri de ca. 1880 Ma. No presente estudo fo-

ram identificados riolitos, ignimbritos e tufos ácidos e localmente andesitos. A datação U-

Pb em zircão por LA-ICP-MS de um ignimbrito riolítico de um desses corpos apresentou 

uma idade U-Pb em zircão concordante de 1969 ± 10 Ma, ainda inédita para região, indi-

cando tratar-se de uma unidade vulcânica mais antiga. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Cráton Amazônico, vulcano-plutonismo, geocronologia U-Pb, Oro-

siriano. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O Orosirano no Cráton Amazônico foi marcado por extensos e sucessivos eventos 

vulcano-plutônicos de composição ácida, e subordinadamente intermediária, que se concen-

traram nas províncias Amazônia Central e Ventuari-Tapajós. Esses eventos foram relacio-

nados a arcos magmáticos e ambientes intracontinentais extensionais (Tassinari & Macam-

bria 1999, Santos et al. 2000, Vasquez et al. 2002, Lamarão et al. 2002, Fernandes et al. 

2011, Juliani et al. 2015). Alternativamente, Klein et al. (2012) propuseram um ambiente de 

rifte continental do tipo Silicic Large Igneous Province - SLIP para o magmatismo de ca. 

1880 Ma. 

No Domínio Tapajós (DTJ) foram identificados três vulcanismos de idade orosiria-

na: Formação Comandante Arara, de 2020-2012 Ma; Formação Vila Riozinho, de 2002-

1998 Ma e formações Salustiano, Aruri, Bom Jardim e Moraes Almeida, de 1890 - 1870 Ma 

(Vasquez et al. 2017 a, b). Os corpos vulcânicos da área de estudo foram mapeados pela 

CPRM como pertencentes às formações Salustiano e Aruri (Fig. 01). 

Neste trabalho foi obtida uma idade U-Pb em zircão por LA-ICP-MS de um corpo 

vulcânico localizado no nordeste do DTJ que foi previamente mapeado como da Formação 

Salustiano (Fig.01). Com base nesta datação pretende-se investigar a idade da formação des-

te corpo e correlacionar com algum dos vulcanismos deste domínio. 

 

METODOLOGIA 

O Serviço Geológico do Brasil-CPRM disponibilizou as amostras utilizadas neste 

trabalho. Foram analisadas 25 lâminas para o estudo da caracterização mineralógica e mi-

crotextural das rochas vulcânicas efusivas e piroclásticas, conforme McPhie et al. (1993) e 

classificadas de acordo com Le Maitre (2002). 
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Os grãos de zircão da amostra selecionada para análise geocronológica foram monta-

dos em resina epóxi e imageados por catodoluminescência (CL) no laboratório da CPRM de 

Belém (LAMIN-BE). As imagens de CL permitiram identificar estruturas, zoneamento íg-

neo oscilatório, inclusões, fraturas e domínios de metamictização e serviram como guia para 

selecionar o ponto de análise. 

As análises geocronológicas foram realizadas no Laboratório de Geologia Isotópica 

(Pará-Iso) da Universidade Federal do Pará pelo método U-Pb em zircão por LA-MC-ICP-MS, 

utilizando um espectrômetro de massa multicoletor de alta resolução, modelo Neptune da 

marca Thermo Finnigan, com um um laser Nd:YAG 213nm, modelo LSX-213 G2 da CE-

TAC. Os procedimentos de análise do laboratório e o tratamento dos resultados são os apli-

cados por Milhomem Neto &Lafon (2019). Os dados isotópicos foram processados no pro-

grama ISOPLOT/EX 3.0 (Ludwig, 2003). As idades estão calculadas a 2 sigmas. 

 

RESULTADOS 

Petrografia 

Levando em consideração os aspectos texturais e composição mineralógica, as ro-

chas vulcânicas foram agrupadas e classificadas em quatro litotipos: 

Riolito fírico: são riolitos porfiríticos, com fenocristais de feldspato alcalino, quartzo 

e plagioclásio de 2-9 mm, em matriz felsofírica a criptocristalina. Contém remanescentes de 

biotita e anfibólio alterados para clorita. Localmente, exibem texturas glomeroporfirítica, 

com fenocristais de feldspatos poiquilíticos e com intercrescimento granofírico. A matriz 

mostra desvitrificação marcada por esferulitos fibroradiados. 

Andesito fírico: exibem textura traquitóide, caracterizada por microfenocristais en-

voltos por uma matriz microlítica e intensamente hidrotermalizada. Ocorrem microfenocris-

tais de plagioclásio e clinopiroxênio. São observados resquícios de anfibólio e biotita altera-

do para clorita e minerais opacos (óxidos de Fe e Ti). O plagioclásio é pouco zonado, e ge-

ralmente alterado para calcita. 

Ignimbrito riolítico: são ignimbritos poucos soldados e não soldados, que se caracte-

rizam pelo moderado conteúdo de fenoclastos e cristaloclastos de feldspatos e quartzo 

(~25%), com dimensões que variam de 1 a 4mm, em uma matriz micro a criptocristalina, 

composta por fragmentos de tamanhos cinza, além de púmices e fiammes estirados marcan-

do o fluxo piroclástico. 

Tufo de cristais: são tufos ácidos, apresentam textura piroclástica, representada por 

grande quantidade de feldspatos, quartzo, biotita e anfibólio mal selecionados, bem como a 

ocorrência de forma subordinada de fragmentos líticos de composição intermediária, com 

dimensões de 2-15mm, imersos em matriz micro a criptocristalina. Localmente apresentam 

intensa alteração para clorita, epídoto, sericita e carbonatos. 

 

Geocronologia 

A amostra selecionada para o estudo geocronológico é de um ignimbrito riolítico não 

soldado (amostra MR-54). Utilizou-se a fração granulométrica abaixo de 250 mm para a se-

paração dos cristais de zircão dessa rocha, que variam de euédrico a subédrico, são prismá-

ticos, com arestas levemente arredondadas. O comprimento varia de 45µm a 200 µm (razão 

largura: comprimento entre 1:2 e 1:4). Exibem núcleos com zoneamento oscilatório e pe-

quenas inclusões. 

As análises U-Pb foram realizadas em 36 cristais de zircão, dos quais 18 forneceram 

uma idade no intercepto superior de 1962 ± 14 Ma. Dentre esses grãos, cerca de 8 são concor-
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dantes e forneceram uma idade de 1969 ± 10 Ma, considerada como o tempo de cristalização 

dessa rocha. 

 

CONCLUSÕES 

A idade U-Pb em zircão de 1969 ± 10 Ma da amostra MR-54 marca o tempo de crista-

lização do ignimbrito riolítico. Essa idade indica que o corpo piroclástico da região de Trai-

rão, apesar da similaridade petrográfica, não corresponde à Formação Salustiano, para qual 

se esperaria idades de ca. 1880 Ma. 

No sudeste do DTJ, Tokashiki et al. (2015) dataram por U-Pb em zircão (TIMS), rochas 

vulcânicas ácidas de 1967 ± 5 Ma e vulcanoclásticas de 1966 ± 6 Ma, associadas às minera-

lizações de deposito de ouro Coringa. 

O vulcanismo de ca.1,97 Ga que ocorre no norte (Trairão) e sudeste (Coringa) do DTJ 

necessitam de estudos geoquímicos e de isótopos de Sm-Nd que comprove à correlação com 

granitos contemporâneos (Suíte Creporizão) e compare com as rochas vulcânicas da Forma-

ção Vila Riozinho (ca. 2000 Ma).  
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Figura 01. Esquema de localização e mapa geológico: A) Localização do Domínio Tapajós (DTJ) no Pará; B) 

Mapa geológico da região do Trairão (modificado de Vasquez et al. 2017b), C) Detalhe da área de estudo com 

a localização das amostras. 
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RESUMO 

Foram identificados nos últimos anos diversos corpos magmáticos de natureza diversa 

(granítico, alcalina, máfica, ultramáfica), que apesar de serem relativamente pequenos, 

apresentam uma extensa distribuição pelo Cinturão Araguaia. Do que se tem conhecimento da 

literatura, são poucas as ocorrências de corpos da Suíte Gabróíca Xambica identificados até o 

presente no Cinturão Araguaia, além de serem poucos os estudos geológicos existentes sobre 

eles, logo, o enfoque deste trabalho foi a interpretação petrológica e mineralógica, com o auxílio 

da microscopia óptica convencional e microscoscopia eletrônica de varredura (MEV) em novos 

registros litológicos encontrados da Suíte Gabróica Xambica, localizada no Norte do Estado do 

Tocantins (TO), entre os munícipios de Xambioá e Araguanã. A análise petrográfia e 

mineralógica permitiu identificar dois grupos litológicos, definidos por metagabros e 

anfibolitos, os quais são subdivididos em Metagabros com feições reliquiares, Granada 

Metagabro, Granada-Escapolita Metagabro e Escapolita Metagabros; Anfibolitos e Escapolita 

Anfibolito. As associações metamórficas em equilíbrio identificadas mostram: a) nos 

metagabros reliquiares: hornblenda + biotita ± escapolita (plagioclásio (albita) e clinopiroxênio 

reliquiares); b) Nos metagabros: hornblenda + escapolita ± granada + biotita + titanita; c) Nos 

anfibolitos: hornblenda + plagioclásio (albita) ± escapolita. As análises dessas paragêneses 

revelam estabilidade metamórfica na fácies anfibolito média em condições de temperatura de 

550 a 580 °C sob pressão de 6 a 7 kbar. 

PALAVRAS-CHAVE: Cinturão Araguaia, Suíte Gabróica Xambica, Petrografia. 

INTRODUÇÃO 

O Cinturão Araguaia é uma importante unidade geotectônica do Neoproterozóico, 

pertencente à Província Tocantins, situada entre os Crátons Amazônico e São Francisco, e se 

constitui, dominantemente por sucessões de rochas metassedimentares, de idade Proterozóica, 

do Supergrupo Baixo Araguaia, que é subdividido nos grupos Estrondo e Tocantins (ABREU 

1978; HASUI et al. 1984). Entretanto, com o avanço do conhecimento por meio de pesquisas 

desenvolvidas nas últimas décadas, foram reconhecidos uma série de corpos magmáticos de 

natureza diversa (granítico, alcalina, máfica, ultramáfica) que apesar de serem relativamente 

pequenos, apresentam ampla distribuição por todo o Cinturão Araguaia e possuem uma grande 

importância para o entendimento da evolução desta unidade geotectônica. 

A Suíte Gabróica Xambica foi identificada por Gorayeb et al. (2004) na região de 

Xambioá-Araguanã, possuindo numerosos corpos de metagabros alojados em micaxistos do 

Grupo Estrondo, com idade Pb-Pb em zircão de 817 ± 5 Ma. Posteriormente alguns estudos 

foram realizados, porém ainda são necessários dados mineralógicos mais detalhados, além de 

conhecimento sobre o grau de metamorfismo atingido por essas rochas.  

O enfoque deste trabalho é a interpretação petrológica e mineralógica de novos corpos 

encontrados da Suíte Gabróica Xambica, localizada no Norte do Estado do Tocantins (TO), 

entre os munícipios de Xambioá e Araguanã (Figura 1), que serão importantes para aprofundar 
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o entendimento dos processos formadores dessas rochas, além de uma contribuição efetiva no 

conhecimento geológico desta importante unidade. 

 

Figura 1 – Mapa de localização da área de estudo, em Xambioá-Araguanã 

MÉTODOS OU METODOLOGIA 

A análise petrográfica consistiu na descrição microscópica de seções delgadas e polidas 

das amostras de rochas coletadas, com o auxílio de um microscópio óptico convencional do 

Laboratório de Microscopia da Universidade da Amazônia (UNAMA), buscando caracterizar 

seus principais componentes mineralógicos e microestruturais, bem como estabelecer as 

relações texturais, as principais paragêneses minerais, suas relações com as feições estruturais 

e classificações petrológicas. Os estudos petrográficos foram complementados por Microscopia 

Eletrônica de Varredura (MEV) no Laboratório de Microscopia Eletrônica (LME) do Museu 

Paraense Emílio Goeldi, utilizando-se o modelo LEO 1450 VP acoplado com um sistema de 

EDS que permitiu a obtenção de imagens retro espalhadas e análises semi quantitativas de fases 

minerais de elementos químicos. Foram analisadas 4 lâminas polidas representativas dos 

metagabros e 2 lâminas de anfibolitos. O procedimento de preparação de amostras para análise 

por MEV baseou-se na metalização dessas lâminas com ouro, para se evitar possíveis anomalias 

no resultado, devido à presença de carbonatos em sua composição. Foram utilizadas as bases 

bibliográficas de Yardley (1994), Spear (1995) e Gill (2010).  

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Todos corpos estudados apresentam transformações metamórficas em maior ou menor 

intensidade e revelaram tratar-se de protólitos ortoderivados, representantes de rochas 

plutônicas gabróicas que se alojaram no embasamento do Cinturão (gnaisses do Complexo 

Colméia) e na sequência sedimentar (xistos do Grupo Estrondo), antes do evento metamorfismo 

regional,; logo, é possível observar diferenças texturais/estruturais e mineralógicas entre os 

corpos que encontram-se encaixados nos gnaisses e nos xistos. 

Pela análise petrográfica foi possível identificar dois grupos de rochas, definidos por 

metagabros e anfibolitos, os quais são subdivididos em: 

Metagabros com feições reliquiares, granada metagabros, granada-escapolita 

metagabros e escapolita metagabros 
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Esses litotipos são caracterizados por apresentarem granulação média a grossa e textura 

do tipo intergranular (Figura 2 A), e localmente poiquiloblástica quando há presença de grandes 

cristais de escapolita em forma de rosetas, com inclusões de hornblenda e minerais opacos. Sua 

mineralogia (Figura 2 B), é composta essencialmente por plagioclásio, hornblenda, augita 

(como mineral reliquiar), titanita, granada e escapolita, enquanto que o quartzo, apatita, zircão 

e minerais opacos, são constituintes menores. 

Normalmente observa-se que os cristais de augita apresentam alteração para hornblenda 

que pode gerar feição do tipo coronítica (Figura 2 C), destacando reação de hidratação 

Cpx+H₂O → Hb+Op. Alguns cristais de plagioclásio possuem feições reliquiares (Figura 2 D) 

como maclamento polissintético, apesar de mostrar intensa sericitização. 

Nesses litotipos as transformações tectono-metamórficas variam em intensidade, 

preservando a isotropia dos gabros, com transformações parciais dos minerais primários, e 

somente na borda os metagabros apresentam orientação de hornblenda. A preservação dessas 

transformações nos gabros no domínio do embasamento, se deu pela maior resistência à 

deformação dos gnaisses encaixantes e ao ambiente mais anidro em relação ao domínio 

supracrustal. 

 

Figura 2 – Aspectos gerais dos Metagabros: A) Textura geral intergranular; B) Destaque da associação 

metamórfica; C) Cristal de clinopiroxênio sendo coroado por hornblenda metamórfica e agregados de 

apatita neoformada delineando os contornos do plagioclásio; D) Cristais de plagioclásio reliquiar. 

Anfibolitos normais e escapolita anfibolitos 

Os anfibolitos são marcados por sua granulação fina a média e textura predominante 

nematoblástica (Figura 3 A), definida pela orientação dos anfibólios e subordinadamente ocorre 

a textura granonematoblástica (Figura 3 B) e poiquiloblástica nos litotipos com presença de 

escapolita (Figura 3 C). Eles são constituídos essencialmente por hornblenda e plagioclásio com 

ocorrência de granada e escapolita. Os minerais opacos, quartzo, apatita, titanita, biotita são 

constituintes menores e epídoto e carbonato são minerais secundários. 

É comum observar nesses litotipos a formação de titanita que forma simplectitos (Figura 

3 D) a partir da reação Hornblenda e ilmenita, substituindo um cristal reliquiar. Assim é possível 
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concluir que as transformações metamórficas nesses litotipos são mais intensas, cuja foliação é 

concordante com a dos xistos encaixantes, dos quais foram menos resistentes às condições 

metamórficas impostas. 

 

Figura 3 – Aspectos gerais dos anfibolitos: A) Textura geral nematoblástica; B) Textura 

granonematoblástica subordinada; C) Porfiroblasto de escapolita com inclusão de opacos; D) 

Simplectitos titanita-opacos sobre cristal reliquiar. 

CONCLUSÕES 

O estudo petrológico identificou uma diversidade composicional nos corpos da Suíte 

Gabróica Xambica, evidenciados no surgimento da escapolita e granada, onde foi possível 

classificar esses litótipos como: Metagabros com feições reliquiares, Granada Metagabro, 

Granada-Escapolita Metagabro, Anfibolitos e Escapolita Anfibolito. As associações 

metamórficas em equilíbrio identificadas mostram: a) Nos metagabros reliquiares: hornblenda 

+ biotita ± escapolita (plagioclásio e clinopiroxênio reliquiares); b) Nos metagabros: 

hornblenda + escapolita ± granada + biotita + titanita; c) Nos anfibolitos: hornblenda + 

plagioclásio ± escapolita. As análises dessas paragêneses revelam estabilidade metamórfica na 

fácies anfibolito médio em condições de temperatura de 550 a 580 °C sob pressão de 6 a 7 kbar. 
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RESUMO 

O objetivo principal da pesquisa é descrever petrograficamente os diferentes fácies do Granito 

Abonari (pertencente à Suíte Intrusiva Mapuera), definindo uma sequência de cristalização 

mineral para cada uma das fácies. Quatro fácies puderam ser identificadas: Microgranítica, 

granodiorítica a tonalítica, sienogranítica a monzogranítica e álcali-feldspato granítica. A 

variação de composição mostrando empobrecimento de álcali-feldspato do centro para a borda, 

assim como outras evidências petrológicas, evidenciam que ocorreu cristalização fracionada no 

corpo granítico, mostrando um resfriamento crescente da borda para o centro. 

