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A Sociedade Brasileira de Geologia – Núcleo Norte disponibiliza mais uma edição do livro “Contribuições 

à Geologia da Amazônia” à vasta comunidade das Geociências da Amazônia e do Brasil, bem como aos demais 

profissionais das áreas afins e à sociedade em geral.

Esta publicação, de periodicidade bianual, que não tem similar dentre as jurisdições da Sociedade Brasileira 

de Geologia tem um papel e um compromisso especial de divulgar uma parte dos mais importantes resultados de 

pesquisas das Geociências desenvolvidas nos últimos anos na Região Amazônica.

O livro, nesta sua décima edição reúne 22 artigos que abordam diferentes temáticas, de diferentes partes 

da Amazônia, escritos por profissionais, professores, pesquisadores, estudantes de pós-graduação e técnicos de 

instituições dos vários estados da Federação que pesquisam a Região Amazônica.

O elenco de 31 avaliadores dos artigos, fizeram um trabalho cuidadoso de revisar criteriosamente os artigos, 

que ao apontar as inconsistências e fazer recomendações aos autores e editores deste volume levaram, certamente, à 

melhoria e qualificação dos artigos, compatível com o exigido atualmente por esta publicação pontuada no Qualis-

Livro da CAPES.

Nesta oportunidade a Sociedade Brasileira de Geologia – Núcleo norte agradece especialmente aos seus 

associados que tem uma boa parcela para o sucesso desta publicação, considerando os alto custos e o exaustivo 

trabalho para editar este produto.

O agradecimento, especial aos revisores, é extensivo, também a todas as pessoas, órgãos e instituições, que 

direta ou indiretamente contribuíram para o sucesso de mais esta ação da SBG-Norte.

Belém, 17 de agosto de 2017.

Prof. Dr. Paulo Gorayeb
Diretor-Presidente da SBG-Norte
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Kiyoshi Kadekaru
(1946 - 2017) – in memoriam

Kiyoshi Kadekaru nasceu em 03 de agosto de 1946 
em Marília, São Paulo, sendo um dos sete irmãos da fa-
mília do imigrante japonês Shigueatsu Kadekaru. Viveu 
na região de Regente Feijó e Presidente Prudente e em 
1966 prestou vestibular na USP vindo a se formar em 
1969. Trabalhou nas empresas PROTEC, GEOPROS-
PECTORA, PERGEO PERFILAGEM E GEOFÍSICA e 
em 1972 ingressou na TERRASERVICE, que foi incor-
porada pela empresa Rio Doce Geologia e Mineração 
S/A – DOCEGEO, subsidiária da VALE onde permane-
ceu por 26 anos até 1998. Ao se aposentar da DOCEGEO 
criou a empresa KDK GEOFÍSICA em que permaneceu 
como consultor da VALE prestando serviços de consul-
toria em vários países como Perú, Guatemala, Mongólia 
e em Angola na empresa GEVALE na pesquisa de dia-
mante, ouro e metais básicos.

Como recém-formado foi orientado pelo geofísico 
Carl Schwenk de quem se orgulhava ter sido discípulo. 
Logo que Schwenk deixou o Brasil Kiyoshi passou a ser 
o geofísico chefe da DOCEGEO, atuando em todas as 
fases dos projetos da exploração à avaliação. A partir da 

década de 70 Kiyoshi passou a influenciar a DOCEGEO 
a contratar geofísicos como Florivaldo Sena, Raimundo 
Wilson S. Silva, Adalberto Dias, Edson Figueira, Can-
tidiano Freitas e Célio Barreira. Contratou consultores 
estrangeiros como George J. Palacky que estava na Uni-
versidade da Bahia e que havia desenvolvido modelos 
para interpretação do sistema eletromagnético INPUT 
(Induced Pulse Transient) para a Barringer Research no 
Canadá. Com o reconhecimento dos ambientes geoló-
gicos tipo greenstone belts, influenciou a DOCEGEO na 
aplicação destes sistemas no Brasil. Os sistemas eletro-
magnéticos foram utilizados no Vale do Rio Curaçá, 
em Santa Luz na Bahia e em Andorinhas no sudeste do 
Pará. Os resultados do sistema levaram a descoberta da 
mina de ouro em Santa Luz, Bahia. Kiyoshi foi o respon-
sável pela introdução do uso rotineiro dos levantamen-
tos aerogeofísicos na VALE que levaram a descoberta de 
vários depósitos de importância econômica, com desta-
que pela interpretação e seleção da anomalia magnética 
do depósito Alemão em Carajás.