PALAVRAS-CHAVE: Abonari; Petrografia; Granito. 

INTRODUÇÃO 

O Granito Abonari pertence à Suíte Intrusiva Mapuera na Província Tapajós-Parima, aflorando 

na região de Presidente Figueiredo, sendo interpretado como um dos representantes intrusivos 

das fases finais do evento vulcano-plutônico Iricoumé-Mapuera que ocorreu no sul do Escudo 

das Guianas durante o Paleoproterozóico (1,87-1,89 Ga) (Lombello et. al., 2009). Ele é 

intrusivo em rochas da Suíte Água Branca e em rochas vulcânicas do Grupo Iricoumé, além de 

fazer contato ao sul com o Granito Paulista. Segundo Araújo Neto & Moreira (1976), estas 

rochas apresentam composição meta a peraluminosa, subalcalina de alto K, com características 

de granitos do tipo A. Análises petrográficas feitas por Lombello et. al. (2009 e 2011), mostram 

que o Granito Abonari apresenta uma composição sienogranítica a monzogranítica, com álcali-

feldspato granitos e quartzo-álcali sienitos subordinados, com três fácies distintas, uma 

microgranítica, uma sieno-monzogranítica e outra álcali-feldspato granítica. O objetivo 

principal da pesquisa é descrever petrograficamente os diferentes fácies do Granito Abonari, 

sendo também objetivos específicos: Definir uma sequência de cristalização para cada uma das 

fácies do Granito Abonari e elucidar aspectos petrológicos acerca das texturas, relações 

texturais, tamanho, forma e quantidade dos espécimes de cristais minerais encontrados. 

Trabalhos mais recentes como o do Lombelo et al. (2011), feitos no Granito Abonarí, não 

exploram todos os aspectos da petrografia do mesmo, sem definir uma sequência de 

cristalização mineral para cada uma das fácies do granito. Por conta disso, foi feita uma 

descrição petrográfica e de rochas mais detalhada para cada fácies, com as posteriores 

implicações petrológicas necessárias para um melhor entendimento da evolução magmática do 

granito e dos processos magmáticos envolvidos no mesmo. 

MÉTODOS 

Esta pesquisa usa um método padrão de estudo petrográfico que se baseia nas etapas a seguir. 

Levantamento bibliográfico: Levantamento das informações geológicas e afins existentes 

sobre a área de estudo. São feitos com o uso de sites de pesquisa na internet, banco de dados do 

periódico CAPES, livros, entre outros. Levantamento e organização das amostras de mão e 
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lâminas: Levantamento acerca de todas as amostras de mão e lâminas delgadas já feitas do 

Granito Abonarí, que se encontram na litoteca da CPRM/Manaus, para depois organizá-los 

devidamente. As amostras de lâminas levantadas pertencem à dois projetos realizados pela 

CPRM, Projeto Estanho de Abonarí e Projeto Norte da Amazônia. Descrição e análise 

petrográfica: Descrição de lâminas realizada nos laboratórios de microscopia do Serviço 

Geológico do Brasil (CPRM), com o uso de microscópios trinoculares de luz transmitida. 

Interpretação e integração dos dados: Integração da petrografia de diferentes lâminas e 

amostras de mão, por fácies, e comparando-as entre si e com outras rochas da Suíte Mapuera. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Quatro fácies puderam ser identificadas. Foram analisadas petrograficamente 24 lâminas, 

sendo 5 classificadas como pertencentes a uma fácies microgranítica, 3 lâminas pertencentes a 

uma fácies granodiorítica a tonalítica, 10 relacionadas a uma fácies sienogranítica a 

monzogranítica e 6 lâminas pertencentes a uma fácies álcali-feldspato granítica (figura 01). 

Figura 01. Diagrama QAP com plotagem das amostras separadas por fácies do Batólito Abonari, de 

acordo com Streckeisen (1976). Legenda: PL – Plagioclásio, AF – Álcali-Feldspato, QZ – Quartzo. 

Fácies microgranítica: Esta fácie está localizada mais à norte do batólito granítico abonari, 

caracterizando a sua borda. Macroscopicamente são rochas faneríticas finas de cor mais 

avermelhada e inequigranular. Cinco lâminas foram analisadas petrograficamente e descritas, 

mostrando que duas são representadas por microsienogranitos e três por micromonzogranitos. 

Em questão das matrizes destas lâminas, apenas uma apresentou-se como criptocristalina, 

enquanto as outras apresentaram textura microcristalina. São encontrados muitos cristais de 

quartzo e poucos cristais de plagioclásio (oligoclásio) alterados. Os cristais de álcali-feldspato 

são muitas vezes encontrados como fenocristais (assim como cristais de quartzo) e são pertíticos 

do tipo fitas (figura 02B) ou chamas. De máficos principais há hornblendas e biotitas. Os 

minerais acessórios encontrados foram são: Clorita, titanita, epidoto, allanita, fluorita, apatita e 

zircão. O epidoto está associado como produto do processo de saussuritização dos plagioclásios. 

A clorita aparece associada à biotitas, como produto do processo de cloritização. A titanita em 

si é comumente encontrada na forma de coroa envolvendo minerais opacos (figura 02C), sendo 

provavelmente ilmenitas, como produto de exsolução do excesso de Fe-Ti. (Harlov, 2000). 

Série de cristalização: Zircão → Anfibólio + Opacos → Biotita + Plagioclásio Sódico + Titanita 

+ Apatita → Biotita + FK + Quartzo → Clorita + Epidoto + Fluorita + Titanita 

Fácies granodiorítica a tonalítica: Esta fácies se aproxima em relação a composição com as 

rochas da Suíte Intrusiva Água Branca, os afloramentos das lâminas analisadas estão nos limites 

do batólito, em contato com esta suíte. No momento do alojamento do batólito uma provável 

contaminação ocorreu, modificando sua composição e se tornando mais pobre em álcali-
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feldspato. Macroscopicamente esta fácies apresenta rochas pobres em álcali-feldspatos, se 

apresenta como fanerítica fina a média, inequigranulares, de coloração mais esbranquiçada. 

Microscopicamente uma lâmina foi classificada como granodiorito e as outras duas como 

tonalitos. Possuem granulometria grossa e são inequigranulares. De minerais principais foram 

encontrados quartzos, álcali-feldspatos, plagioclásios (oligoclásio), biotitas e anfibólios 

(hornblenda). Hornblenda é a mais abundante. Em relação à minerais acessórios, se tem titanita, 

apatita, zircão e epidoto. Série de cristalização: Zircão → Anfibólio + Opacos → Anfibólio + 

Plagioclásio Sódico + Titanita + Apatita → FK + Quartzo → Epidoto + Titanita 

 
Figura 02. A- Titanita losangular em lâmina de sienogranito. B- FK pertítico em lâmina de 

microsienogranito. C- Titanita em forma de coroa ao redor de opacos em micromonzogranito. D- 

Zonação de plagioclásio em lâmina de sienogranito. E- Sub-grãos recristalizados de quartzo em lâmina 

de sienogranito. F- Biotita em lâmina de álcali-feldspato granito. Legendas: PLG – Plagioclásio, EPI – 

Epidoto, FK – K-Feldspato, QTZ – Quartzo, BIO – Biotita, ZIR – Zircão, TI – Titanita e IL – Ilmenita. 

Fácies sienogranítica a monzogranítica: Espacialmente está fácie se apresenta como antes da 

borda (microgranítica) e em forma de coroa ao redor da fácie álcali-feldspática. 

Macroscopicamente apresenta rochas inequigranulares, fanerítica média a grossa de coloração 

avermelhada, com presença de xenólitos. Microscopicamente possui granulometria grossa, 

inequigranular a equigranular. 7 lâminas foram classificadas como sienogranitos e 3 como 

monzogranitos. Esta fácie possui álcali-feldspato, quartzo, plagioclásio (oligoclásio), anfibólio 

(hornblenda) e biotita. Como minerais acessórios: Clorita, titanita, muscovita, zircão, apatita, 

carbonato e epidoto. O epidoto e o carbonato estão associados como produtos do processo de 

saussuritização dos plagioclásios, mostrando também a zonação desses plagioclásios, com seu 

centro mais alterado para epidoto e sua borda sem alteração. A clorita aparece associada à 

biotitas, como produto do processo de cloritização. Os cristais de K-feldspato são pertíticos do 

tipo fitas ou chamas. Há sub-grãos recristalizados de quartzo (GBR) encontrados nas lâminas 

(figura 02E), preenchendo por vezes microfraturas nas rochas, com extinção ondulante, 
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interpretadas como uma leve deformação no momento do alojamento do batólito. Titanitas são 

muito encontradas em forma de coroa na borda de opacos e também bem losangulares (figura 

02A). Série de cristalização: Zircão → Anfibólio + Opacos → Biotita + Plagioclásio Sódico + 

Titanita + Apatita → Biotita + FK + Quartzo → Clorita + Epidoto + Titanita + Carbonatos  

Fácies álcali-feldspato granítica: Esta fácie é interpretada como o centro do batólito, envolto 

pela fácies sienogranítica a monzogranítica. Macroscopicamente ela apresenta rochas 

inequigranulares a porfiríticas (fenocristais de quartzos e FK), fanerítica grossa de coloração 

avermelhada. Microscopicamente possui granulometria grossa, inequigranular a equigranular, 

algumas vezes porfiríticas. Esta fácie é composta por álcali-feldspato, quartzo, plagioclásio, 

anfibólio e biotita. Como minerais acessórios se tem: Clorita, titanita, muscovita, zircão, apatita 

e epidoto. Os cristais de FK (micropertíticos por vezes) e quartzos possuem contato reto a 

irregular. O quartzo apresenta sub-grãos recristalizados (GBR), com extinção ondulante 

preenchendo microveios. A titanita por vezes é associada á biotitas e opacos. A clorita aparece 

associada a biotitas. A biotita se apresenta em cristais lamelares (figura 02F) e tem algumas 

inclusões de opacos, titanitas e zircão. Série de cristalização: Zircão → Anfibólio + Opacos → 

Biotita + Plagioclásio Sódico → Biotita + FK + Quartzo → Clorita + Epidoto + Titanita  

CONCLUSÕES 

É possível observar que a composição do corpo batolítico varia desde álcali-feldspato granito à 

tonalito, apresentando 4 fácies, mostrando a diferenciação magmática durante a cristalização. 

A variação de composição mostrando empobrecimento de álcali-feldspato do centro para a 

borda, assim como zonações vistas em lâminas de plagioclásios, evidenciam que ocorreu 

cristalização fracionada no corpo granítico. O fato da granulometria ser mais fina na borda e 

mais grossa no núcleo também evidencia este resfriamento ocorrido da borda para o núcleo. O 

corpo muito provavelmente sofreu contaminação crustal, evidenciado pela presença de 

xenólitos na sua grande maioria máficos, trazendo parte desta variação na composição final do 

granito. Esta variação também pode ser o resultado de sucessivos pulsos magmáticos cada vez 

mais evoluídos, sendo os menos evoluídos presentes nas bordas. As texturas porfiríticas 

indicam dois estágios de resfriamento diferentes (lento e rápido) dentro da câmara magmática. 

Há lâminas deformadas e mostrando preenchimento de fraturas e minerais fraturados e sem 

orientação, podendo ser evidência das zonas de cisalhamento que ocorrem em algumas áreas 

do Granito Abonari.  
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RESUMO

Com  o  objetivo  de  caracterizar  petrograficamente,  um  granito  anorogênico  na  região  de
Trairão, sudoeste do Pará, realizou-se trabalho de campo, onde constatou-se a presença de um
batólito  com idade  paleoproterozóico,  de caráter  ferroso  e  afinidade  alcalina  (tipo-A),  do
Domínio Tapajós, Província Tapajós-Parima, localizado no Cráton Amazônico,  constituído
por  monzogranitos  e  sienogranitos  não  deformados  e  isotrópicos  de  coloração  rosada,
hololeucocráticos a leucocráticos, com granulação variando de média a grossa. Em estudos
petrográficos, identificou-se que a mineralogia desse granito é formada por feldspato alcalino,
plagioclásio e quartzo, tendo anfibólio e biotita, como minerais varietais. A fluorita, allanita,
apatita, titanita, epidoto, zircão, magnetita, ilmenita e raramente pirita, apresentam-se como
minerais acessórios. As principais alterações dessas rochas são as encontradas no plagioclásio,
que mostram alteração para sericita-muscovita e escapolita, além de argilominerais, do álcali-
feldspato  fortemente  alterado  para  argilominerais.  Foi  possível  definir  duas  fácies
petrográficas, uma caracterizada por conter baixos conteúdos de máficos e minerais opacos,
leucocrática, de granulação grossa, tendo a biotita como único mineral máfico, denominada
como leucosienogranito (LSE), e uma segunda, que apresenta um conteúdo modal de minerais
máficos e opacos mais elevado, figurando como principais minerais máficos o anfibólio, em
maior  proporção,  e  a  biotita,  ocorrendo  em  menores  quantidades  de  forma  secundária,
denominada de anfibólio-biotita-monzogranito (ABMz).

PALAVRAS-CHAVE: Cráton Amazônico, Mapeamento, Granito anorogênico, Petrografia.

INTRODUÇÃO

A Província Aurífera do Tapajós – PAT (Faraco et al., 1997), localizada na porção
centro-sul do Cráton Amazônico, corresponde a uma importante província metalogenética do
Estado  do Pará.  Está  inserida  mais  precisamente,  em sua  maioria,  na  Província  Ventuari
Tapajós (Tassinari e Macambira 1999, 2004) ou segundo Santos (2000) na província Tapajós-
Parima de idade paleoproterozóica. Nos últimos anos a PAT vem sendo objeto de estudo de
diversos estudos (Lamarão et al., 2002, 2005, 2008; Santos et al., 2000, 2004; Vasquez et al.,
2002),  que vem ajudando a compreender  e individualizar  algumas  unidades  dessa região,
colaborando com o entendimento da história evolutiva dessa província.

A área de estudo está localizada, mais precisamente, na porção Sudoeste do Estado do
Pará, centro-sul do Cráton Amazônico, na folha SB–21 – Tapajós, na folha SB–21–X–A –
Itaituba, no município de Trairão. Esta região é marcada por ocorrência de rochas graníticas
de afinidade alcalina, muito comum na área do município. Partindo de Santarém, o acesso se
dá pela BR-163 e BR-230, ou por hidrovia, por meio do Rio Tapajós.

O  magmatismo  granítico  presente  no  Sudoeste  do  Estado  do  Pará  é  bastante
diversificado, sendo constituído por rochas com idades variando de 2050 e 1877 Ma (Santos
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et  al.,  2000,  2001,  2004).  Dentre  os  corpos  destacam-se  as  Suítes  Plutônicas  Alcalinas
Intracontinentais  no  Domínio  Tapajós,  as  quais  são  representadas  principalmente  pelos
granitos  da  Suíte  Intrusiva  Maloquinha,  mas  também  abrange  corpos  graníticos
contemporâneos,  como  os  granitos  Caroçal  e  Pepita  que  apresentam  particularidades.  O
primeiro com uma assinatura cálcio-alcalina de alto potássio e uma significativa contribuição
de crosta arqueana, e o outro uma composição peralcalina.

De modo geral, esta associação engloba granitos de afinidade alcalina (tipo A) com
idades  entre  1882 e 1864 Ma. Essas  rochas  são pobremente  caracterizadas  em termos de
descrições macroscópicas, microscópicas e tão pouco se sabe da sua assinatura geoquímica
efetiva.  O corpo granítico estudado localiza-se na região norte do Domínio Tapajós,  mais
precisamente no município de Trairão. Esse corpo apresenta dimensões batolítica com forma
elipsoidal, englobado na Suíte Intrusiva Maloquinha. 

Os estudos realizados no Domínio Tapajós vêm permitindo um avanço considerável
no entendimento  da  geologia  do Sudoeste  do Estado do Pará (Santos  et  al.,  2000,  2004;
Vasquez et al., 2002, 2008; Lamarão et al., 2002, 2005, 2008). No entanto, como foi citado, as
rochas  graníticas  ocorrentes  neste  domínio  apresentam uma grande escassez  de  dados.  O
Domínio Tapajós é caracterizado por apresentar diversos granitos do Tipo A, que são pouco
caracterizados  em  termos  petrográficos,  geoquímicos,  e  geocronológicos.  Por  serem
pobremente caracterizados, esses granitos são individualizados de forma equivoca, por meio
de levantamentos aerogeofísicos, métodos que caracterizam grandes áreas.

Partindo disto, faz-se necessário um estudo mais detalhado desses granitóides,  com
descrição de campo, além de análise petrográfica. A presente pesquisa vem contribuir nesse
aspecto,  dando  início  para  caracterização  e  individualização  desses  corpos  graníticos
ocorrentes na região de Trairão, adquirindo novos dados sobre as características de ocorrência
desse granito, além de descrição macroscópica e análise miscroscópica de lâminas polidas.

METODOLOGIA

Na metodologia dessa pesquisa foi realizado um levantamento bibliográfico referente
à geologia da Província Aurífera do Tapajós e Cráton Amazônico, em especial sobre temas
relacionados a petrologia, análise petrográfica, magmatismo e granito Tipo A. A atividade de
campo foi realizada no período de 17 a 20 de março de 2016, foi efetuado um mapeamento
detalhado do corpo granítico em uma área de 530.000 km² coletando-se o total de 51 amostras
em 51 afloramentos.