Equipe de geofísica em 1976 compilando e interpretando os da-
dos geofísicos coletados pelo sistema INPUT em Conceição do 
Araguaia, Pará. Da esquerda para direita: Kiyoshi Kadekaru (DO-
CEGEO), Jens Hansen (GEOTERREX), Walter Hirata (DOCEGEO), Flo-
rivaldo Sena (DOCEGEO) e dois compiladores de dados, intérpretes 
de posicionamento de voo das aeronaves da GEOTERREX.
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No período 1978 a 1981 Kiyoshi foi aluno de Mes-
trado no Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em 
Geofísica na Universidade Federal do Pará. Como 
funcionário da DOCEGEO, abriu as portas da Empre-
sa para que alunos e professores pudessem dispor de 
toda estrutura logística para realização das atividades 
de campo envolvendo aquisição e interpretação de da-
dos geofísicos elétricos e eletromagnéticos na região de 
Carajás. O Prof. Milton Porsani, da UFBA, escrevendo 
sobre o colega destaca: “Somos muito gratos a nosso colega 
Kiyoshi que será lembrado sempre pela sua boa vontade e dis-
posição em ajudar, pelo companheirismo, pela dedicação, amor 
e importante contribuição à geofísica de exploração mineral no 
Brasil”.

Kiyoshi teve intensa atuação na contratação de 
levantamentos geofísicos terrestres nas minas de Ca-
maquã, Caraíba, Boquira, Salobo, Serra Pelada, Carajás, 
Goiás, Minas Gerais e diversas partes do Brasil. Publi-
cou com Palacky em 1979 o importante trabalho “Effect 

of tropical weathering on electrical and electromagnetic measu-
rements” no volume 44 da revista internacional Geophy-
sics.

Foi conselheiro da SBGf e em 2001 recebeu o prê-
mio “Irnack Carvalho de Amaral” como destaque na 
área de mineração.

Casado com Yokico Shimabukuro com quem tive-
ram a filha Marina Yuri Kadekaru, estudante de Medi-
cina, herdou dos pais o gosto pelos estudos. Com fluên-
cia em japonês e dedicação completa nos estudos e nos 
hospitais, acompanhou de perto o tratamento do papai 
Kiyoshi Kadekaru que deixa uma herança técnica, pro-
fissional, pessoal, ética e humana de valores inestimá-
veis.

Obrigado amigo Kiyoshi, descanse em paz!

Florivaldo Sena
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Firmino Coutinho Correia Junior
(1972-2016) – in memoriam

Paraense, nascido em Belém no dia 23 de setem-
bro de 1972, Firmino Coutinho Correia Junior, filho de 
Firmino Coutinho Coreia e Marivanil da Costa Correia, 
iniciou suas atividades estudantis na Escola Militar Te-
nente Rego Barros, onde sempre foi muito popular, pre-
servando amizades dessa época durante a vida adulta.

Ingressou na Universidade Federal do Pará em 
1992, graduando-se Bacharel em Geologia em 1997 e 
Mestre em Geoquímica e Petrologia no ano de 2000 pela 
mesma instituição, com a dissertação intitulada “Gêne-
se do depósito aurífero de Cuca/Tucumã-PA, com base 
nos fluidos hidrotermais e isótopos de Pb”, sob orienta-
ção do Prof. Dr. Marcio Dias Santos. Era associado da 
SBG – Núcleo Norte desde 2012.

Na vida profissional, atuou por cerca de oito anos 
em empresas de mineração como MSL Minerais, LTW 
Geologia, Mineração Onça Puma, Pará Pigmentos e 
IMERYS Rio Capim Caulim, com ênfase na implanta-
ção de projetos de pesquisa mineral e desenvolvimento 
de exploração em mina a céu aberto. Em 2010 ingressou 
na CPRM – Serviço Geológico do Brasil, através da Su-

perintendência Regional de Belém (SUREG-BE), mo-
tivado pelo grande amor que nutria pela família, pois, 
desta forma, poderia estar mais próximo deles, visto 
que no setor mineral privado a jornada de trabalho era 
em regime de campo, o afastando de casa por longos pe-
ríodos.

Na CPRM atuou nas áreas de cartografia geoló-
gica, geoquímica, sedimentologia e recursos minerais, 
coordenando o projeto Fosfato Brasil, no âmbito da Su-
perintendência de Belém. Foi membro da AGEN (Asso-
ciação dos Geólogos e Engenheiros da CPRM), sendo 
um profissional atuante, que sempre procurou contri-
buir para o desenvolvimento e as melhores condições de 
trabalho dos empregados da empresa. De acordo com 
seus colegas da CPRM, Firmino era um profissional 
irretocável, comprometido e honesto. Uma missão as-
sumida por ele era certeza de realização com sucesso. 
Tinha uma personalidade marcante, era inteligente, ge-
neroso e bastante educado, o que o tornava uma pessoa 
de fácil convivência.
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Casou com Marcia Milene Matos Ribeiro em de-
zembro de 2004, também geóloga, formada pela UFPA, 
com quem iniciou o namoro em 1993, ainda nos tem-
pos de graduação, construindo uma história de vida e 
companheirismo ao longo de 23 anos inseparáveis. Em 
seguida vieram os filhos, Rafael e Julia, nascidos em 
2010 e 2013, respectivamente. Estes eram a razão da 
vida do casal, pois, como pai dedicado, Firmino estava 
sempre falando dos filhos e os levando para os mais di-
versos programas de família, como os famosos banhos 
de igarapé, comuns na região. A paixão pela família era 
tão notória que, acompanhou o parto dos dois filhos, 
“insistindo” ao obstetra para cortar o cordão umbilical 
nas duas oportunidades, em ambas negadas pelo profis-
sional da saúde, felizmente!!! Quando falava de Rafael e 
Júlia percebíamos nas palavras e no olhar a grande ad-
miração e orgulho pelo desenvolvimento das crianças.

Firmino foi um filho maravilhoso, sempre presente 
e cuidadoso com os pais, marido dedicado e apaixona-
do. Era católico e também preocupado com a educação 

espiritual dos filhos, ensinando e incentivando-os a 
prática do bem.

Na manhã de domingo do dia 22 de maio de 2016, 
Firmino deixou-nos subitamente e partiu precocemen-
te, no exercício de sua função, após a descida em um 
poço de investigação em área de caulim, no município 
de Ipixuna do Pará, aos 43 anos de vida.

Sua partida repentina foi um choque para todos 
os amigos, e uma perda inestimável para Marcia e suas 
duas crianças. A única certeza é que não temos mais a 
presença física do grande amigo e excelente profissio-
nal; porém, Firmino sempre será lembrado por todos 
aqueles que tiveram a felicidade de compartilhar sua 
amizade.

Homero Reis de Melo Junior &
Regina Célia Silva dos Santos 
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RESUMO: Este estudo registra a ocorrência de vege-
tais fossilizados na cobertura sedimentar neógena da 
porção central da Bacia do Amazonas, no município de 
Itacoatiara. O material encontra-se inserido em cama-
das arenosas, provavelmente depósitos de barras flu-
viais da Formação Novo Remanso, aflorante na margem 
direita do rio Preto da Eva, afluente do Rio Amazonas. 
Dois fragmentos de madeira fóssil foram analisados 
e descritos, os quais foram associados à família Faba-
ceae. Os troncos mostram-se fragmentados, apresen-
tam coloração marrom amarelada a marrom escuro, são 
compactos e retilíneos, além de exibirem bordas arre-
dondadas. Associado as madeiras, ocorrem fragmentos 
vegetais com aparência de cascas fragmentadas e pos-
síveis frutos (?). Anatomicamente, os troncos apresen-
tam porosidade difusa, vasos solitários, pontuações 
intervasculares alternas e ornamentadas, parênquima 
axial paratraqueal vasicêntrico, raios homogêneos unis-
seriados fibras septadas e ausência de estratificação, 
sendo então relacionados à subfamília mimosoideae. As 
amostras foram analisadas por microscopia óptica e ele-
trônica de varredura, além de ter sido realizada também 
analises químicas e mineralógicas. Apesar da ocorrência 
localizada, esse registro fossilífero contribui para a ca-
racterização da paleoflora continental neógena da Ama-
zônia Central e, em particular, reforça o paleoambiente 
deposicional fluvial já atribuído em diversos estudos a 
deposição desta unidade. 

PALAVRAS-CHAVE: Neógeno; Angiosperma; Bacia 
do Amazonas.

ABSTRACT: This study reports the occurrence of fossil-

ized plants in the Neogene sedimentary cover of the central 

portion of the Amazon Basin, in Itacoatiara. The material 

is found inserted in sandy layers, probably deposits of fluvi-

al rods of the Novo Remanso Formation, outcropping in the 

right margin of the Rio Preto da Eva, tributary of the Ama-

zon River. Two fragments of fossil wood were analyzed and 

described, which were associated with Fabaceae family. The 

trunks are fragmented, yellowish brown to dark brown, com-

pact and rectilinear, and have rounded edges. Associated with 

the woods, there are fragments of plants with the appearance 

of fragmented barks and possible fruits (?). Anatomically, the 

trunks have diffuse porosity, solitary vessels, alternating and 

ornate intervessel pits, axial paratracheal parenchyma va-

sicentric, homogenous rays uniseriate septate fibers and ab-

sence of stratification, being then related to the mimosoideae 

subfamily. The samples were analyzed by optical and scanning 

electron microscopy, besides chemical and mineralogical ana-

lyzes. In spite of the localized occurrence, this fossiliferous re-

cord contributes to the characterization of the continental pa-

leoflora of the central Amazonia and, in particular, reinforces 

the fluvial depositional paleoenvironment already attributed 

in several studies to the deposition of this unit.