Para  o  estudo  petrográfico  foram descritas  52  amostras  macroscópicas  do  granito
anorogênico da região de Trairão. Na porção leste do granito não foi possível ter acesso, pois
não há ramais nessa região, constituído por floresta fechada, tratando-se da Floresta Nacional
de Trairão. Selecionou-se algumas amostras representativas das variedades do granito para
confecções  de  lâminas  polidas,  com  finalidade  de  realizar  caracterização  das  texturas  e
associações  dos  minerais,  que  serão  estudadas  utilizando  o  microscópico  ótico  de  luz
transmitida. Esses estudos foram realizados no Laboratório de Microscopia da UFOPA com
uso de lupa binocular e microscópio ótico petrográfico em luz transmitida.

O estudo petrográfico envolveu a descrição mesoscópica, seguida de estudos de 10
lâminas  polidas  em  microscópio  ótico  da  marca  Leica,  empregando  as  técnicas  de  luz
transmitida.  Além  disso,  baseou-se  na  descrição  mineralógica  detalhada  das  diversas
variedades  de  granitos  e  na  análise  das  relações  texturais,  intercrescimentos,  texturas  de
exsolução  e/ou  substituição,  procurando  esclarecer  a  evolução  de  tais  rochas.  Efetuou-se
análises modais de 9 amostras, as quais foram classificadas com base nas recomendações da
Subcomissão de Nomenclatura de Rochas Ígneas da IUGS (Le Maitre et al., 2002), contando
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1500 pontos por lâmina.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

O granitóide  ocorrente  na região de Trairão é constituído  por rochas de coloração
rosada,  holocristalina,  com  índice  de  cor  hololeucocrática  a  leucocrática.  Esse  granito
apresenta granulação variando de média a grossa, com textura fanerítica inequigranular.

Quando plotados no diagrama Q-A-P (STRECKEISEN, 1976), os dados das análises
modais  permitem  a  distinção  de  rochas  do  tipo  monzogranitos  e  sienogranitos.  Para  a
classificação das diferentes fácies levou-se em consideração a natureza e proporções relativas
dos principais minerais máficos, distinguindo os seguintes litotipos: leucosienogranito (LSE)
e  anfibólio-biotita-monzogranito  (ABMz).  A  quantidade  de  minerais  ferromagnesianos
possibilita classificar essas rochas como hololeucocráticas a leucocráticas, com conteúdo de
minerais máficos variando de 0,7 a 11,2%. As rochas mais evoluídas apresentam conteúdo
modal de minerais máficos menores que 2,9% e classificados como leucosienogranitos.

As  amostras  analisadas  apresentam  variações  composicionais  de  monzogranito  a
sienogranito e mostram proporções variáveis de anfibólio e biotita. A diferença mais notável é
a  tendência  das  amostras  localizadas  no  campo  do  monzogranito  apresentarem  maior
conteúdo de minerais  máficos,  variando de 5,8 a  11,2%, demonstrando ser  a  fase menos
evoluída desse granito, enquanto que as rochas que se encontram no campo do sienogranito
são caracterizadas por apresentarem um conteúdo menor de minerais máficos em relação as
outras amostras e caracterizam-se como a fase mais evoluída deste corpo.

• Fácies anfibólio-biotita-monzogranito (LSE)

A  rocha  apresenta  textura  hipidiomórfica  equigranular  média,  sendo  formada
essencialmente  por  álcali-feldspato,  plagioclásio  e  quartzo,  apresentando  o  anfibólio  e  a
biotita  como  minerais  varietais,  tendo  como  minerais  acessórios  apatita,  opacos,  titanita,
epidoto, zircão e fluorita1.

• Fácies leucosienogranito (ABMz)

A rocha apresenta textura equigranular média a grossa, com coloração rosada, sendo
formada essencialmente por álcali-feldspato, plagioclásio e quartzo, a biotita figura como a
principal fase máfica, e como minerais acessórios têm-se apatita, fluorita1, titanita, opacos,
allanita, epidoto e zircão.

CONCLUSÕES

O granito anorogênico, localizado no município de Trairão, Sudoeste do Estado do
Pará, é um batólito, isotrópico, alongado na direção NW-SE. O estudo petrográfico revelou
que  esse  corpo  é  formado  por  sienogranitos  e  monzogranitos,  de  coloração  rosada  a
avermelhada,  com textura  fanerítica,  inequigranular,  apresentando  granulação  de  média  a
grossa. Essas rochas são classificadas como hololeucocrático e leucocrática, com proporções
de minerais máficos variando de 0,7 a 11,2%. A partir das proporções dos principais minerais
máficos, foi possível definir duas fácies petrográficas, uma caracterizada por conter baixos
conteúdos de máficos e minerais opacos, leucocrática, de granulação grossa, tendo a biotita
como único mineral máfico, essa fácies foi denominada como leucosienogranito (LSE), e uma
segunda,  que  apresenta  um conteúdo modal  de  minerais  máficos  e  opacos  mais  elevado,
figurando como principais  minerais  máficos  o anfibólio,  em maior  proporção,  e a biotita,
ocorrendo em menores quantidades de forma secundária,  denominada de anfibólio-biotita-
monzogranito  (ABMz).  Os  minerais  acessórios  são  representados  por  fluorita,  allanita,
apatita,  titanita,  epidoto,  zircão,  magnetita,  ilmenita  e  raramente  pirita.  As  principais
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alterações  evidenciadas  foram  as  do  plagioclásio,  alterando  para  sericita-muscovita  e
escapolita,  além  de  argilominerais,  e  do  álcali-feldspato  fortemente  alterado  para
argilominerais.
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RESUMO 

Os paragnaisses aflorantes na região de Bonfim-RR, onde se localiza o Morro do 

Barro, são similares aos paragnaisses do Grupo Cauarane descritos na literatura, mas 

apresentam variação composicional e textural, com proporções diferentes de sillimanita, 

estaurolita e principalmente de granadas. Pela análise microscópica os paragnaisses foram 

classificados em sillimanita-granada-gnaisse e cordierita-granada-gnaisse e as feições 

texturais permitiram definir que pico do evento tectonometamórfico responsável pela 

associação mineral das rochas do Morro do Barro se desenvolveu em torno de 600º C até 750º 

C, condizente com condições de fácies anfibolito superior a granulito. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Grupo Cauarane, Petrografia, Paragnaisse, Granadas. 

 

INTRODUÇÃO 

Em Roraima, o Grupo Cauarane compreende paragnaisse migmatitícos quartzo- 

feldspáticos e pelíticos, anfibolito, metachert, quartzito, BIFs, rochas máficas e ultramáficas, 

fortemente deformadas com registro de pelo menos dois eventos tectonometamórficos de 

diferentes condições de pressão e temperatura, Luzardo & Reis, (2001). 

O Morro do Barro localiza-se no estado de Roraima no norte do Brasil próximo da 

cidade de Bonfim, situada na BR 401 na Vicinal 104, (Figura 01). Os paragnaisses aflorantes 

na região de Bonfim-RR são similares aos descritos na literatura por Dreher et al (2009)  e 

Luzardo & Reis, (2001), porém onde se localiza o Morro do Barro os paragnaisses 

apresentam uma variação composicional e textural com zonas sem granada e zonas com 

granada, mostrando variação percentual até 10% do volume total da rocha. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 01 – Mapa de Localização do Morro 

do Barro, Bonfim – RR. (Fonte: dados do 

Geobank da CPRM). 

 



 

16º SIMPÓSIO DE GEOLOGIA DA AMAZÔNIA 
Geociências e Geopolítica na Amazônia 

23 a 25 de setembro de 2019 - Manaus-Amazonas 
SBG-NO – DEGEO/UFAM- CPRM/Manaus 

 

 

METODOLOGIA 

A metodologia utilizada consistiu em levantamento bibliográfico prévio, o campo para 

reconhecimento e descrição do afloramento e dos litotipos. Analisar lâminas petrográficas 

com descrição de texturas segundo Dorado (2015), assembleia mineral, caracterizar 

paragêneses e fáceis metamórficas segundo Yardley, (1990) e interpretar os resultados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Macroscopicamente os paragnaisses são tons rosados a laranja, com granulação grossa 

a muito grossa, os minerais são de formas subidioblásticas a xenoblásticas, exibindo textura 

porfiroblástica, definidas por granadas, quartzo e k-feldspato, em torno de 0,1 – 1 cm de 

diâmetro e textura lepidoblástica definida por biotita, clorita, óxidos e sillimanita. Os 

bandamentos gnáissicos são contínuos, as bandas félsicas são em torno de 1,5 cm de 

espessura compostas por quartzo, k-feldspato, plagioclásio e bandas máficas em torno de 0,6-

1 cm de espessura composta por biotitas, óxidos, granadas. 

Na análise microscópica os paragnaisses foram classificados em sillimanita-granada-

gnaisse e cordierita-granada-gnaisse conforme a identificação das associações minerais 

definidas na tabela 1, bem como as zonas metamórficas, no esquema barroviano, e fácies 

metamórficas. A foliação Sn relícticas e/ou quase totalmente obliterada é marcada pelos 

minerais: biotita, clorita e opacos, (Figura 02). 

 

 
Figura 02 – Fotomicrografia mostrando pelo menos dois estágios deformacionais diferentes, Sn 

dobrada, definidas pelas micas. A) Nicois paralelos, objetiva de 2x. B) Nicóis cruzados na objetiva de 

2x: biotita (Bt), muscovita (Ms), clorita (Chl) e opaco (Op). C) Em linha tracejada em amarelo a 

foliação Sn dobrada marcada pela orientação dos minerais micáceos.  

 

As relações temporais entre a deformação e a cristalização e/ou recristalização de 

minerais durante a fase principal do metamorfismo, apresentam variações, bem definidas 

localmente (Figuras 3 e 4). Embora autores como Dreher et al (2009) e Luzardo & Reis 

(2001) reportem pelo menos dois eventos tectonometamórfico com diferentes condições de 

pressão e temperatura, uma com feições sincinemática (M1), sob condições de fácies 

anfibolito alto, e uma segunda fase, de caráter estático (M2), de fáceis anfibolito médio a 

baixo. Os paragnaisses analisados registram dominantemente um dos eventos metamórficos 

em fácies anfibolito, que conforme a literatura denomina-se “evento metamórfico M1”. 
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Figura 03 – Fotomicrografia das texturas e foliações do paragnaisse sem granada, objetivas de 2x. A) e 

B) Textura lepidoblástica da biotita (Bt), clorita (Chl) e opaco (Op), orientação dos óxidos, 

plagioclásios com feições de sombras de pressão e quartzo e visíveis efeitos de recristalização. C) Em 

linha tracejada em amarelo a foliação S1 dobrada marcada pela orientação de biotita (Bt), clorita (Chl) 

e opacos (Op) e uma foliação Sn+1 obliterando, marcada pelos cumes das micas, tracejado em laranja. 

 

 
Figura 04 – Fotomicrografia da textura e foliação do paragnaisse que contém granada, objetiva de 2x. 

A) Em nicois paralelos e B) Em nicois cruzados: relação paragenética da associação mineral, granada 

(Grt), biotita (Bt), muscovita (Ms), clorita (Chl) e opaco (Op), quartzo (Qzt) e plagioclásio (Pl), 

textura porfiroblástica, quartzo e plagioclásio com feições de recristalização e estirados entre a 

foliação Sn. C) Foliação Sn marcada por biotita (Bt), clorita (Chl), quartzo (Qzt) e plagioclásio (Pl). 

 

 

Tabela 01 – Associação Mineralógica dos Paragnaisses do Grupo Cauarane no Morro do Barro, 

Bonfim-RR. 

Associação Mineralógica Zona Metamórfica 
Fácies 

Metamórfica 

Grt ± Bt ± Mc ± Or ± Qz ± Ap ± Chl ± Ser ± Op Zona da Granada Fácies Anfibolito 

Grt ± Crd ± Bt ± Mc ± Or ± Qz ± Pl ± Op Zona da Granada Fácies Anfibolito 

Grt ± Sil ± Bt ± Mc ± Or ± Qz ± Op Zona da Silimanita Fácies Anfibolito 

Sil ± Bt ± Mc ± Or ± Qz ± Chl ± Op Zona da Silimanita Fácies Anfibolito 
Segundo Witney & Evans, 2010: Ap - Apatita, Bt - Biotita, Chl - Clorita, Crd - Cordierita, Grt - Granada, Mc - 

Microclina, Ms - Muscovita, Op - Opacos, Or - Ortoclásio, Qz - Quartzo, Sil - Sillimanita. 

 

As análises de química mineral permitiram definir as composições químicas de 

granadas, classificando-as como almandinas, e mostrando que o desenvolvimento de 

crescimento destes minerais pode estar relacionado ao evento principal M1. Seja durante o 

“reseteamento do sistema” elementar da granada pré-existente ou durante a fase de 

cristalização no aumento prógrado da temperatura até o pico metamórfico. 
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CONCLUSÕES 

O desenvolvimento de cordierita ou granada depende, em parte, da pressão, no caso a 

cordierita é favorecida por pressões mais baixas e da razão Fe/Mg da rocha, e  as granadas 

forma-se em rochas ricas em Fe e cordierita em rochas ricas em Mg, assim a associação 

granada-cordierita-K-feldspato é típica de migmatitos pelíticos de alto grau, sendo 

frequentemente considerada como princípio do fácies granulito (Yardley, 1990). 

As feições texturais geradas durante o evento metamórfico que oblitera as foliações 

relictas permitem definir que o evento tectonometamórfico responsável pela associação 

mineral das rochas do Morro do Barro se desenvolveu em torno de 600º C até 750º C, 

condizente com condições de fácies anfibolito a granulito que pode ser relacionada com um 

dos eventos metamórficos em fácies anfibolito, que conforme a literatura denomina-se 

“evento metamórfico M1”. As rochas do tipo paragnaisses que se constituem a área de 

trabalho condizem com os as descrições dos paragnaisses kinzigíticos, com texturas 

migmatítica a miloníticas, paragênese característica de fácies granulito de média pressão 

descritos na unidade denominada Grupo Cauarane segundo Dreher et al (2009), Fraga et al 

(2009) e Luzardo & Reis, (2001). 
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RESUMO 

O Domínio Iriri-Xingu (DIX), SE do cráton Amazônico, é composto essencialmente por uma 
sucessão vulcano-plutônica orosiriana ainda pouco estudada. A revisão do mapeamento e a 
análise petrográfica das unidades intrusivas na porção central desse domínio permitiu a 
identificação de duas unidades informais: Biotita leucogranitos (Blg) e Piroxênio-anfibólio-
biotita granitos (PAbg). A unidade Blg é composta por fácies leucocráticas monzograníticas a 
sienograníticas à biotita. A unidade PAbg, foco deste trabalho, é composta 
predominantemente por monzogranitos e sienogranitos à hornblenda, biotita e, 
subordinadamente, clinopiroxênio. Seu componente subordinado e menos evoluído, 
constituído por Opx-Cpx-Hb quartzo monzonito, corresponde a um mangerito, pertencente à 
família das rochas charnockiticas. Os dados U-Pb em zircão por LA-ICPMS indicam uma 
idade de cristalização de 1973 ± 9 Ma para o componente charnockítico dessa unidade. 

Palavras-chave: Domínio Iriri-Xingu; SE do cráton Amazônico; Orosiriano; rochas 
charnockíticas 

INTRODUÇÃO 

O DIX é composto por intrusões graníticas do tipo I e tipo A e rochas vulcânicas ácidas e 
intermediárias formadas por volta 1,88 Ga e de bacias sedimentares paleoproterozoicas 
subsequentes (Vasquez et al., 2008; Fernandes et al., 2011). Nas partes norte e sul desse 
domínio foram identificadas formações vulcânicas e suítes graníticas de 1,99 a 1,97 Ga (Alves 
et al., 2010; Semblano et al., 2016). No presente estudo é apresentada uma revisão da 
cartografia geológica da parte central do DIX (Fig. 1), baseada em novos sensores remotos, 
aerogeofísicos e estudos petrográficos dos corpos ígneos. Na petrografia do acervo de 
amostras da CPRM foram identificadas rochas graníticas e charnockíticas. A datação de corpo 
charnockítico por U-Pb em zircão forneceu uma idade de cerca de 1,97 Ga relacionada a um 
evento magmático que vem sendo identificado em outras partes deste domínio. 