KEYWORDS: Neogene; Angiospem; Amazon Basin.
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INTRODUÇÃO 

Em Manaus e arredores ocorrem rochas silici-
clásticas, atribuídas informalmente a Formação Novo 
Remanso, recoberta nas áreas rebaixadas por extensos 
depósitos quaternários do sistema fluvial Solimões-
-Amazonas (Soares et al. 2010; Dino et al. 2012, Soares et 
al. 2015). Esta formação é constituída principalmente 
por arenitos, com pelitos e conglomerados subordina-
dos, que constituem as fácies de canal fluvial, barra em 
pontal, planície de inundação e creveasse splay, caracte-
rísticos de um paleoambiente fluvial meandrante (Dino 
et al. 2012; Soares et al. 2015). Esses autores também defi-
niram o posicionamento estratigráfico desta unidadade 
com base em dados palinológicos obtidos de camadas 
pelíticas cinza, posicionando-a no Mioceno. Em fun-
ção do aspecto arenoso e ferruginizado desta formação, 
poucos registros fossilíferos foram encontrados, desta-
cando-se as ocorrências localizadas de camadas conten-
do troncos fragmentados e sementes, em alguns aflora-
mentos das margens dos rios Negro (Oliveira 2006), 
Solimões (Soares 2007, Dino et al. 2012) e Amazonas 
(Lima et al. 2012, Kloster et al. 2013), na região entre os 
municípios de Manacapuru e Itacoatiara, Amazônia 
Central (Figura 1). Em função do estado de preserva-
ção, apenas amostras de madeira fossilizadas coletadas 
em um afloramento na margem do Rio Amazonas per-
mitiram o estudo sistemático de Kloster et al. (2013) e 
Soares et al. (2017), onde foi identificada uma espécie 
pertencente a família Annonaceae. Este dado corrobora 
com a interpretação palinológica de um paleoambien-
te continental, com clima quente e úmido, atribuída a 
deposição da Formação Novo Remanso por Dino et al. 
(2012) e Soares et al. (2015).

Portanto, o presente estudo visa ampliar os regis-
tros paleontológicos e geológicos da Formação Novo Re-
manso na Amazônia Central, destacando uma nova ocor-
rência de madeiras e fragmentos vegetais fossilizados 
inseridos em um afloramento desta formação, na margem 
direita do Rio Preto da Eva (Figura 1, ponto 3). Neste es-
tudo, a análise sistemática e a anatomia do xilema de dois 
exemplares de madeira fóssil permitiram sua associação 
com à família Fabaceae, enquanto dados sedimentológi-
cos, químicos e mineralógicos complementares, corrobo-
raram no entendimento dos processos de sedimentação e 
diagênese, aos quais esta formação foi submetida.

CONTEXTO GEOLÓGICO

O relevo entre Manaus e Itacoatiara é sustentado 
por rochas siliciclásticas atribuídas informalmente a 
Formação Novo Remanso (Neógeno), que ocorre sobre-
posta discordantemente a unidade cretácea (Formação 
Alter do Chão) (Soares et al. 2016). Dados geológicos e 
geofísicos das regiões de Manaus e Itacoatiara indicam 
que a Formação Novo Remanso é constituída predomi-
nantemente por arenitos com esparsas intercalações de 

argilitos e siltitos, mostra-se contínua neste trecho e 
exibe espessura variada, entre 20 e 80 m. Esta nomen-
clatura litoestratigráfica é informal e foi utilizada por 
Rozo et al. (2005), em função da localidade homônima, a 
leste de Manaus. Dados palinoestratigráficos de Dino et 
al. (2012) e Soares et al. (2015) permitiram posicioná-la 
no Mioceno Médio a Superior, com a definição de cinco 
litofácies: (i) Arenito conglomerático (Ac); (ii) Arenito 
com estratificação cruzada acanalada (Aa); (iii) Areni-
to com estratificação cruzada tabular (At); (iv) Arenito 
maciço (Am) e (v) Pelito laminado (Pl), característicos 
de um paleoambiente fluvial meandrante que se im-
plantou na Bacia do Amazonas neste período.

Registros fossilíferos em afloramentos desta uni-
dade são escassos, destacando-se os fragmentos de ma-
deira fossilizados (substituídos por goethita) descritos 
pela primeira vez na localidade de Paricatuba, margem 
direita do Rio Negro por Oliveira (2006) (Figura 1). 
Novos registros de fragmentos vegetais fosséis, incluin-
do troncos e sementes, foram citados por Lima (2012), 
Kloster et al. (2013)  e Soares et al. (2017), em camadas 
arenosas e pelíticas aflorantes na margem esquerda do 
Rio Amazonas, região de Itacoatiara (Figura 1) e, local-
mente, em afloramento na margem direita do Rio Soli-
mões, região de Manacapuru (Soares 2007, Dino et al. 
2012). Em geral, as camadas fossilíferas descritas são 
descontínuas e pouco espessas e estão dispostas próxi-
mo ao contato inferior desta unidade com a Formação 
Alter do Chão sotoposta. A zona de contato é bem mar-
cada pela concentração de cimento ferruginoso.