METODOLOGIA 

Na análise petrográfica foram descritas ao microscópio as texturas, mineralogia e alterações. 
A composição modal das rochas foi estimada visualmente para classificação petrográfica de 
acordo com Strekeisen (1976) e Le Maitre (2002). A análise isotópica U-Pb foi realizada no 
espectrômetro de massa Neptune Thermo Finnigan (MC-ICP-MS) acoplado a um laser 
CETAC LSX-213 G2 do Laboratório de Geologia Isotópica (Para-Iso) da UFPA, segundo a 
rotina estabelecida por Milhomem Neto & Lafon (2019). A redução dos dados LA-ICP-MS 
foi realizada em Excel, por tabela desenvolvida por Chemale et al. (2012) e tratamento 
estatístico dos resultados pelo software Isoplot 3.75 (Ludwig, 2003). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 



 

Petrografia 

Piroxênio-anfibólio-biotita granitos (PAbg) 

A unidade PAbg aflora em plutons e batólitos expressivos, geralmente alongados na direção 
NNW-SSE. A unidade é composta por rochas de composição predominantemente 
monzogranítica a sienogranítica e subordinadamente quartzo monzonítica. As seguintes fácies 
petrográficas são identificáveis:   

Fácies 1 - Opx-Cpx-Hb Quartzo Monzonito 

A fácies quartzo monzonítica é caracterizada por rocha mesocrática de textura inequigranular, 
fina a grossa. A mineralogia é composta por quartzo, plagioclásio, feldspato alcalino, biotita, 
anfibólio, clinopiroxênio e ortopiroxênio. O quartzo ocorre quase sempre intersticial, de 
granulação fina, por vezes junto ao feldspato alcalino formando textura granofírica. O 
feldspato alcalino precoce forma cristais anédricos a subédricos, de granulação fina, 
ocasionalmente com textura pertítica, podendo também mantear cristais de plagioclásio 
(antirapakivi). O feldspato alcalino tardio ocorre como cristais finos a muito finos de 
microclínio, frequentemente intersticial. O plagioclásio mais cálcico (An65) pode se apresentar 
como cristais <1mm a 6mm, em forma de prismas tabulares euédricos e grãos anédricos. São 
manteados por feldspato alcalino ou geração tardia de plagioclásio. Sua fase tardia (An37-41) se 
apresenta como cristais subédricos a anédricos de granulação < 1mm. A Biotita tem 
pleocroísmo de tons marrom e forma lamelar subédrica. Ocorre como mineral primário ou 
oriunda da alteração de anfibólios e piroxênios. O Anfibólio, oticamente caracterizado como 
hornblenda, tem forma subédrica a anédrica, e frequentemente apresentam núcleos de 
clinopiroxênio. Clinopiroxênio ocorre frequentemente com bordas de hornblenda, que por sua 
vez mostra borda de reação para biotita configurando textura coronítica. São cristais 
subédricos a anédricos, de forma alongada ou arredondada. Alguns cristais podem apresentar 
lamelas de exsolução de uma segunda fase de piroxênio (textura herinbone). Podem conter 
inclusões de cristais submilimétricos de ortopiroxênio. Ortopiroxênio compõe menos de 1% 
da rocha em forma de inclusões ou associado ao clinopiroxênio. Apresenta cor interferência 
baixa, relevo médio, e extinção paralela.  

Fácies 2 - (±Cpx) Hb-Bt Monzogranito 

Figura 1 – Mapa geológico da área de estudo, região central do Domínio Iriri-Xingu 



A fácies petrográfica monzogranítica constitui rocha holocristalina inequigranular fina a 
grossa (M’= 4-20%). A assembléia primária é formada por quartzo, feldspato alcalino, 
plagioclásio, biotita, anfibólio e (±) clinopiroxênio. Minerais acessórios são apatita, titanita, 
alanita e opacos. Minerais secundários são epidoto, clorita e opacos. O quartzo é xenomórfico 
a subdiomórfico, de tamanho submilimétrico a até 7 mm. Pode apresentar contato irregular 
com feldspatos. O feldspato alcalino forma cristais subdiomorfos a xenomorfos de até 13 mm. 
Pertitas ocorrem em pachts, vênulas e filmes. Pode ocorrer microclínio xenomorfa, 
submilimétrica, com contatos irregulares com quartzo e plagioclásio. Apresenta sericitização 
e alteração argílica. Textura granofírica e simplectítica é comum. Plagioclásio (An29-30) é 
subdiomorfo a xenomorfo quando submilimétrico e idiomorfo (prismas retangulares) quando 
maior que 1 mm. Pode se apresentar manteado por feldspato alcalino. Ocasionalmente são 
observados em agregados. Apresenta-se saussuritizado e sericitizado. Biotita forma lamelas 
subdiomorfas a xenomorfas de até 2 mm. É primária ou resultado da reação da hornblenda. 
Apresenta-se moderadamente cloritizada e mais raramente sericitizada, com coloração 
amarronzada. Hornblenda é primária ou resultante de alteração de clinopiroxênio. O anfibólio 
apresenta forma prismática idiomorfa a xenomorfa, granulação de até 2 mm e pleocroísmo 
amarelo pálido a verde. Clinopiroxênio, quando presente, ocorre xenomorfo e frequentemente 
compõe núcleos coroados por hornblenda e biotita, gerando textura coronítica. Possui 
tamanho de até 1 mm. Hornblenda e o clinopiroxênio tem cloritização leve a moderada 

Fácies 3 - Hb-Bt Sienogranito  

A fácies sienogranítica (M’=10-12%) constitui rocha holocristalina de granulação fina a 
grossa, inequigranular. A mineralogia primária é composta por quartzo, feldspato alcalino, 
plagioclásio, biotita e hornblenda. Minerais secundários são epidoto, clorita e opacos. 
Acessórios são titanita, apatita, zircão e opacos. Quartzo é subdiomorfo a xenomorfo, 
submilimétrico a até 5 mm. Feldspato alcalino de granulação grossa (<10 mm), com formas 
subdiomorfa retangular a xenomorfo, representado principalmente por pertitas (vênulas e 
pachts) e micropertitas. Pode apresentar inclusões de plagioclásio, quartzo e hornblenda. 
Ocorrem microclinas, pertiticas ou não, de menor granulação (submilimétrica a 4 mm).  A 
microclina se apresenta em cristais xenomorfos com contatos irregulares com quartzo e 
plagioclásio. Plagioclásio (An29-30) se apresenta com forma prismática retangular idiomorfa a 
subdiomorfa ou xenomorfa, com até 5 mm. Possui inclusões de hornblenda e opacos. Biotita é 
primária ou resultado da reação de anfibólios. A fase apresenta forma lamelares subdiomorfas 
a xenomorfas, com até 2 mm, moderadamente a intensamente cloritizadas. Apresenta 
inclusões de alanita. Hornblenda (<5 %) se apresenta como cristais prismáticos idiomorfos a 
subdiomorfos, formas aciculares ou cristais reliquiares xenomorfos envoltos por biotita. Tem 
coloração esverdeada, e tamanho de até 2 mm. Titanita ocorre geralmente associada ao 
anfibólio.  

Geocronologia 

A amostra CR-01, classificada como Opx-Cpx-Hb Quartzo monzonito (fácies 1), foi datada 
pelo método U-Pb em zircão por LA-ICP-MS. Uma idade de intercepto superior de 1973 ± 9 
Ma (MSDW=0,23) foi calculada. 
 
Discussão 
A presença de ortopiroxênio, clinopiroxênio e pertitas, principalmente na fácies quartzo 
monzonítica, indicam cristalização precoce em condições anidras e hipersolvus para a unidade 
PAbg. Portanto, permitem classificar a fácies menos evoluída da unidade como parte da série 
das rochas charnockíticas ígneas, especificamente um mangeritos. A evolução desse magma 
precoce para fácies graníticas com anfibólio e biotita (fases hidratadas) registra o aumento 



relativo de sílica e grau de hidratação no melt, e cristalização em condições mais frias, 
subsolvus. Essa evolução é evidenciada nas fácies mais evoluídas pelo desaparecimento do 
ortopiroxênio e reação do clinopiroxênio para hornblenda e esse posteriormente para biotita, 
como marca a textura coronítica. A idade de 1973 ± 9 Ma da amostra CR-01 indica que a 
unidade PAbg representa um importante componente intrusivo pré-Uatumã (1,88 Ga). Essa 
unidade poderia ser associada preliminarmente ao evento de 1,99 a 1,97 Ga identificado na 
parte sul (Padilha & Barros., 2008; Alves et al., 2010) e norte (Semblano et al., 2016) do DIX. 
Dados geoquímicos e isotópicos (Sm-Nd) se fazem necessários para corroborar a relação da 
PAbg com as rochas do evento supracitado.  

CONCLUSÕES 

O estudo petrográfico das fácies da unidade informal PAbg revelou a evolução composicional 
e das suas condições de cristalização. O pulso mais precoce de um quartzo monzonito com 
orto e clinopiroxênio, que marca condições mais anidras e de temperatura mais alta 
(hipersolvus), evoluí para termos graníticos com predomínio de minerais máficos hidratados 
(anfibólio e biotita) cristalizados em temperaturas mais baixas em condições subvolsus. O 
Opx-Cpx-Hb quartzo monzonito pode ser classificado como uma rocha charnockitíca, um 
mangerito. Trata-se de rochas com implicações petrológicas e de ambiente tectônico 
peculiares como discutido na literatura (Frost & Frost, 2008). A idade de 1973 ± 9 Ma Ga 
obtida para corpo estudado permite correlacionar com as de outras unidades identificadas nas 
porções norte e sul do DIX e que são anteriores ao extenso magmatismo de ca. 1,88 Ga 
(Uatumã) que se concentra na parte central do Cráton Amazônico.    
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RESUMO 

O presente trabalho tem por objetivo apresentar novos dados geoquímicos dos 

granitoides que afloram na região sudeste de Uruará - PA, de modo a definir suas assinaturas 

geoquímicas, séries magmáticas, e os prováveis ambientes tectônicos em que eles foram 

gerados. Para que este trabalho alcançasse os objetivos propostos foi feito um estudo 

petrográfico das amostras coletadas em campo e posteriormente foram escolhidas 14 delas para 

análises geoquímicas de FRX de elementos maiores, menores e traços. Os resultados 

permitiram reconhecer quatro possíveis unidades geológicas (Granito Canaã, Granodiorito 

Sant’Ana, “Biotita Tonalito” e “Biotita Monzogranito”) de acordo com os aspectos 

petrográficos e geoquímicos, duas delas já descritas na literatura. Concluiu-se que as rochas 

estudadas são peraluminosas, com afinidades alcalina-cálcicas a cálcio-alcalinas e em sua 

maioria são predominantemente ferrosos com exceção do Biotita Tonalito que é magnesiano, 

além disso, os diagramas de discriminação tectônica apontam que estas rochas foram formadas 

em um ambiente provavelmente sin a pós-colisional. 

 

Palavras Chave: Granitoides – Petrografia – Geoquímica – Domínio Bacajá. 

 

INTRODUÇÃO 

Na região sudeste de Uruará - PA afloram intrusões graníticas de unidades geológicas 

paleoproterozoicas (e.g. Granito Canaã, Suíte Intrusiva Arapari e Granodiorito Sant’Ana) que 

intrudem as Unidades Paragnaisse Ipiaçava e Ortogranulito Máfico Rio Preto e inserem-se no 

contexto tectônico do Domínio Bacajá. Essas unidades intrusivas foram primeiramente 

descritas por Vasquez (2006). Esse mesmo autor propôs a formação dessas unidades a partir de 

uma sequência de eventos relacionados a diferentes estágios do Ciclo Transamazônico (2.2 – 

1.8 Ga), embora essa relação ainda careça de estudos mais detalhados. Nesse sentido, ainda 

faltam dados a respeito dessas rochas, principalmente no que diz respeito às suas características 

geoquímicas e geocronológicas (e.g. Qual a afinidade geoquímica desses granitóides? Qual o 

cenário tectônico no qual foram gerados? Teriam relação cronológica direta com o Ciclo 

Transamazônico?). Assim, este estudo visa apresentar novos dados geoquímicos de granitoides 

identificados nessa região, com o intuito de definir suas assinaturas geoquímicas e séries 

magmáticas, bem como apresentar os prováveis ambientes tectônicos em que foram gerados. 

 As unidades estudadas aqui serão nomeadas de acordo com Vasquez et al. (2008) e 

neste trabalho compreendem o Granito Canaã e Granodiorito Sant’Ana, além das prováveis 

novas unidades aqui reconhecidas e apresentadas com os nomes genéricos de “Biotita Tonalito” 

e “Biotita Monzogranito”.  
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MATERIAIS E MÉTODOS 

O estudo mesoscópico das rochas envolveu a descrição de suas das principais 

características (e.g cor, forma e textura), as quais serviram de base para a seleção das variedades 

de granitos identificados na região em estudo. Posteriormente foram escolhidas amostras para 

análises petrográficas em lâminas delgadas. O estudo microscópico envolveu a identificação da 

mineralogia das amostras, texturas, composições modais e classificação das rochas de acordo 

com as definições da IUGS (Streckeisen, 1976; Le Maitre et al. 2002), e a confecção das 

lâminas ocorreu no Laboratório de Laminação do IG/Unicamp. 

 A partir da descrição petrográfica foram selecionadas 14 amostras para análises 

geoquímicas a fim de determinar elementos maiores e menores por Fluorescência de Raios-X 

(Philips, PW2404) usando discos de vidro e pastilhas prensadas. As análises foram feitas no 

Laboratório de Geoquímica Analítica do Instituto de Geociências da Unicamp e seguiram os 

procedimentos de Vendemiatto & Enzweiler (2001). 

 

RESULTADOS  

Descrição Petrográfica 

O Granito Canaã é constituído por biotita monzogranitos (Fig. 1A), biotita granodioritos 

e biotita tonalitos, cinza claro a cinza roseados, equi a inequigranulares médios. Geralmente 

apresentam foliação marcada pelo alinhamento de biotita e fenocristais de feldspatos. Suas 

fácies têm como minerais principais plagioclásio (35-40%), quartzo (30-34%), feldspato 

alcalino (17-27%) e biotita (3-7%), sendo esta, o mineral máfico predominante, os minerais 

acessórios são granada, apatita, zircão, opacos, epidoto e alanita. 

O Granodiorito Sant’Ana é formado por Biotita granodioritos (Fig. 1B) e Biotita 

monzogranitos cinza claros a cinza escuros equi a inequigranulares médio a grossos, isotrópicos 

a levemente foliados, além de tonalitos associados. São fácies constituídas essencialmente por 

plagioclásio (26-38%), quartzo (30-35%) e feldspato alcalino (14-39%), a biotita é o mineral 

máfico predominante (2-10%), também apresenta hornblenda em menor quantidade. Os 

minerais acessórios são alanita, opacos, zircão, apatita e epídoto. 

O Biotita Tonalito é formado por uma fácie homônima (Fig. 1C) e biotita granodioritos 

subordinados, geralmente foliados e com maior deformação, são cinza escuros equi a 

inequigranulares médios a grossos. Sua assembleia mineral essencial é formada por 

plagioclásio (45-54%), quartzo (30-38%), feldspato alcalino (0-5%) e biotita como fase máfica 

(8-16%). Os minerais acessórios são muscovita, opacos, zircão e apatita.  

O Biotita Monzogranito é constituído por uma fácie homônima (Fig. 1D), granodioritos 

e sienogranitos inequigranulares grossos a porfiríticos, cuja assembleia mineral essencial é 

formada por plagioclásio (21-30%), quartzo (23-31%), feldspato alcalino (22-34%) e biotita 

como fase máfica (1-10%). Os minerais acessórios incluem opacos, zircão, apatita e epidoto. 
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Figura 1 – Amostras de mão dos granitóides em estudo (A) Bt Monzogranito (Granito Canaã); (B) Bt Granodiorito 

(Granodiorito Sant’Ana); (C) Bt Tonalito; (D) Bt Monzogranito. 

 

Geoquímica em rocha total 

No diagrama NaO2 vs SiO2 (Figura 2A) de Middlemost (1995) as rochas se distribuem 

em sua maioria no campo de granitos, com exceção de uma amostra que plota no campo de 

granodioritos. No diagrama K2O vs SiO2 (Figura 2B) de Peccerilo & Taylor (1976) a maioria 

das rochas do Biotita Monzogranito, Granodiorito Sant’Ana e Granito Canaã possuem 

afinidade com a série shoshonitica, já o Biotita Tonalito está inserido na série cálcio-alcalina 

de alto-k e cálcio-alcalina, uma amostra do granito Canaã plota no campo cálcio-alcalina de 

alto-k. 

No diagrama Na2O+K2O-CaO vs SiO2 (Figura 2E) de Frost et al. (2001) o granito Canaã 

possui afinidade alcalina-cálcica a cálcio-alcalina, o Biotita Monzogranito alcalina-cálcica, e o 

Granodiorito Sant’Ana varia entre cálcio-alcalino e alcalino. O Biotita Tonalito possui uma 

maior variabilidade geoquímica, entre cálcico e alcalino-cálcico. Em relação ao índice de 

saturação de alumina, diagrama A/NK vs ASI (Figura 2D), os granitóides estudados são 

predominantemente peraluminosos. No diagrama de classificação FeO(t)/FeO(t)+MgO vs SiO2 

(Frost et al.) de classificação entre granitos ferrosos e magnesianos, as amostras do Granito 

Canaã e do Granodiorito Sant’Ana plotam divididas entre o campo ferroso e magnesiano com 

predominancia no campo ferroso, assim como Biotita Monzogranito que é exclusivamente 

ferroso; já o Biotita Tonalito é predominantemente magnesiano.  
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Figura 2 - Diagramas de discriminação geoquímica dos granitóides em estudo. (A) Na2O + K2O vs SiO2 

(Middlemost 1985); (B) K2O vs SiO2 (Peccerillo & Taylor 1976); (C) FeO(t)/FeO(t)+MgO vs SiO2, (D) A/NK vs 

ASI e (E) Na2O+K2O-CaO (Frost et al. 2001). 

Quanto a discriminação tectônica de granitos do diagrama Rb vs Y+Nb (Fig. 3A) de 

Pearce et al. (1984), as amostras do Granito Canaã e do Granodiorito Sant’Ana plotam 

predominantemente no campo dos granitos sin-colisionais, o Biotita Tonalito é classificado no 

campo dos granitos de arco vulcânico. Considerando o campo para granitos pós-colisionais de 

Pearce (1996), o Biotita Monzogranito plota nesse campo. Em relação ao diagrama Nb vs Y do 

mesmo autor, a maioria das rochas das unidades estudadas é classificada no campo dos granitos 

de arco-vulcânico e sin-colisional. 