MATERIAIS E MÉTODOS

As madeiras fossilizados estudadas foram coleta-
das em camadas arenosas de um afloramento da Forma-
ção Novo Remanso (03°06’57’’S, 59°20’05’’W) localiza-
do na margem direita do Rio Preto da Eva, próximo a 
sua confluência com o Rio Amazonas (Figura 1, ponto 
3). No estudo do afloramento, foram confeccionadas se-
ções panorâmicas e colunares, indicando as litologias e 
o posicionamento da camada fossilífera.

As descrições macro e microscópicas dos exempla-
res seguiram as recomendações da Associação Interna-
cional de Anatomistas de Madeira (IAWA Committee 
1989) e a partir de Metcalfe e Chalk (1950), Carlquist 
(2001) e o listado de espécies fósseis de Gregory et al. 
(2009). Para os vários elementos anatômicos estudados, 
pelo menos 20 medições individuais foram registradas, 
com os valores médio (mínimo-máximo), e seguindo as 
normas de Chattaway (1932). Foram feitos cortes petro-
gráficos obedecendo aos três planos de cortes anatômi-
cos: corte transversal (CT), corte longitudinal tangencial 
(LT) e corte longitudinal radial (LR). A sistemática de 
classificação taxonômica segue o APG III (2009). Os es-
pécimes estão depositados na coleção do Laboratório de 
Sedimentologia do Departamento de Geociências (DE-
GEO) da Universidade Federal do Amazonas (UFAM) 
sob as siglas EM-02-NR-B e EM-02-NR-H.
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Figura 1 - Localização geográfica dos afloramentos fossilíferos estudados na Amazônia Central. Os números indicam 
as ocorrências descritas: 1 (Soares 2007, Dino et al. 2012); 2. (Oliveira 2006); 3. (afloramento estudado) e 4, 5 (Lima et 
al. 2012; Kloster et al. 2013; Soares et al. 2017). Mapa modificado da CPRM (2006).

As análises mineralógicas e de microscopia ele-
trônica de varredura foram efetuadas no Laboratório 
de Técnicas Mineralógicas do DEGEO - UFAM. A de-
terminação mineralógica das madeiras foi efetuada por 
meio da difração de raios-X (DRX) no difratômetro mo-
delo Shimadzu XRD-6000. As amostras foram secas, pul-
verizadas e quarteadas e, posteriormente, cerca de 1,8 g 
de cada amostra foi retirada para maceração e colocadas 
no porta amostra, cujo resultados permitiram a obten-
ção dos difratogramas, que foram tratados no software 
Origin. A análise por microscopia eletrônica de varredu-
ra (MEV) foi efetuada no aparelho Modelo Quanta-250, 
que exibe espessura do feixe de elétrons variando entre 
3 e 6 mm acoplado com analisador de espectroscopia 
por dispersão de raios-x (EDS-EDAX). Para esta análise 
foram retirados três fragmentos de aproximadamente 
0,5 cm das duas amostras e fixados conforme os cortes 
axiais (transversal, longitudinal radial e longitudinal 
tangencial). As amostras foram metalizadas com ouro 
e as análises procederam sob o sistema de alto vácuo 
(aproximadamente 7,5 x 10-6 torr) e com voltagens va-
riando entre 15 e 20 keV. Foi realizada a aquisição de 
imagens dos fragmentos de troncos através do método 
dos elétrons secundários (BSE) e a confecção de mapas 
de composição elementar por meio de EDS.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Aspectos faciológicos do afloramento estudado
O afloramento estudado apresenta cerca de 12 

metros de espessura aflorante, sendo constituído por 
camadas tabulares plano-paralelas, que exibem espes-
suras decimétricas a métricas (Figura 2). Na porção 
superior predominam camadas de material areno-sí-
ltico-argiloso, de coloração esbranquiçada a rosada, 
que exibem aspecto maciço e, por vezes, apresentam 

estratificações cruzada (tabular e acanalada) com pa-
leocorrentes para SE e SW. Na porção inferior, ocorrem 
camadas de arenito quartzoso fino a médio (por vezes 
grosso) com matriz argilosa, moderadamente selecio-
nado, de aspecto maciço e coloração amarelada a ala-
ranjada (ferruginizado), onde ocorrem concentrações 
irregulares de fragmentos vegetais fossilizados, locali-
zados principalmente na camada basal do afloramento.

Figura 2 - Seções colunar (SC) e panorâmica do aflora-
mento estudado da Formação Novo Remanso, na mar-
gem direita do rio Preto da Eva. A seção colunar mostra 
as litologias, o acamamento e a localização do principal 
nível de troncos fossilizados.
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Os fragmentos foram classificados macroscopica-
mente como troncos, cascas e frutos (?). As madeiras, 
mais abundantes, são compactas, resistentes, alonga-
das e retilíneas, apresentam comprimento entre 7 a 17 
cm e aproximadamente 8 cm de diâmetro (Figura 3A). 
Em geral, mostram-se fragmentadas, são elipsoidais, 
com bordas arredondadas e apresentam coloração su-
perficial marrom amarelada a marrom escuro (Figura 
3A). Os fragmentos vegetais, que variam de 4 a 10 cm 

de comprimento, consistem principalmente de cascas 
compactas de cor marrom escuro (Figura 3B), com es-
truturas preservadas, como cerne (Figura 3C) e alburno 
(Figura 3D). De forma restrita, ocorrem formas vesti-
giais ovoides (2,43 cm de comprimento por 2,4 cm de 
largura) de coloração marrom, com aparência de baga, 
onde a parte interna é aparentemente composta por se-
mentes numerosas, que podem ser interpretados como 
frutos (Figura 3 E, F). 

Figura 3 - Amostras de troncos, cascas e frutos, onde os limites e estruturas foram delimitados por linhas tracejadas 
amarelas. A) Tronco fóssil alongado e retilíneo, exibindo contorno elipsoidal. B) Fragmentos de cascas de troncos. C) Se-
ção transversal do tronco, destacando o cerne. D) Seção tangencial do tronco, indicando falsos anéis de crescimento. E) 
3 frutos com porção externa (epicarpo). F) Detalhe na porção interna (endocarpo) do fruto, que aparentemente indicam 
sementes numerosas.

SISTEMÁTICA PALEOBOTÂNICA 

Orden Fabales Bromhead 1838

Família Fabaceae Lindley 1836

Subfamília Mimosoideae Lindley 1836

Figuras (4-6)
Parentesco atual: Cedrelinga catenaeformis (Ducke) Ducke
Materiais estudados. EM-02-NR (H) e EM-02-NR (B) 
Procedência estratigráfica. Formação Novo Remanso 
Procedência geográfica. Rio preto da Eva
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DESCRIÇÃO ANATÔMICA

As amostras EM-02-NR (H) e EM-02-NR (B) 
apresentam as mesmas características. Anéis de cresci-
mento ausentes ou não observados; porosidade difusa; 
vasos em maioria solitários (Figuras 4A e 5A); diâme-
tro tangencial dos vasos 100µm (50-200) (Figura 6A); 
média de 4 vasos por mm2, os vasos apresentam um 
conteúdo escuro (Figuras 4A e 5A); elementos de vasos 
de tamanho mediano >= 350µm (Figura 6A); placas de 
perfuração simples (Figura 6A); pontuações intervas-
culares alternas ornamentadas e de tamanho (7-10) µm 
(Figura 6 B); parênquima axial paratraqueal de vasicen-
trico de escasso a aliforme (Figuras 4A e 5A); raios ho-
mogêneos unisseriados (maioria) e alguns parcialmente 
bisseriados, em média de 7 células de altura (6-12), 150 
µm de altura e 25 µm de largura, 10 (8-12) por mm li-
near (Figuras 4 B, C e 5 B,C). Fibras simples, septadas; 
ocasionais fibrotraqueides observadas (Figura 5 C), au-
sência de estratificação, cristais não observados, canais 
radiais e tubos ausentes (Figuras 4C, 5C e 6 C, D).

A FAMÍLIA FABACEAE

A presença de caracteres como porosidade difu-
sa, vasos solitários e múltiplos, placas de perfuração 
simples, parênquima axial abundante, vasicentrico, 
aliforme, confluente e ou em bandas, pontuações in-
tervasculares ornamentadas, raios homogêneos e fibras 
simples são característicos da família Fabaceae (Met-
calfe e Chalk, 1950; Cozzo, 1950, 1951; Wheeler e Baas, 
1992). A família Fabaceae se divide em três subfamílias: 
Mimosoideae, Caesalpinoideae e Papilionoideae que 
juntas compreendem as plantas conhecidas como legu-
minosas. As duas amostras aqui estudadas apresentam 
relações estreitas com a subfamília Mimosoideae, ca-
racterizada anatomicamente por: vasos solitários, múl-
tiplos radiais e agrupados; placas de perfuração simples; 
pontuações intervasculares alternas e ornamentadas; 
parênquima vasicentrico, aliforme e confluente, fibras 
simples podendo conter septos ou não, raios podem 
ser de 1 a 3 seriados, alguns gêneros e espécies podem 
conter raios exclusivamente unisseriados, são do tipo 
homocelulares (formados por células procumbentes); 
estratificação geralmente é ausente nas Mimosoideaes, 
diferentemente de Caesalpinoideas e Papilionoideas 
(Metcalfe e Chalk, 1950; Cozzo, 1951; Tortorelli, 2009; 
Wheeler e Baas, 1992; Evans et al. 2006; León, 2008).