 

Figura 3 -Diagramas de discriminação de ambientes tectônicos de granitos das rochas em estudo. (A) Rb vs Y+Nb (Pearce 

et al. 1984) mostrando o campo dos granitos pós-colisionais (Pearce 1996); (B) Nb vs Y (Pearce et al. 1984)  
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CONCLUSÕES PRELIMINARES 

 Considerando os dados petrográficos e geoquímicos dos granitoides, conclui-se que na 

área de estudo, além das unidades já descritas na literatura, como o Granito Canaã e o 

Granodiorito Sant’Ana, outras unidades geológicas foram possivelmente identificadas e 

nomeadas provisoriamente de Biotita Tonalito e Biotita Monzogranito. Todos os granitóides 

estudados são peraluminosos, com afinidades predominantemente alcalina-cálcicas a cálcio-

alcalinas e ferrosos com exceção do Biotita Tonalito que é magnesiano. As rochas 

geoquimicamente mais evoluídas compreendem ao Granito Canaã, enquanto as menos 

evoluídas incluem o Biotita Tonalito. Em relação a discriminação tectônica, os dados sugerem 

que estes granitos se formaram em um ambiente sin a pós-colisional. Entretanto, ainda são 

necessários estudos adicionais, alguns dos quais em execução pelos autores desse trabalho, para 

o melhor entendimento dos processos de origem e evolução desses granitóides, bem como de 

seus ambientes tectônicos. 
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RESUMO 

O alvo Planalto está localizado a leste da Mina do deposito de óxido ferro-cobre-ouro 

de Sossego, na Província Mineral de Carajás. Os estudos nas amostras visaram a descrição 

petrográfica das assembleias mineralógicas e a caracterização das zonas de alteração 

hidrotermais, os quais incluem escapolitização, alteração potássica (biotita e k-feldspato), 

formação de magnetita e sulfetos de cobre, e intensa cloritização. Com os dados obtidos 

durante a etapa anterior, foi viabilizada a determinação da sequência paragenética do alvo 

Planalto, considerando o modelo genético semelhantes a outros depósitos IOCG da Província 

Carajás com alteração hidrotermal controlada pelo desenvolvimento das zonas de 

cisalhamento regional com direções com direções E–W e WNW–ESSE. Esta amostra é 

marcado pela escapolitização inicial pouco representativa caracterizada por fluídos de alta 

salinidade e temperatura (>500ºC), sobreposta por alteração potássica em menores condições 

de temperatura, seguido por mineralização tardia associada à cloritização, formada em 

temperaturas menores que 350ºC. Com o decréscimo da salinidade e pH e o aumento da 

fugacidade de oxigênio que favoreceu a deposição de sulfetos, onde a calcopirita é principal 

mineral de minério de cobre que está associada à pirita e esfalerita, além de veios da 

assembleia mineral de alteração hidrotermal relativamente mais frias e tardias próximas a 

mineralização.  O alvo Planalto possui sequência de alteração hidrotermais com 

características que permitem sua classificação como depósito IOCG. 

PALAVRAS-CHAVE: Alvo Planalto, Província Mineral do Carajás, depósitos de óxido de 

ferro-Cu-Au (IOCG), alteração hidrotermal. 

 

INTRODUÇÃO 

O Projeto de Cu-Au planalto, pertencente à empresa Lara Exploration, está localizado 

geograficamente a norte de Vila Planalto, Município de Canaã dos Carajás. Geologicamente, 

está contido no Complexo Tonalítico Campina Verde (CVTC, Feio et al. 2013), limitado ao 

norte pelas rochas do Supergrupo Itacaiúnas e a leste pelo Granito Planalto. O depósito em 

questão pertence à Província Polimetálica Carajás, localizada na porção sudeste do Cratón 

Amazônico (Almeida et al. 1981), mais precisamente no Domínio Canaã dos Carajás – faixa 

que compreende desde o norte do Município de Xinguara/PA até a borda sul da Bacia do 

Carajás (Dall’Agnol et al. 2013). Com Lara Exploration Ltda. atualmente realizando o 

trabalho na área, cujo dispõe de dados de levantamento eletromagnético, além de ter realizado 

mapeamento e amostragem de solo, que permitiram melhor compreensão do alvo Planalto, e 

possível correlação a alteração hidrotermal controlado por zonas de cisalhamento, que na 

literatura é interpretado como típico de sistemas Iron-Oxide-Copper-Gold (IOCG). Com isso 
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esse trabalho busca complementar descrever microscopicamente as rochas relacionadas ao 

furo de sondagem do alvo Planalto, bem como prover entendimento da sequência 

paragenética e dos sistemas hidrotermais encarregados da gênese dos depósitos cupro-

auríferos da Província Mineral de Carajás.Como objetivos específicos têm-se destacando: 

- Definir a mineralogia e os aspectos texturais das rochas do alvo Planalto, com distinção das 

fases magmática e pós-magmática. 

- Definir e interpretar a paragênese da alteração hidrotermal. 

- Correlacionar a petrografia com outros depósitos IOCG da Província Mineral de Carajás, a 

fim de determinar se as rochas do Projeto de Cu-Au Planalto constituem parte dos sistemas de 

depósito IOCG ou se é tipo poliminerálico 

 

MATERIAIS E MÉTODOS  

Os testemunhos de sondagem utilizado neste trabalho são oriundos de campanha de sondagem 

do alvo Planalto, prospecto de cobre da empresa Lara do Brasil Mineração LTDA. O furo é 

denominado de PDH 18-03 e possui variações de rochas magmáticas e hidrotermalitos. As 

amostras analisadas foram selecionadas seguindo o critério de representatividade das áreas 

mineralizadas menos alteradas até a mais alterada – zona mineralizada. A descrição geológica 

das amostras do furo PDH 18-03 se deu nas seguintes profundidades (PLA – L15 – 144,34 m; 

PLA – L16 –156,30 m; PLA – L17 –158,30 m; PLA – L18 –261,51 m; PLA – L19 –311,95 

m; e PLA – L20 –320,08 m). 

Com confecção de 6 lâminas polidas, a partir das amostras: PLA-L15, PLA-L16, PLA-L17, 

PLA-L18, PLA-L19 e PLA-L20; as quais foram realizados estudos petrográficos em luz 

transmitida e refletida no Laboratório de Petrografia, da Faculdade de Geologia do Instituto 

de Geociências e Engenharias da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará.  

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

As zonas de alteração hidrotermal foram individualizadas baseando-se nas assembleias 

mineralógicas e suas relações de formação nos litotipos das rochas do furo PDH 18-03 

(Figura 1). Além da síntese da sucessão paragenética é apresentada na figura 2. Com os 

diversos estágios de alteração hidrotermal, e a possível definição da formação e a sucessão na 

ordem de cristalização dos diferentes minerais que as constituem as zonas, foram definidos 

com base em observações petrográfica microscópicas 
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.  
Figura 01 – a) Cristais de quartzo em veio, cisalhado; b) calcopirita disseminada associada com 

feldspatos e quartzo; c) Calcopirita associada com pirita; d) cristais de calcopirita 

intercrescida com esfalerita e com inclusões de pirita; e) cristais de escapolita; f) cristais 

de granulação grossa em associação com a mineralização; g) cristais de magnetita 

associados com calcopirita; h) cristal de turmalina associada aos feldspatos; i) Cristal de 

turmalina cortado por quartzo e calcopirita; j) Veios de calcita; k) restos de escapolita 

englobados por biotita. 

 

 

 
Figura 02 – Principais estágios de alteração hidrotermal caracterizados no Alvo Bacaba juntamente 

com mudanças físico-químicas resultantes da evolução temporal do sistema hidrotermal, 

inferidas a partir de campos de estabilidade mineral. 
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CONCLUSÕES 

- Caracterizar assembleias minerais das diferentes zonas hidrotermais e distribuição nos 

litotipos do furo PDH 18-03 do alvo planalto, e relacioná-las aos processos similares aos 

descritos para o Sistema IOCG clássicos de Carajás (Moreto et al. 2015, Augusto et al. 2008, 

Monteiro et al. 2008b) 

- Observados semelhanças, que permiti adotar modelo genético para depósitos controlados 

pelas zonas de cisalhamento regional (Moreto et al. 2015, Augusto et al. 2008, Monteiro et al. 

2008b, Sousa 2007). 

- Possível estabelecer uma visão geral da sequência de estágios de alteração hidrotermal do 

alvo Planalto, com base nas amostras estudadas e comparação com outros trabalhos 

desenvolvidos na Província Mineral do Carajás (Moreto et al. 2015, Augusto et al. 2008, 

Monteiro et al. 2008b) 
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RESUMO 

Neste trabalho são apresentados dados geocronológicos obtidos pelo método U-Pb em zircão 

por LA-MC-ICPMS em augen gnaisse milonítico e em leucogranito com granada do extremo 

noroeste da Província Rio Negro/Rio Negro-Juruena, Cráton Amazônico. Os resultados 

confirmam a existência de um importante evento metamórfico de alta temperatura, de idade 

calamiana na Província Rio Negro. A idade obtida em domínios recristalizados dos cristais de 

zircão do augen gnaisse é de 1530 Ma e marcam um evento metamórfico e a idade obtida em 

núcleo ígneo do zircão indicam que o protólito dessas rochas foi cristalizado em 1733 Ma. O 

leucogranito com granada é intrusivo em rochas do embasamento ortoderivado e tem zircão 

ígneo que forneceu uma idade de cristalização de 1516 Ma.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Geocronologia, Calaminiano, Cráton Amazônico 

 

INTRODUÇÃO 

Os rochas do embasamento da Província Rio Negro/Rio Negro-Juruena são ortognaisses, 

metagranitos e migmatitos polideformados com história evolutiva complexa e ainda pouco 

conhecida. Tais rochas são distribuídas nos complexos Cauaburi (1813 a 1777 Ma) e Querari 

(1740 a 1778 Ma) e alojam granitos de idade calaminiana (1,52 Ga) de tipologias I e S, além 

de granitos ainda não discriminados (CPRM 2006). Os dados geocronológicos apresentados 

neste trabalho são de ortognaisses do Complexo Cauaburi (Litofácies Tarsira) e de granito 

tipo-S da Suíte Intrusiva Rio Içana, que ocorrem na região de fronteira Brasil-Colômbia, 

extremo NW do município de São Gabriel da Cachoeira, estado do Amazonas (Figura 1). 

 

METODOLOGIA 

Duas amostras foram selecionadas e preparadas por meio de técnicas padrão para a análise U-

Pb LA-MC-ICPMS em zircão. Os grãos de zircão do leucogranito com granada (MA-05) 

foram analisados no Laboratoire des Magmas et Volcans da Universidade Blaise Pascal 

(Clermont-Ferrand) na França, usando um espectrômetro de massa Agilent 7500 ICP-MS 

(quadrupolo) acoplado a um laser Resonetics M-50E. Mais detalhes sobre os procedimentos 

analíticos do laboratório são fornecidos por Hurai et al. (2010) e Paquette et al. (2014, 2015). 

As análises U-Pb em zircão do augen gnaisse milonítico (RL-19A) foram realizadas no 

Laboratório de Geologia Isotópica (Pará-Iso) da Universidade Federal do Pará, empregando 

um espectrômetro de massa multicoletor de alta resolução Neptune Thermo Finnigan 

acoplado a um laser Nd:YAG LSX-213 G2 CETAC. Mais detalhes a respeito do 
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procedimento do laboratório são encontrados em Milhomem e Lafon (2019). Para calcular as 

idades e apresentar os resultados isotópicos no diagrama Concórdia foi utilizado o IsoplotEx 

3.0 (Ludwig 2008). As idades foram calculadas a 2 sigma. 

 

 

Figura 1 - Recorte geológico do extremo NW do estado do Amazonas com a localização das amostras 

datadas, modificado de CPRM (2006). Adição ao Complexo Cauaburi: Fácies São Jorge (Carneiro et 

al., 2017b), Facies Cumati (Almeida et al., 2013 e Carneiro et al., 2017b), Fácies Santa Izabel do Rio 

Negro na região de Missão Tunuí (Veras et al., 2015) e Diatexito Taiuçu-Cauera (Veras et al., 2018). 

Adição ao Complexo Querari: Fácies Panã-Panã e Fácies Matapi (Gomes 2018).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os litotipos estudados afloram no curso do rio Içana (Figura 1). São eles: 

Granito tipo S: ocorre como um pequeno corpo alinhado segundo a direção NE-SW a 

noroeste da Missão Tunuí. As rochas tem composição dominantemente monzogranítica e 

subordinadamente granodiorítica com coloração cinza claro a esbranquiçada. Texturalmente 

variam de média a grossa e por vezes porfirítica. Localmente estes granitos são retrabalhados 

por zonas de cisalhamento exibindo foliação com orientação preferencial dada pelos minerais 

máficos segundo N47E/88°NW. Mais detalhes petrográficos, microtexturais e geoquímicos 

são encontrados em Veras (2012) e Carneiro et al. (2017a). 
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Deste litotipo foram realizadas 50 análises em cristais de zircão da amostra MA-05, sendo 

todas discordantes no diagrama Concórdia. As análises com perdas de Pb mais significativas 

foram descartadas do cálculo. Um conjunto com dez grãos forneceu a discórdia com 

intercepto superior em 1516 ± 26 Ma (MSWD = 6,7), que foi interpretada como a idade de 

cristalização da rocha. Um grão de zircão forneceu uma idade 207Pb/206Pb de 1803 ± 19 Ma, 

interpretada como detrítico da rocha metassedimentar que deu origem a este granito.  

Fácies Tarsira, Complexo Cauaburi: a amostra estudada (RL-19A) trata-se de um augen 

gnaisse milonítico de composição granodiorítica com bandamento composicional formado 

pela intercalação de finas camadas de biotita e camadas quartzo-feldspática. A microclina 

ocorre como porfiroclasto dominante com forma variando de arredondada a elíptica (tipo 

augen), com ou sem a cauda de recristalização. Apresentam extinção ondulante, limite de 

subgrãos, deformação da geminação e estrutura do tipo manto-núcleo. Alguns porfiroclastos 

contém inclusões de plagioclásio euédricos, biotita e quartzo. Localmente são preservados 

porfiroclastos tabulares de microclina. O ortoclásio ocorre como porfiroblasto, comumente 

são pertíticos, com fraturas tensionais e apresentam fraca extinção ondulante A matriz tem 

granulação inequigranular e é composta por K-feldspato, plagioclásio, quartzo e biotita sendo 

que nas porções mais recristalizadas os contatos são poligonais. Os porfiroclastos de 

microclina tem bordas de recristalização e o quartzo policristalino tem limite interlobado entre 

os grãos formado em função da migração do limite de grãos Nas porções menos 

recristalizadas os agregados de quartzo ocorrem na forma ribbons e o contato entre os grãos 

tende a ser perpendicular ao maior eixo do ribbon.  

Foram analisados 36 grãos de zircão em núcleo texturalmente ígneo e bordas recristalizadas. 

Treze análises livres de chumbo comum (ƒ206 < 0.006) das bordas recristalizadas forneceram 

idade concordante de 1530 ± 7 Ma (MSWD = 1,09), interpretada como idade de 

metamorfismo, com base nas características texturais do zircão. Também foi obtida uma idade 
207Pb/206Pb concordante de 1733 ± 27 Ma e aponta para a idade de cristalização do protólito. 

 

CONCLUSÕES 

Priem et al. (1982) descrevem a ocorrência de um evento metamórfico de alta temperatura e 

com plutonismo associado de idade Calaminiana (1560 a 1450 Ma) no extremo noroeste do 

Cráton Amazônico, na região da Venezuela, Brasil e Colômbia. Tal evento foi denominado de 

Parguazan. Almeida et al. (2013) denominam este evento na região do Brasil de Orogenia 

Içana (1536 a 1483 Ma). Os dados apresentados neste trabalho mostram o registro 

geocronológico deste evento nas rochas ortoderivadas do Complexo Cauaburi (Fácies Tarsira) 

evidenciado pela idade de 1530 Ma obtida em zircões recristalizados. Além de migmatizar as 

rochas do embasamento, este evento também foi responsável pela formação dos granitos tipo-

S da Suíte Intrusiva Rio Içana (1516 Ma), na área de estudo. 
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RESUMO 
Os leucognaisses da fácies São Jorge representam o magmatismo alcalino do embasamento da 

Província Rio Negro. Cristais de granada e biotita representam a principal associação máfica 

dessas rochas. Estudos de composição nos cristais de granada mostram composição de 

espessartita(60-65) e cristais e biotita também mostram quantidades de Mn relativamente 

elevadas. A avaliação textural, auxiliada pela análise de química mineral, mostra que a granada 

é de origem magmática e foi gerada a partir da cristalização de um magma fracionado, rico em 

Mn possivelmente em baixas pressões. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Espessartita, química mineral, leucognaisse São Jorge, Província Rio 

Negro. 

 

INTRODUÇÃO 
A Província Rio Negro localizada na porção NW do Cráton Amazônico, se caracteriza 

pela ocorrência de rochas Pré-cambrianas com idades entre 1,82-1,52 Ga (Figura 1). As rochas 

mais antigas da Província Rio Negro são englobadas no Complexo Cauaburi, subdividido com 

base em suas características texturais e composicionais em Fácies Tarsira e Santa Izabel do Rio 

Negro, com idades entre 1,81 a 1,79 Ga (Almeida et al. 2002). A fácies Tarsira, aflorante na 

porção central da Província Rio Negro (Figura 1), engloba biotita augen-gnaisse e 

(meta)granitóides ovóides de composição dominantemente monzogranítica (Melo e Villas Boas 

1993; Almeida et al. 2002). Já a fácies Santa Izabel do Rio Negro (Figura 1) aflora 

dominantemente na porção leste da Província e é constituída por biotita-(hornblenda) 

granodioritos, monzogranitos, raros tonalitos e enclaves de quartzo dioritos (Almeida et al. 

2002, 2007). 

Carneiro et al. (2017) fizeram uma revisão litoestratigráfica das rochas do embasamento 

da Província Rio Negro e adicionaram, ao Complexo Cauaburi, a fácies Cumati, constituída por 

ortognaisses tonalíticos e granodioríticos localmente migmatizados e polidobrados, de 

afinidade cálcio-alcalina, e a fácies São Jorge, constituída por leucognaisses monzograníticos 

finos bandados de afinidade alcalina (Figura 1). 