Evans et al. (2006), agruparão os integrantes da 
subfamília Mimosoideae nas seguintes tribos: Mimoseae, 
Ingeae, Acacieae e Mimozygantheae.

De acordo com Evans et al. (2006), as madeiras 
analisadas estão classificadas dentro da tribo Ingeae, 
pertencente a aliança Inga pelos seguintes caracteres: 
parênquima vasicentrico, aliforme e confluente, for-
mando bandas irregulares, pontuações intervasculares 

alternas pequenas e ornamentadas, depósitos de goma/
resina pode estar presentes nos raios homocelulares 
unisseriados e unisseriados, parcialmente bisseridos, 
fibras simples não septadas. Não exibe estratificação.

Atualmente a tribo Ingeae é a mais numerosa dentro 
da subfamília Mimosoideae e inclui cerca de 10 gêneros 
e 300 espécies. A maioria dos gêneros que compreendem 
a aliança Inga apresentam raios unisseriados e homogê-
neos; parênquima axial vasicentrico, confluente, às vezes 
formando bandas irregulares e ausência de estratificação, 
algumas vezes irregularmente estratificados. Os cristais 
de oxalato de cálcio podem ser encontrados em câmaras, 
nas fibras ou no parênquima (Evans et al. 2006). De acor-
do com estes autores, os gêneros se classificam em dois 
grupos: Grupo I - com fibras septadas (Inga e Cedrelinga) e 
Grupo II- com fibras não septadas (Archidendron, Callian-
dra, Cojoba, Marmaroxylon e Zygia).

Os exemplares estudados apresentam caracte-
res especialmente similares a estes gêneros neotropi-
cais atuais, mais precisamente com o gênero Cedrelinga 
Ducke pela distribuição e tipo de parênquima, diâme-
tro tangencial dos vasos, fibras septadas, estratificação 
ausente, raios homogêneos, unisseriados e unisseriados 
parcialmente bisseriados e ausência de cristais.

COMPARAÇÕES COM GÊNEROS FÓSSEIS

Os principais gêneros fósseis referidos a Mimo-
soideae são: Acacioxylon Schenk, 1883, Adenantheroxylon 
Prakash e Tripathi, 1968, Albizinium Prakash, 1975, Al-
bizzioxylon Nikitin, 1935, Dichrostachyoxylon Müller-Stöll 
e Mädel, 1967, Eucacioxylon Müller-Stöll e Mädel, 1967, 
Ingoxylon Müller-Stöll e Mädel, 1967, Menendoxylon Lutz, 
1979, Metacacioxylon Gros, 1981, Mimosoxylon Müller-S-
töll e Mädel, 1967, Mimosaceoxylon Lakhanpal e Prakash, 
1970, Paraalbizioxylon Gros, 1992 diagnose emendada 
por Matínez, 2014. Paracacioxylon Müller-Stöll e Mädel, 
1967, Piptadenioxylon Suguio e Mussa, 1978, Tetrapleu-
roxylon Müller-Stöll e Mädel, 1967, Anadenantheroxylon 
Brea et al. 2001, diagnose emendada por Franco, 2011, 
Microlobiusxylon Franco e Brea, 2010 e Zygiaxylon Kloster 
et al. 2015 (Tabela 1).

Dos gêneros presentes na (tabela 1), os gêneros 
fósseis que mais se aproximam do material estudado 
seriam Microlobiusxylon e Zygiaxylon por conta dos raios 
unisseriados e parcialmente bisseriados, no entanto, di-
ferem bastante das amostras estudadas por conta dos 
tipos de parênquima abundante e tipos de fibras. Até 
o presente momento não existe nenhum gênero fóssil 
que agrupe todas as características apresentadas pelas 
amostras estudadas, à maioria dos gêneros fósseis per-
tencentes à subfamília mimosoideae apresentam raios 
numerosos e distintos tipos de parênquima, geralmente 
abundante. Portanto, faz se necessário que futuramente 
sejam feitos mais estudos comparativos acerca da taxo-
nomia dos gêneros fósseis e, se necessário, a criação de 
um novo gênero e espécie pode ser realizada.
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COMPARAÇÃO COM ESPÉCIES ATUAIS