Os leucognaisses da fácies São Jorge, foco deste trabalho, apresentam, como minerais 

essenciais, quartzo, feldspato potássico, plagioclásio (An15-12%), biotita e granada (Sps60-65%); 

além de zircão, apatita e minerais opacos como acessórios. O percentual de minerais máficos 

varia entre 3,0 a 8,7%, dispostos como finos níveis descontínuos alternados com níveis félsicos, 

definindo um bandamento na rocha (Figura 2A). 

mailto:rielva@ufam.edu,br
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Figura 1: Mapa geológico da Província Rio Negro (CPRM 2016). Modificado por Carneiro et al. (2017), Veras et 

al. (2018) e Gomes (2018). 

Granadas são importante traçadores geoquímicos dada a sua capacidade de 

fracionamento de ETR pesados (Gaspar et al. 2008), podendo auxiliar no entendimento das 

fontes de magmas graníticos e/ou processos atuantes durante a evolução do magma (Zhou et al. 

2017). Neste trabalho a composição química da granada é utilizada para inferir as condições 

que possibilitaram a formação da granada espessartita em granito tipo A. 

 

METODOLOGIA 
 Foram estudados afloramentos com coleta sistemática de amostras num perfil realizado 

ao longo do rio Negro, entre as cidades de São Gabriel da Cachoeira e Santa Izabel do Rio 

Negro. Após estudos petrográficos, 09 seções delgadas foram selecionadas para análises 

químicas de minerais. As análises químicas foram realizadas no laboratório de Microssonda 

Eletrônica da Universidade de Brasília, equipado com uma microssonda da marca JEOL 

modelo JXA-8230 que tem acoplados 5 espectrômetros WDS e 1 EDS. Foram utilizadas as 

condições de rotina do laboratório para análise de silicatos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 Nos leucognaisses São Jorge a biotita (1,2 a 3,5%) ocorre como lamelas 

hipidiomórficas, alinhadas, definindo a foliação da rocha. Em algumas amostras foram 

observadas duas direções de alinhamento, entretanto não foram observadas diferenças texturais 

entre estas biotitas. A granada (0,8 a 3%) é o mineral máfico mais tardio, ocorre como cristais 

hipidiomórficos a xenomórficos, intersticiais, por vezes fraturados, isolados ou em agregados, 

paralelos à orientação da biotita (Figura 2B e C). Análises de microssonda mostraram que as 

granadas são zonadas e ricas em Mn com composição de núcleo e borda representada, 
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respectivamente, por And0,47-0,46Grs7,03-6,48Sps60,31-62,96Alm28,80-27,67Pyr3,32-2,43. As biotitas 

apresentam-se ricas na molécula de annita com razões Fe(Fe/Mg) > 0,5 e plotam no campo das 

biotitas reequilibradas (Figura 1D). Estes reequilíbrios são relacionados à evento(s) 

metamórfico(s) responsável(ies) pela geração do gnaisse (Carneiro et al. 2017). 

 
Figura 2: A) Bandamento composicional do leucognaisse mostrando porção com foliação circular representando 

padrões de interferências entre as foliações regionais, B) aglomerados de cristais de granada, C) relação de contado 

entre cristal de granada e um agregado de biotita, e D) diagrama de classificação das biotitas a partir de química 

mineral. 

Zhang et al. (2012) classificam as granadas magmáticas em três grupos: (1) as que 

ocorrem em granitos/riolitos tipo S cristalizadas sob baixa pressão (magmas com alto FeO (>30 

%); (2) as que ocorrem em basaltos a riolitos ou tonalitos e granodioritos, e que se cristalizaram 

sob alta pressão na crosta inferior ou no manto (magmas com FeO (20 - 30%), MgO (5 - 10%), 

e CaO (~ 5%); e (3) as que ocorrem em pegmatitos, aplitos e granitos cristalizadas a partir de 

fluidos pós-magmáticos ou de magmas altamente fracionados com MnO (~ 30%) e FeO (10 -

15%). 

Exemplos de granadas rica em Mn associadas a granitos alcalinos ocorrem na porção 

central e NW da China (Zhang et al. 2012; Zhou et al. 2017) e na porção central do deserto do 

Egito (Sami et al. 2019). Sami et al. (2019) descrevem granitos peraluminosos, com 

espessartita, e interpretam sua geração a partir de um magma rico em Mn nos estágios finais, 

associado com o consumo de biotita. Os leucognaisses da fácies São Jorge (Carneiro et al. 2017) 

apresentam mineralogia semelhante à dos granitos descritos por Zhang et al. (2012) e Zhou et 

al. (2017), exceto pela presença de muscovita. De uma forma geral são todos granitos alcalinos 

altamente evoluídos e peraluminosos com granadas zonadas como principal máfico. 

Nos gnaisses estudados observa-se que as granadas são, zonadas, tardias e que definem 

a junto com a biotita a foliação da rochas. Tais características poderiam sugerir uma origem 

metamórfica para a granada. Entretanto, o alojamento do protólito ígneo se deu num contexto 

sin-tectônico com a geração de foliação no estado sólido durante o resfriamento do corpo. 

Detalhes do contexto geotectônico do alojamento das rochas protólito do Complexo Cauaburi 

podem ser visto em Carneiro et al (2017).  

Considerando a granada como de origem magmática, os dados composicionais sugerem 

que a mesma se cristalizou como resultado de um enriquecendo em Mn em um líquido 

magmático peraluminoso e evoluído. Esse enriquecimento pode ser visto na zonação das 

granadas que apresentam teores mais elevados em Mn nas bordas. 

 Pesquisas experimentais indicam que granadas ricas em Mn, com conteúdo de 20 a 25% 

de espessartita, cristalizaram em equilíbrio com o líquido granítico a pressões de 3 kbar e que 

quanto mais baixas as pressões maior o conteúdo molar de espessartita (Green 1977). Em 

granadas com composições similares (Esp64–70 Alm29–34 Adr0–1 Grs0–2 Prp0) foram obtidas 

temperaturas de cristalização em torno de 650–550°C e pressões entre 1,5–3 kbar (Zhou et al. 

2017). Para os leucognaisses não foi possível estabelecer as pressões e temperaturas uma vez 

que o método de Ferry e Spear (1978) utiliza o par biotita-granada e como demonstrado na 

Figura 2D as biotitas foram reequilibradas por eventos térmicos posteriores (Carneiro et al. 

2017). 
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CONCLUSÕES 
 Critérios texturais e químicos para as granadas sugerem uma origem magmática tardia, 

formada a partir da cristalização tardia em um liquido magmático evoluído provavelmente a 

baixas pressões. A química da granada também confirma uma afinidade com granitos altamente 

fracionados, que levou a cristalização de minerais como a granada espessartita, 

intersticialmente associada com as fases minerais principais (quartzo, plagioclásio e 

microclina). 
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RESUMO 

Das bauxitas e crostas lateríticas Fe, Fe-Al, Mn-Al, Mn-Al-Fe e Mn-Al-P do sudeste do 

Amazonas, foram selecionadas hematita, goethita, criptomelana e hollandita para datação (U-

Th)/He visando sintetizar a evolução da lateritização na região. Duas principais superfícies 

topográficas são sustentadas por crostas lateríticas. Na primeira (superfície Apuí), composta 

por platôs e colinas dissecadas (150 a 290 m de altitude), ocorrem bauxitas, crostas Fe a Fe-Al 

e raras crostas Mn-Al-Fe. A segunda superfície (superfície Aripuanã) é caracterizada por relevo 

rebaixado (≤ 170 m de altitude), com predomínio de planícies de inundação e colinas dissecadas 

sustentadas por crostas Mn-Al e Mn e raras crostas Mn-Al-P. Três fases de agradação de crosta 

laterítica foram reconhecidas no sudeste do Amazonas. A primeira, com início no Neo-

Permiano (262 Ma), estendendo-se pelo Eo-Jurássico (188-176 Ma) e Neo-Jurássico 

Superior/Eo-Cretáceo (159-130 Ma). A segunda, referente à formação de crosta Mn está 

subdividida em dois principais períodos: a) crostas entre 87-52 Ma; b) crostas entre 48-31 Ma. 

A terceira, ocorreu entre o Neo-Oligoceno e Eo-Mioceno (28,4 ± 2,9 para 18,7 ± 1,9). A partir 

de então, toda as crostas foram submetidas ao processo de degradação, que se estendeu por todo 

Mioceno (22,5 ± 2,3 a 13,1 ± 1,3Ma) e levaram à formação de goethita.  

PALAVRAS-CHAVE: Agradação, degradação, crostas lateríticas 

INTRODUÇÃO 

A região de estudo está localizada entre os municípios de Novo Aripuanã e Apuí, 

sudeste do estado do Amazonas. O clima é quente e úmido e mais seco de maio a setembro. A 

temperatura varia de 25 a 27ºC, enquanto a umidade e precipitação relativa anual são de ~85% 

e 2336 mm/ano, respectivamente. O contexto geológico local é composto por rochas 

metassedimentares (>1,8 Ga) e vulcânicas ácidas (1,80-1,78 Ga), intersectadas por corpos 

graníticos (1,85-1,53 Ga) (CPRM, 2013). Estas rochas são recobertas pelo Grupo Beneficente 

(~1,74 Ga) que reúne quartzo-arenitos silicificados, ortoconglomerados, siltitos e argilitos, 

intercalados por tufos vulcânicos (1,74 Ga) e, por vezes, intersectados por gabros e diabásios 

(1,57 Ga) (CPRM; 2013). Em discordância com o Grupo Beneficente, a Formação Prainha 

(Mesoproterozóico) reúne sublitoarenitos avermelhados intercalados a quartzo-arenitos. Após 

a incisão do gráben do Cachimbo, foram depositados arenitos finos a médios com lentes 

conglomeráticas e siltitos reunidos no Grupo Alto Tapajós (Siluriano-Devoniano; CPRM, 

2013). Depósitos Neógenos recobrem todas estas unidades supracitadas.    

A lateritização sobre estas rochas desenvolveu espessos regolitos e gerou bauxitas e 

crostas lateríticas Fe, Mn-Al, Mn-Al-P and Mn-Al-Fe que sustentam relevo extremamente 

dissecado.  Duas principais superfícies altimétricas compõem o relevo da região; a primeira é 

constituída por platôs e colinas arredondadas que variam de 180 a 250 m de altitude e dezenas 

de quilômetros de extensão, enquanto no relevo mais rebaixado (até 180m), predominam 

crostas Mn e raras crostas Mn-Al e Mn-Al-P (Albuquerque and Horbe, 2015; Albuquerque et 

al. 2017). Nesse contexto, onde há diversidade de crostas lateríticas separadas por duas 
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principais superfícies topográficas, este trabalho tem por objetivo sintetizar a evolução da 

lateritização na região sudeste do Amazonas por meio de idades (U-Th)/He obtidas em goethita, 

hematita, criptomelana e hollandita das bauxitas e crostas lateríticas Fe, Fe-Al, Mn-Al, Mn-Al-

Fe e Mn-Al-P.  

MÉTODOS  

Das seis amostras de crostas lateríticas, foram selecionados de 4 a 10 fragmentos de 

hematitas, goethitas, hollanditas e criptomelanas (150-250 μm). Em seguida, os fragmentos 

foram limpos em ultrassom com água tri-destilada e álcool por cerca de 15 minutos, secos ao 

ar livre e colocados em tubos de Nb. 4He, 238U e 232Th foram medidos por espectrometria de 

massa por diluição isotópica (quadrupolo e ICP-MS, respectivamente). A extração do 4He foi 

realizada sob alto vácuo por laser Nd-YAG e analisado em espectrômetro de massa Pfeiffer 

Prisma QMS-200, no CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial Research 

Organisation), John de Laeter Centre for Isotope Research, Perth, Australia. A temperatura de 

extração foi estabelecida em ~500 °C (por 10 min), para evitar perda de U, mudanças 

mineralógicas e na composição dos isótopos pais. Todas as amostras foram desgaseificadas no 

primeiro ciclo de aquecimento, não restando gases residuais durante a re-extração. A re-

extração foi executada para verificar a saída completa de gás das amostras. Os resultados do 

gás He foram corrigidos para o analítico branco ao aquecer os tubos de Nb vazios seguindo o 

mesmo procedimento.  

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Duas principais superfícies topográficas são sustentadas por crostas lateríticas. Na 

primeira (superfície Apuí), composta por platôs e colinas dissecadas (150 a 290 m de altitude), 

ocorrem bauxitas, crostas Fe a Fe-Al e raras crostas Mn-Al-Fe. A bauxita pisolítica (B1A), 

desenvolvida sobre as rochas sedimentares do Grupo Beneficente, compreende pisólitos 

avermelhados a alaranjados (≤2,5 cm de diâmetro), compostos por hematita e Al-goethita, 

envolvidos por filmes goethíticos (Fig.1). Os pisólitos são sustentados por plasma gibbsítico 

poroso, rosado a esbranquiçado. Também desenvolvida a partir das rochas sedimentares do 

Grupo Beneficente, a crosta vermiforme (VB) é constituída por esqueleto marrom-azulado 

(30% da crosta), composto de goethita, hematita, hollandita, criptomelana e pirolusita. 

Preenchendo o esqueleto há plasma rosado de gibbsita e caulinita, com anatásio e rutilo 

subordinados (Fig.1). Por outro lado, a crosta Fe-Al (C6) é oriunda das rochas sedimentares do 

Grupo Alto Tapajós, e apresenta fragmentos avermelhados de hematita (≤ 2 cm de diâmetro) 

repletos de grãos gibbsíticos (≤ 200µm) recobertos por sutis filmes de hematita (Fig.1). Os 

fragmentos são suportados por arcabouço argilo-arenoso alaranjado de goethita e caulinita onde 

também ocorrem gibbsita, zircão e, por vezes, quartzo.  
A segunda superfície altimétrica (superfície Aripuanã) é caracterizada por relevo 

rebaixado (≤ 170 m de altitude), com predomínio de planícies de inundação e colinas 

dissecadas. Nas colinas dissecadas ocorrem crostas Mn-Al e Mn com raras crostas Mn-Al-P 

desenvolvidas a partir rochas sedimentares do Grupo Beneficente. A crosta Mn-Al (M1) é 

maciça, apresenta arcabouço pulverulento e friável onde há predomínio de criptomelana e 

hollandita com intercrescimentos de gibbsita (Fig.1). A crosta Mn (Pp1) é protopisolítica, dura, 

densa, cinza-azulada com brilho metálico. O arcabouço é constituído por hollandita com 

criptomelana e coronadita subordinadas. Nele, ocorrem alguns pisólitos (<1,5 cm de diâmetro) 

com núcleos metálicos e córtex foscos de mesma composição do arcabouço. As cavidades são 

preenchidas por gibbsita e goethita (Fig.1). A crosta Mn-Al-P (Pd) exibe arcabouço de 

hollandita e coronadita, envolvido por dois tipos de plasma; o primeiro é esbranquiçado e 
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caulinítico, o outro é creme e fosfático, constituído por solução sólida de gorceixita e crandalita 

com algumas impregnações de gibbsita (Fig.1). 

 

Figura 1: Principais feições macroscópicas e idades (U-Th)/He dos minerais selecionados 

As idades (U-Th)/He obtidas em hematita dos pisólitos da crosta ferruginosa (C6), 

indicam forte agradação de crosta ferruginosa em um  período de 130-150 Ma, iniciado no Eo-

Permiano (292±29,6 Ma), com pulsos bem demarcados no Triássico (242,3±24,6-210,2±21,6 

Ma) e entre o Eo-Jurássico ao Eo-Cretáceo (196,5 ±20-144,1±14,6 Ma) (Fig.1). Na interface 

Neo-Carbonífero/Eo-Permiano, a temperatura e o CO2 atmosférico diminuíram abruptamente, 

levando ao colapso das glaciações e das florestas tropicais. Posteriormente, desde Neo-

Permiano ao Eo-Cretáceo (1a fase de agradação de crosta laterítica) os eventos estufa foram 

corriqueiros, como indicado pelas altas temperaturas (> 25ºC) e CO2 atmosférico (1500-2500 

ppm) e clima subtropical árido na área de estudo (Berner e Kothavala, 2001; Scotese, 2015), 

fatores ideais para a formação de crosta ferruginosa. Relictos de crostas lateríticas antigas são 

raros devido aos vários eventos erosionais e de retrabalhamento das crostas lateríticas em 

decorrência das mudanças climáticas ocorridas desde o Neo-Cretáceo (~102 Ma) aos dias 

atuais, quando o clima equatorial substituiu o subtropical árido (Scotese, 2015), e alavancou a 

formação de perfis maturos e imaturos (Costa, 1991). A segunda fase de agradação de crostas 

lateríticas é dominada pela formação de crostas manganesíferas, apesar de dois pulsos em 95 e 

65 Ma estarem relacionados a formação de hematita. Duas idades encontradas em hollanditas 

da crosta Mn-Al-Fe (VB) são > 80 Ma (87-84 Ma), anteriores ao primeiro evento de 

bauxitização proposto por Horbe (2014) para a região amazônica. No entanto, o ápice da 
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formação de crostas manganesíferas levou 30 Ma, desde o Paleoceno ao Neo-Oligoceno (61-

31 Ma) (Fig.1), onde a temperatura média global variava entre 25 e 19ºC e o CO2 atmosférico 

decrescia (1000-500ppm). Crostas manganesíferas formadas entre 87 e 52 Ma que suportam a 

superfície Apuí (150- 250m de altitude) são correlatas a superfície Sul-Americano de 

Théveniaut e Freyssinet (2002). Entretanto, aquelas formadas entre 48 e 31 Ma que sustentam 

relevo mais rebaixado (< 170 m de altitude) mostram correlação temporal com o segundo 

evento de bauxitização (50-28Ma) proposto por Horbe (2014). Por último, a terceira fase de 

agradação de crosta laterítica foi reconhecida em hematitas dos pisólitos das bauxitas pisolíticas 

(B1A) e se estendeu desde o Neo-Oligoceno ao Eo-Mioceno (28,4 ± 2,9-18,7 ± 1,9 Ma) (Fig.1).  

A partir de então, as crostas lateríticas foram submetidas ao processo de degradação. 

Além disso, o sudeste do Amazonas foi fortemente influenciado pela elevação da Cordilheira 

dos Andes durante o Mioceno, que modificou o padrão de drenagem e a direção do fluxo dos 

rios (Hoorn et al. 1995). Todos esses fatores somados a épocas de elevada umidade e 

temperatura durante o Mioceno (22,5 ± 2,3 a 13,1 ± 1,3Ma), levaram à formação de goethita. 

Considerando que a formação de goethita, a maior parte deles Al-goethita, estava em equilíbrio 

com gibbsita, pode-se atribuir duas principais etapas de bauxitização no sudeste da Amazonas: 

a) 22,5±2,3-16,2± 1,6 Ma e b) 14,9±1,5-13,1±1,3 Ma (Fig.1). Todos esses intervalos são 

correlatos às paleosuperfícies Velhas  e Velhas Novo proposta por Théveniaut e Freyssinet 

(2002). 

CONCLUSÕES 

Três fases de agradação de crosta laterítica foram reconhecidas no sudeste do 

Amazonas. A primeira, levou 150-130 Ma, desde o Neo-Permiano (262 Ma), estendendo-se 

pelo Eo-Jurássico (188-176 Ma) e Neo-Jurássico Superior/Eo-Cretáceo (159-130 Ma). A 

segunda, referente à formação de crosta Mn está subdividida em dois principais períodos: a) 

crostas entre 87-52 Ma, que sustentam a superfície de Apuí (150- 250m de altitude) correlata 

com a superfície de Sul-Americano; b) crostas entre 48-31 Ma que perfazem relevo rebaixado 

(≤170 m de altitude) enquadrado na Superfície de Aripuanã, relacionadas ao segundo evento de 

bauxitização (50-28 Ma) na Amazônia proposto por Horbe (2014). O terceiro registro de 

agradação de crosta laterítica ocorreu entre o Neo-Oligoceno ao Eo-Mioceno (28,4 ± 2,9 a 18,7 

± 1,9). A partir de então, toda as crostas foram submetidas ao processo de degradação, que se 

estendeu por todo Mioceno (22,5 ± 2,3 a 13,1 ± 1,3Ma) e levaram à formação de goethita. Essas 

épocas compreendem duas etapas principais de bauxitização no sudoeste da Amazônia: a) 22,5 

± 2,3 a 16,2 ± 1,6 Ma e b) 14,9 ± 1,5 a 13,1 ± 1,3 Ma. 
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RESUMO 

No município de Caracaraí – RR afloram granito, monzogranito a sienogranito na forma de 

corte de estrada, como matacões e lajedos in situ que forma deformados por zonas de 

cisalhamento, gerando milonitos. As texturas são porfíriticas e porfiroclásticas grossas em 

matriz média a fina. O estudo lito-estrutural realizado informa sobre a interseção de estruturas 

de cisalhamento transcorrente orientadas SE-NW e NE-SW que geraram mesomilonitos e 

ultramilonitos. Essas zonas de cisalhamento apresentam larguras entre 0.2 a 2.5 m, sinuosas, e 

contínuas por mais de 50 m. A strain interna nessas faixas de deformação e variável e gerou 

foliação Sm1 com atitude geral 137°/77° e lineação de estiramento de alto rake orientada 73º 

de inclinação para 020º com cinemática sinistral, indicada por porfiroclastos de feldspato. Os 

mecanismos de strain incluem redução de tamanho com rotação, geração de pertita em chamas 

em feldspatos, estiramento de quartzo e migração de borda de grão em plagioclasio. A foliação 

Sm2 apresenta intensa variação da deformação, exibe orientação dominante 242°/72°, lineação 

de estiramento orientada 37°de caimento para 063° e cinemática dextral, também indicada por 

porfiroclastos de feldspato. Oblitera a foliação Sm1 e os principais mecanismos de strain são: 

migração de limite de plagioclasio, extinção ondulante em feldspatos dispostos em bandas com 

redução de tamanho e bandas onde cristais de quartzo formam ripas com orientação ótica 

preferencial. Na interseção das duas estruturas transcorrentes confirma-se que as foliações 

foram registradas em condições reológicas próximas, o que sugere proximidade temporal na 

ativação das duas estruturas. 

PALAVRAS-CHAVE: strain e foliação milonitica, deformação plástica de zonas de 

cisalhamento registrada em granitos. 
INTRODUÇÃO 

No Domínio Guiana Central (região da serra da Prata Roraima) encontra-se rochas da suíte intrusiva 

Serra da Prata que se hospedam em granitos deformados da Suíte Rio Urubu, e por sua vez estão em 

contato tectônico com granitos da Suíte Intrusiva Mucajaí (Santos et al, 2006). Faixas de deformação 

milonítica geraram-se por zonas de cisalhamento (Santos et al, 2008) no evento tecnometamórfico de 

idade Orosiriano. Fraga (2002) sugere um evento tectonomagmático que deformou os granitos da Suíte 

Intrusiva Serra da Prata, com caráter transpressivo. Um terceiro evento transcorrente, denominado de 

K´mudku, teria registros na região de estudo, como reflexo intraplaca da Orogenia Sunsás (Santos et al, 

2006). Na área de estudo ocorrem duas zonas de cisalhamento: uma orientada NE-SW e outra NW-SE 

ambas gerando strain plástica e foliação milonitica registrada em granitos. Esta deformação foi estudada 

visando determinar a relação espacial e de hierarquia entre foliações miloniticas, assim como entender 

o registro de strain derivado da interseção de duas zonas de cisalhamento presentes nos granitos da suíte 

intrusiva Serra da Prata ao sul da serra homônima, em área localizada a 37 km a W da cidade de 

Caracaraí acessando pela BR 210, a 500 m da vila São José. 

MÉTODOS  

Foram visitados sete afloramentos no Km 27 da BR-210, para: classificação das rochas; 
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identificação de estruturas planares e lineares; análise geométrica incluindo a obtenção das 

medidas de orientação de cada tipo de estrutura, com o auxílio da bússola geológica, além da 

descrição da ordem dos eventos observados em afloramento. Também foram realizadas análises 

cinemáticas visando identificar indicadores de movimento e rotação. Foram levantados em 

campo perfis geológicos e coletadas amostras de rocha orientadas para confecção de lâminas 

petrográficas para análise cinemática e textural da deformação. Análise de composição em 

lâminas levaram a classificar mediante contagem modal as rochas, assim como análise 

microtextural e microestrutural no laboratório de microscopia da pós-graduação de 

Departamento de Geociências da Universidade Federal do Amazonas. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

As zonas de cisalhamento estudadas foram observadas em granitos que afloram como matacões 

e lajes, dispersos em 250 m de comprimento e 40 m de largura. Estas estruturas ocorrem em 

monzogranito e sienogranito registradas como mesomilonitos a ultramilonitos desenvolvendo 

foliação. 

No monzogranito de textura inequigranular a porfirítico, a deformação milonítica gerou: 

porfiroclastos com forma sigmoidal grossos (0.7 a 1.5 cm) de K-feldspato, comumente 

disseminado, e localmente tabulares grossos de até 3cm de eixo maior e hábito subhedral em 

matriz quartzo feldspatica média. Possui geminação tartan, textura pertítica em chamas e 

extinção ondulante e restritos limites lobados. O plagioclásio ocorre com hábito subédrico 

tabular com limites corroidos e formando agregados de cristais anédricos gerados por redução 

de tamanho e rotação. Apresenta extinção ondulante, geminação polissintética mecânica e 

localmente limites lobados. Hornblenda verde escura ocorre disseminado ou em agregados com 

biotita, subhedral a anhedral, afetado por redução de tamanho nas bordas formando sigmoides. 

Quartzo em agregados contínuos de cristais estirados formando ripas com continuidade ótica, 

e como fragmentos de cristais cujos limites mostram deslocamento e forma lobada, geralmente 

exibe extinção ondulante (Figs. 1A e B). A biotita está em agregados de cristais com bordas 

corroídas, hábito subedral, e alinhados. Altera-se para clorita e muscovita e associa-se a allanita, 

epidoto, hornblenda e opacos que aparecem também alinhados segundo a foliação milonitica.  

 

Figura 1 -  Fotomicrografias da deformação no monzogranito: A) Textura média em nicóis cruzados com destaque para cristais 

de quartzo (Qt), K-feldspato (Kf), opacos (Op), biotita (Bt) e plagioclásio (Pl); B) Disposição textural de quartzo (Qt) formando 

ripas, cristais de hornblenda (Hbl) com forma sigmoidal em nicóis cruzados. 

 

No sienogranito a textura é inequigranular a porfirítica local, contém porfiroclastos sigmóides 

de K-feldspato restritos, com extinção ondulante e pertita em chama. Em matriz com quartzo e 
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plagioclásio, este último é anédrico, com extinção ondulante, geminação mecânica 

polissintética dobrada e também macla albita/Carlsbad, exibe limites lobados e mostra redução 

de tamanho nas bordas. Quartzo em cristais disseminados na matriz com hábito anhedral e como 

agregados de fragmentos de cristais com extinção ondulante e forma estirada (Fig. 2A). Biotita 

aparece em cristais finos com hábito anhedrico, altera-se para clorita, associada a minerais 

opacos. O sieno granito apresenta bolsões onde se concentram agregados de cristais anedricos 

alinhados de Hornblenda de até 3 mm de eixo maior, de biotita fina com limites corroidos, de 

óxidos de ferro e de diopsidio (Fig. 2B). A allanita, epidoto, zircão, apatita e titanita são 

minerais acessórios. 
 

 
 

Figura 2 - Fotomicrografias da textura do sienogranito evidenciando: A) Clastos de cristais de quartzo (Qt), plagiocásio (Pl), 

biotita (Bt) e K-feldspato (Kfs) B) Agregado de cristais de diopsidio (Cpx), opacos (Op), biotita (Bt) e hornblenda (Hbl). 

 

As texturas miloniticas nestes granitos foram geradas por zonas de cisalhamento (ZC) que se 

caracterizam por: ZC1 é uma faixa que varia de 50 m a 70 m de largura, se distribui de maneira 

continua no afloramento, mas com persistência longitudinal sinuosa. Apresenta variações na 

atitude, assim como na intensidade da strain formando faixas meso e ultramiloniticas e foliação 

Sm1 de até 2m de largura que acompanham a sinuosidade da ZC1. A zona de cisalhamento 

ZC2 trunca a ZC1, sem gerar dobras de arrastos na foliação Sm1, ocorre em umas faixas de uns 

30 m de largura, também com deformação compartimentada em larguras variáveis de 2 a 4 m, 

formando faixas subparalelas com pouca sinuosidade, onde se alternam faixas ultramiloníticas 

com faixas mesomilonítica e foliação Sm2. A textura milonitica da rocha se caracteriza pela 

intensa redução de tamanho, estiramento de quartzo e estruturação planar. 

 

As principais microestruturas em Sm1 são: o quartzo com estiramento, migração de limites, 

forma ripas de cristais em continuidade ótica interna, disolução por pressão em contato com 

cristais de feldspato. Porfiroclastos de K-feldspato de forma sigmoidal, com redução de 

tamanho e rotação de subgrão nas bordas, extinção ondulante e pertitas em chama. Plagioclásio 

também em porfiroclastos com geminação mecânica polissintética e em tartan dobradas, além 

de biotita fibrosa com bordas corroídas e dobrada. Sm1 possui cinemática sinistral indicada por 

porfiroclastos. A foliação Sm2 se caracteriza pela redução de tamanho dos minerais e pelo 

estiramento do quartzo assim como a formação de ripas com continuidade ótica e alguns cristais 

com extinção ondulante e deslizamento planar. O feldspato exibe intensa redução de tamanho 

de grão, e rotação de subgrão, extinção ondulante interna, migração de limite de grão, a 

hornblenda também se apresenta como porfiroclastos com forma de sigmoide e redução de 

tamanho. A biotita marca a foliação com bordas corroídas e dobradas. Os indicadores 



 

16º SIMPÓSIO DE GEOLOGIA DA AMAZÔNIA 
Geociências e Geopolítica na Amazônia 

23 a 25 de setembro de 2019 - Manaus-Amazonas 
SBG-NO – DEGEO/UFAM- CPRM/Manaus 

 

 

cinemáticos porfiroclásticos indicam rotação dextral. 

Observam-se ainda mecanismos de strain como migração de limites de grão, formação de 

pertita e extinção ondulante interna associada a ripas de quartzo, que se geram em temperaturas 

superiores a 550º C (Passchier & Throw, 2005). Porfiroclastos produto da deformação dinâmica 

em faixas transcorrentes sinuosas atestam o desenvolvimento da foliação Sm1 está orientada 

090° a 108° e mergulho >70°, com eixo de lineação de estiramento indicando transporte de 

massa orientado 021° com mergulho em alto ângulo de 57°. Este transporte de massa é 

sugestivo de um regime compressivo. 

A foliação Sm2 está orientada 240°-256°/50°-72°, com lineação de estiramento com caimento 

variável de 37° - 52° para 063° e componente transcorrente dominante, e rotação destral 

indicada por porfiroclastos, mostrando registro de strain em regime com domínio de 

componente tensiva. Localmente o transporte da deformação Sm2 muda para 57°/287°, contido 

em foliação orientada 210°/62° com rotação sinistral indicando regime transcorrente tensivo. 

Se observada a relação angular entre as duas zonas de cisalhamento, o ângulo de interseção 

entre elas varia entre 40° e 60°, o qual é compatível com o valor do ângulo 2ɵ de estruturas 

conjugadas antitéticas. Postula-se que a zona de cisalhamento que gerou Sm1 foi ativada durante 

um evento tectônico compressivo. Que esta ZC1 teve associada uma ZC2 antitética secundária 

de caráter tensivo que formou a foliação Sm2. Prováveis reativações seriam responsáveis da 

mudança na componente transcorrente com menor ângulo de inclinação da lineação de 

estiramento com transporte para 063°. Tal como postulado por Fraga et al. (2009), para o evento 

deformacional D1 que ocorreu associado a sistemas de zonas de cisalhamento transcorrentes 

orientados NE-SW com registro de milonitos na região da Serra da Prata. 

CONCLUSÕES 

Concluiu-se que as duas zonas de cisalhamentos encontradas na unidade Suíte Intrusiva Serra 

da Prata na área estudada, se registraram em granitos gerando milonitos. A primária ZC1 teria 

sido geradora da foliação Sm1 em ambiente compressivo e a ZC2 é uma estrutura secundária 

antitética a ZC1, com caráter tensivo. Temporalmente ambas se instalaram próximas e em 

temperaturas superiores a 550°C. 
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RESUMO 

Com a rede crescente de comércio de gemas no país é inevitável que inseridos nesse contexto 

surjam diversos tipos de falsificações, imitações e tratamentos não duráveis, que buscam 

comercializar gemas de baixa qualidade com valores que remetem a gemas de qualidade 

superior, caracterizando crimes de estelionato. Nesse contexto, a partir de diversos relatos de 

enganações envolvendo o mercado de joias realizou-se este trabalho, reunindo gemas obtidas 

em feiras de minerais, lojas e pedras de família a fim de realizar sua identificação e 

comparação com o que foi relatado no ato da venda. Para a caracterização das gemas utilizou-

se métodos tradicionais de identificação mineral, iniciando-se com observações gerais como 

brilho, cor, zonação, transparência, hábito, fenômeno (asterismo, adularescência, etc), 

fraturas, clivagem, entre outros e passaram por análise minuciosa por métodos não destrutivos 

com aparelhos contidos no kit gemológico da Polícia Federal, como o polariscópio, 

refratômetro, filtro Chelsea, dicroscópio, além de aparelhos adicionais como balança 

hidrostática de precisão, lâmpada fluorescente, lupa de alta magnificação e espectrômetro 

Raman.  

PALAVRAS-CHAVE: Pedras Preciosas, Gemologia, Estelionato 

INTRODUÇÃO 

O mercado de gemas pode ser enganador e desonesto. A grande segmentação de trabalho que 

envolve a fabricação de produtos gemológicos muitas vezes pode dificultar a comunicação 

entre o lojista e o comprador. Abrangendo desde sua extração até tratamentos, lapidação e 

ampla rede de distribuição mundial, a verdadeira identidade da gema pode acabar se 

perdendo, e às vezes, por simples ignorância ou mesmo má índole as gemas acabam sendo 

vendidas como imitações de outras pedras, com tratamentos não duráveis ou mesmo 

sintéticas. 

Os primeiros registros de tratamento de gemas para fabricação de imitações datam o primeiro 

século d.C, escrito por Plínio Segundo, onde há relatos de tratamentos como tingimentos 

utilizados até os dias de hoje, além de diversos outros (Nassau, 1988). No livro, Plínio cita os 

processos como “transformações de uma pedra em outra” e que “não existe maior fraude ou 

enganação no mundo que garante maior lucro que a falsificação de gemas”. 

Na tentativa de contornar o crescente problema de falsificações de gemas, em 

aproximadamente 300 d.C, o imperador romano Diocletiano ordenou a queima de todos os 

livros que descreviam a fabricação de imitações de gemas. 

Os problemas no comércio de pedras preciosas vão além da venda de sintéticos e imitações, a 

venda de gemas tratadas sem informação ao comprador sobre os tratamentos e questões de 
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durabilidade é considerada imoral. Na década de 90 um escândalo envolvendo a 

comercialização de rubis tratados preenchidos com vidro teve palco na Birmânia. A 

fabricação de rubis de alta qualidade em Mogok fez da Birmânia um dos exportadores mais 

importantes de rubi no mercado mundial de gemas, porém em 1992 os rubis de Mong Hsu 

(leste da Birmânia) surgiram no mercado. Os rubis de Mong Hsu de qualidade inferior aos de 

Mogok tinham suas fraturas preenchidas com vidro com alto teor de chumbo de forma a 

mascarar as fraturas e aumentar a transparência, os tratamentos não eram divulgados aos 

compradores, o que terminou por abalar a economia exportadora local após a descoberta dos 

tratamentos por gemólogos. 

Nesse contexto o trabalho buscou reunir gemas obtidas a partir de diferentes locais, em feiras 

de pedras, joalherias e pedras preciosas de família para avaliação e determinação de 

falsificações e tratamentos através de análises não destrutivas em laboratório. 

MÉTODOS  

A realização dos exames de identificação gemológica se deu no laboratório da 

superintendência da Polícia Federal com o uso da aparelhagem que compreende o kit 

gemológico, composto por refratômetro, dicroscópio, filtro Chelsea, lupa de 10 vezes e 

polariscópio, além disso, aparelhos adicionais como luz ultravioleta, balança hidrostática de 

precisão, lupa de mesa e espectroscopia Raman. 

A avaliação foi sempre feita de forma eliminatória, o conhecimento gemológico se combina 

com o uso de técnicas e aparelhagem de forma a filtrar um leque imenso de possibilidades. As 

análises gemológicas seguiram os padrões propostos no curso de identificação de gemas do 

Instituto Gemológico da América (GIA, 2013) adotado pela perícia federal. 

Foram analisadas 22 gemas de cores variadas, totalizando 48,59g. Dentre as substâncias, 10 

apresentam-se lapidadas e o restante aparenta ser material bruto para lapidação. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Nas análises das gemas foram descartadas quaisquer informações passadas pelos vendedores a 

fim de não influenciar ou apressar a identificação. As gemas foram separadas em brutas e 

lapidadas, onde as gemas lapidadas foram divididas em quatro grupos de cor, como mostrado 

na Figura 1. 

Grupo 1 

Os materiais do Grupo 1 compreendem uma substância maior de 2,65 ct de lapidação tipo 

navette (Q3) e outras duas com peso equivalente de 0,55 ct cada, sendo a de tonalidade 

levemente mais escura (Q2) também em lapidação navette e a outra com lapidação octagon 

(Q1).  

Identificou-se através das propriedades exibidas pelas substâncias que se tratavam de 

substâncias minerais: Duas águas marinhas (variação do mineral berilo) e um topázio azul. O 

topázio azul encontrado nesse tom de cor denominado sky blue é geralmente associado com 

tratamentos para realce de cor, através de bombardeamento por cobalto, porém, além da cor, 

tal tratamento não deixa vestígios na gema e não foi mencionado no ato da venda. 
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Figura 1: Gemas analisadas divididas em grupos 

Grupo 2 

O Grupo 2 apresenta dois materiais transparentes de coloração azul escura intensa lapidados 

em rosa (Q4) e octagon (Q5) e um material azul esverdeado (Q6) um pouco mais claro com 

lapidação em forma de coração.  

A substância Q4 apresenta fraturas visíveis a olho nu, que são bastante evidentes com 

aumento de 10 vezes. Com o aumento de 40 vezes foi possível se observar bolhas no interior 

do material, o mesmo ocorre com a substância Q5. Observadas através do filtro Chelsea, as 

substâncias Q4 e Q5 exibem coloração vermelha forte. 

Os testes realizados permitiram a classificação das gemas Q4 e Q5 como espinélios sintéticos 

e Q6 como topázio azul irradiado. O material Q5 se tratava de uma jóia de família vendida 

como safira no início dos anos 70 enquanto o material Q4 também vendido como safira fazia 

parte de um anel de formatura. A cor denominada Swiss Blue observada no topázio Q6 indica 

que houve provavelmente tratamento por irradiação, não informado no ato da venda. 

Grupo 3 

O Grupo 3 compreende dois materiais transparentes de coloração violeta, lapidados em forma 

de gota, ambas pesando 0,6 ct. As substâncias Q7 e Q8 são homogêneas e apresentam as 

mesmas características.  

A realização de testes com o polariscópio determinou o caráter anisotrópico do material. Com 

o uso da esfera de vidro indeformada se pode observar a figura de interferência bulls eye, que 

ocorre em quartzo, por meio dessa observação classificou-se a substância como uniaxial. 

Os índices de refração encontrados foram 1,55 e 1,545, observando-se em várias direções 

cristalográficas do material. 

Com a utilização do espectrômetro Raman portátil, se obteve 91 e 90% de equivalência com o 

quartzo, o que corrobora com os dados obtidos com os testes físicos. O material se trata de 

uma variação violeta do quartzo, a ametista. 
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Grupo 4 

Os materiais do Grupo 4 compreendem duas substâncias amareladas, transparentes e de brilho 

vítreo. Uma das substâncias é maior e pesa 9,3 ct (Q9) e outra de 1,4 ct (Q10), ambas 

lapidadas de forma retangular tesourada. O grau de equivalência das substâncias é alto, 

destoando apenas pela presença de inclusão no material (Q9) escura, pouco visível a olho nu. 

Identificou-se através das propriedades exibidas pelas substâncias que se tratavam de 

substâncias minerais: Dois citrinos (variação do quartzo). O comprador dos citrinos afirmou 

que no ato da venda as gemas eram referidas como topázios imperiais, que são gemas de valor 

considerável em relação ao citrino. 

Gemas em estado bruto 

Constatou-se que as 12 substâncias sólidas tratavam-se de diversas substâncias minerais. A 

análise das gemas pelo método da espectroscopia Raman corroborou com os resultados 

obtidos nos testes físicos. O material bruto continha granadas, topázios, turmalinas de 

diversas cores, espodumênio e águas marinhas, obtidas em feira de minerais, todos os 

materiais brutos identificados são produtos naturais, inalterados e vendidos de acordo com sua 

real natureza.  

CONCLUSÕES 

Dentre as 22 gemas analisadas identificou-se 4 imitações e 2 gemas com tratamentos não 

informados pelo vendedor. Observou-se que as imitações de gemas ocorrem principalmente 

em gemas lapidadas onde sua identificação necessita de auxílio de aparelhos. 

Mesmo com uma pequena malha amostral encontraram-se imitações de gemas e tratamentos 

não informados no ato da venda, demonstrando que a falsificação de gemas e a não revelação 

de tratamentos a que são submetidas é algo recorrente no mercado de joias. 
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ABSTRACT 

The Salobo deposit is a world-class iron oxide-copper and gold (IOCG) deposit located in the 

Carajás Mineral Province, southeastern Amazonian Craton, Brazil. It contains resources of 986 

Mt @ 0.82% Cu and 0.49 g/t Au. The ore is characterized by a high tenor of magnetite and 

copper-sulfides, hosted by the Mesoarchean Xingu Complex orthogneisses (2950±25 and 

2857±6.7 Ma) and the Neoarchean Igarapé Gelado suite (2763±4.4 Ma), which are crosscut by 

the Old Salobo granite (2573±2 Ma). 

In order to clarify the evolutionary model, this study combines textural and mineralogical 

analysis with sulfur isotopes on Cu-Fe sulphides. Mineralogical studies show that there are 

three magnetite-forming episodes: the first one is a pre-sulfide, coarse-grained pristine, non-

inclusion massive magnetite (stage I); the second is inclusion-rich magnetite-bearing breccia 

related to chalcopyrite-rich breccias (stage II), and the last one occurs as mylonitic magnetite 

schist (stage III). The data revealed the presence of high-temperature silicate minerals (i.e., 

ferrosilite, fayalite and hastingsite) and a narrower range in δ34SV-CDT of 0.88 to 5.04‰. We 

propose that the stage I and II were formed from an evolving oxidized-magmatic-hydrothermal 

Cu-rich fluid, under non-oxidizing atmospheric or crustal conditions at ca. ~2.75 – 2.73 Ga, 

which underwent subsequent metamorphism with magnetite recrystallization during the 

emplacement of the Old Salobo Granite and reactivation of the Cinzento Shear Zone at ca. ~2.5 

Ga. The last stage contains the sulfur remobilization at ca. ~1.8 Ga due to a regional, 

voluminous A-type granitic magmatism. 

KEYWORDS: Iron oxide copper-gold, Carajás Mineral Province, Salobo, Sulfur isotopes.  

 

INTRODUCTION 

One of the most attractive Cu-Au deposits are the world-class iron-oxide-copper-gold (IOCG) 

thanks to their higher contents of Cu-Au grades. These deposits generally are Fe-oxide rich, 

present a Na-Ca pre-sulfide alteration, shows strong structural control and are formed by 

magmatic-hydrothermal fluids (Williams et al., 2010). The Salobo deposit is located in the 

northern Brazil in the oldest segment of the Amazonian Craton, the Carajás Mineral Province 

(Machado et al., 1991; Tassinari et al., 2003).  

Genetic models proposed for the mineralization of the Salobo interpreted it as an atypical 

(IOCG) deposit, with unusual ore mineralogy dominated by an association of magnetite – 

bornite – chalcocite (Lindenmayer and Teixeira 1999). Following this classification, Tassinari 

et al. (2003), interpreted the isochronic chalcocite Pb-Pb age of 2705 ± 42 Ma, as the timing of 

primary syngenetic origin for the mineralization with late remobilization into brittle-ductile 

structures during a polycyclic evolution of the Carajás- Cinzento strike-slip system at ca. ~2.5 
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Ga, which was affected by low-grade metamorphism and anorogenic granitic plutonism at ca. 

2.1 and 1.8 Ga, respectively.  

In this context, we present S isotope data of Cu-Fe sulphides, augmented by new textural 

observations and trace element analysis by electron microprobe from three different magnetite 

crystallizing stages recorded in the evolutionary mineral history of the Salobo to explore and 

elucidate the processes that led to the ore formation. Furthermore, we look at the magmatic-

hydrothermal processes involved in the genesis of IOCG deposits to assess their potential 

relationship to high-temperature magmatic-hydrothermal deposits. 

 

ANALYTICAL 

We have studied a suite of representative samples types from the pressure shadow zone of the 

Salobo mega sigmoid. These rocks are exposed in meter-scale, low-strain sigmoidal domains 

(Q-domains), within the mylonitic fabric, and transitionally grades. The elements analyses were 

performed on polished thin sections using a 5-spectrometer JEOL JXA-8230 SuperProbe at the 

Electron Microprobe Laboratory of the University of Brasília (Brazil), with wavelength 

dispersive (WDS) at an accelerating voltage of 15 kV and a beam current of 10 nA. Multiple S 

isotopes (32S, 33S, and 34S) were determinate using a Cameca IMS1270 instrument located at 

the Swedish Museum of Natural History, Stockholm (NordSIMS facility). Analytical methods 

and instrument parameters followed are those described by Whitehouse et al., (2005). 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

The magnetite types comprise the stage I related to the primary mineralization at ca. ~2.76 – 

2.73 Ga, named here as "massive magnetite". It is characterized by an association of iron-rich 

silicates such as ferrosilite, fayalite and hastingsite (high–temperature Ca–Fe alteration; 

Fig.1A-B; Della Giustina and Oliveira, "submitted") with pristine and free-of-inclusions 

magnetite (Fig. 1B-C), associated bornite is also present (Fig. 1C).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 1 Photographs of representative thin sections showing textures of (A, B, C) massive magnetite 

stage I, (D, E, F) the magnetite-bearing breccia stage II and (G, H) the magnetite schist stage III: (A) 

Massive magnetite associated with amphibole and disseminated chalcopyrite. (B) Pristine-massive 

magnetite associated with ferrosilite. (C) Granular magnetite associated with bornite. (D) Massive 

chalcopyrite with subhedral pyrite inclusion with alteration rim. (E) Massive pyrrhotite with pentlandite 

exsolutions in a chalcopyrite matrix. (F) Magnetite with bornite, chalcopyrite and apatite inclusions. (G) 

Granular-massive magnetite with bornite veins. (H) Fibrous oriented and deformed molybdenite 

associated with covellite. Mineral abbreviations: Amp: Amphibole. Ap: Apatite Bn: Bornite. Ccp: 



 

16º SIMPÓSIO DE GEOLOGIA DA AMAZÔNIA 
Geociências e Geopolítica na Amazônia 

23 a 25 de setembro de 2019 - Manaus-Amazonas 
SBG-NO – DEGEO/UFAM- CPRM/Manaus 

 

 
Chalcopyrite. Cv: Covellite. Fs: Ferrosilite. Fl: Fluorite. Mt: Magnetite. Mol: Molybdenite. Pn: 

Pentlandite. Py: Pyrite. Po: Pyrrhotine. 

 

Likewise, the stage II magnetite where the isotope analyses were made, is also related to the 

primary mineralization. In this “magnetite-bearing breccia” type, the inclusion-rich magnetite 

is surrounded by a chalcopyrite matrix which in turns host pyrite and pyrrhotite close to Fe-rich 

mineral/fragments as magnetite and amphiboles (Fig. 1D-E). Some pyrite shows pyrrhotite 

esxolutions and chalcopyrite replacement (Fig. 1E). The inclusions are randomly distributed 

and varying from micro- to nanometre-scale, they are composed by REE- Zircon, apatite and 

Cu-bearing minerals, mainly bornite and chalcopyrite (Fig. 1F).  

Finally, the stage III is related to the low-grade metamorphism associated with the basement 

reactivation in the Carajás-Cinzento strike-slip system at ca. 2.55 Ga. This “magnetite schist” 

type (the high-grade ore) shows high quantities of inclusion-poor magnetite in equigranular, 

granoblastic texture, which follows the schist foliation, as well as fibrous molybdenite and 

graphite (Fig. 1H). The late remobilization event in ca. 1.88 Ga results in discordant veins of 

bornite, digenite, chalcocite, covellite, fluorite and calcite (Fig.1G-H). No magnetite is 

attributed to this late overprinting and the Fe-oxide is hematite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 2 Diagrams illustrating the distribution of the pyrrhotine (po), pyrite (py) and the different 

chalcopyrites (ccp1 and ccp2) sulfur isotope data from the Salobo IOCG deposit. The data are grouped 

according to (A) values of δ34SV-CDT (‰) and (B) values of Δ33S (‰). 

 

The δ34S signature of pyrite, chalcopyrite and pyrrhotite cluster in a narrow range between 0.88 

and 5.04 ‰ (Fig. 2). The results show variations related to two important textural-mineral 

chalcopyrite relationships; the first one with δ34S ratios between 1.70 and 5.04‰ (mean δ34S= 

2.72‰, σ= 0.11) is linked to the chalcopyrite with subhedral pyrite grains (ccp-py like Fig. 1D) 

and the second one related to pyrrhotite in a matrix of chalcopyrite (ccp-po like Fig. 1E) with 

δ34S ratios between 0.88 and 1.98‰ (mean δ34S= 1.56‰, σ= 0.1). The isotopic grouping, 

namely, ccp1-py and ccp2-po, suggest that the δ34S values of chalcopyrite of the ccp1-py 

association are partly inherited from the related pyrite, reflecting a pyrite reaction pyrite with 

an oxidized Cu-rich fluid, which resulted in a replacement of pyrite by chalcopyrite (Fig. 1E).  

The presence of high-temperature minerals (i.e., fayalite and ferrosilite, Fig. 2A-B) 

associated with magnetite-bornite indicate that primary mineralization included in the stages I 

and the later or at least outlasting stage II was formed from the same evolving magmatic fluid 

at high temperatures. Moreover, the no negative or broad ∆33S values, which are close to zero 

and plot within their errors on the terrestrial sulfur fractionation line (Fig. 2B), indicate an 

endogenic source for the fluid without atmospheric conditions influence and crustal 

contamination (no mass-independent fractionation results - exogenic sulfur cycle), as well as, 
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suggest that the highly oxidized fluids containing copper was enough to contributed to the bulk 

Cu grade in Salobo, comparable to high-temperature and low-pressures oxidized-hydrothermal 

systems. Thus, the magnetite precipitation was the key for IOCG style mineralization at Salobo, 

without a shallow or surficial fluids contributions as a must-have rule for IOCG deposits. 

 

CONCLUSIONS 

Magnetite from the Salobo IOCG deposit crystallizes in three different types, forming massive 

magnetite (Type I), magnetite-bearing breccia (Type II) and magnetite schist (Type III). The 

primary syngenetic mineralizations of stage I and II are related with the magmatic event at ca. 

~2.75 – 2.73 Ga, both formed from the same high-temperature magmatic fluid under non-

oxidizing atmospheric or crustal conditions. The saturation-fractionation of the magnetite first 

crystallization triggered the sulfide saturation precipitating pyrite and subsequently Cu-Fe 

sulfides. These processes involved a Cu-rich oxidized magma fluid reacting with reductant Fe 

of the paragenesis present in stage I magnetite, reflected in some pyrite-replacement by 

chalcopyrite. Subsequent metamorphism related to the emplacement of the Old Salobo Granite 

due to the Cinzento Shear Zone reactivation at ca. ~2.5 Ga generated the stage III, which 

underwent late remobilization in ~1.88 Ga with a sulfur concentration in bornite, chalcocite, 

and digenite in veins crosscutting the foliation. Thus, although the main Cu mineralization 

characterized by Cu-sulfides assemblages is related to the late metamorphism and 

remobilization event, the Cu mineralization at Salobo was developed during stage II in a Cu-

rich sulfide breccia. 
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