Mimosoideae é a subfamilia menos numerosa den-
tro das Fabáceas. Segundo Mabberley (1990) inclui 
cerca de 60 gêneros e mais de 3000 espécies atualmen-
te distribuídas pelos trópicos (Figura 7). León (2008) 
ao estudar a anatomia de 31 espécies de Mimosoideae 
da Amazônia Venezuelana exibe vários caracteres que 
permitem distinguir as espécies entre si, como o tipo e 
parênquima, tamanho do diâmetro tangencial dos va-
sos, tipos e tamanhos de raios e presença ou ausência 
de cristais. Das 31 espécies estudadas por León (2008), 
a que mais apresenta semelhança com os fósseis estu-
dados é a espécie Cedrelinga catenaeformis, ele destaca o 
diâmetro tangencial dos vasos como grandes, a pouca 
quantidade de parênquima axial vasicentrico, raios 
unisseriados a parcialmente bisseriados, e a ausência de 
cristais, características estas comparáveis às amostras 
aqui descritas.

Figura 4 - Amostra EM-02-NR (B). Fotos de Microscopia 
ótica. A) Corte Transversal. Anéis de crescimento não 
observados, vasos solitários (setas), parênquima escas-
so. Escala 100µm. B) Corte longitudinal radial, elemen-
tos de vasos (seta) >= 350µm. Escala 100µm. C) Corte 
longitudinal tangencial onde são visíveis os raios (seta) 
unisseriados e fibras septadas. Escala 100µm.

Figura 5 - Amostra EM-02-NR (H). Fotos de microscopia 
óptica. A) Corte Transversal. Anéis de crescimento 
não observados, vasos solitários (setas), parênquima 
escasso. Escala 100µm. B) Corte longitudinal radial, 
elementos de vasos (seta) ≥ 350µm. Escala 150µm. 
C) Corte longitudinal tangencial onde são visíveis 
os raios (seta) unisseriados e alguns unisseriados 
parcialmente bisseriados, além das fibras septadas. 
Escala 150µm.
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Figura 6 - Amostras EM-02-NR (H) e EM-02-NR (B). Fotos de Microscopia eletrônica de varredura 
(MEV). A) Elemento de vaso com pontuações intervasculares alternas (seta). B) Detalhe das pon-
tuações intervasculares alternas com ornamentação. Escala 20µm. C) Visão radial de um raio (seta 
branca), e fibras simples (seta preta). D) Detalhe de um raio (seta).

Figura 7 - Mapa de distribuição atual da subfamília Mimosoideae. (Fonte: Kloster 2015).
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Tabela 1 - Comparação entre gêneros fósseis da subfamília Mimosoideae. Adaptada de Gros (1992).

Gêneros fósseis Vasos Pontuações 
tamanho

Raios Parênquima Fibras 

Acacioxylon

Schenk 1883

predominam solitários ____ homogêneos

 1-3 seriados

paratraqueal, em 
bandas

____

Adenanteroxylon 
Prakash e Tripathi 1968

predominam solitários ____ homogêneos 

1-3 seriados

difuso, vasicentrico 
aliforme e 
confluente

não septadas 

Albizzinium

Prakash 1975

predominam solitários médio homogêneos 
1- 4 seriados

difuso, vasicéntrico 
a aliforme, 
ocasional 
confluente

septadas 

Albizzioxylon 

Nikitin 1935

solitários e grupos ____ ____ paratraqueal ____

Dichrostachyoxylon 
Müller-Stöll e Mädel 
1967 

solitários e grupos médio homogêneos 
heterogêneos  

1-10 seriados

vasicentrico, alifor-
me, e confluente 

não septadas 

Euacacioxylon Müller-
Stöll e Mädel 1967

solitários e grupos médio homogêneos 

1-10 seriados

aliforme a con-
fluente e bandas 
tangenciais

não  septadas 

Ingoxylon 

Müller-Stöll e  Mädel 
1967

solitários e grupos médio homogêneos 

1-5 seriados

vasicentrico 
a aliforme, e 
confluente

septadas  

Menendoylon

Lutz 1979

solitários e grupos pequenas a 
medianas 

homogêneos/ 
heterogêneos  

1-3 seriados

vasicentrico, alifor-
me bandas curtas

não  septadas 

Metacacioxylon 

Gros 1981

solitários e grupos médio homogêneos 

1-18 seriados

vasicentrico a 
aliforme, e bandas 

não  septadas 

Mimosoxylon

Müller-Stöll e Mädel 
1967 

solitários e grupos pequenas a 
medianas 

homogêneos 

1-3 seriados

vasicentrico alifor-
me e confluente

não septadas 

Mimosaceoxylon 
Lakhanpal e Prakash 
1970

solitários e múltiplos médio homogêneos 

1-9 seriados

paratraqueal e di-
fuso

____

Paraalbizzioxylon Gros 
1992

solitários e grupos pequenas a 
medianas 

homogêneos 

1-6 seriados

Paratraqueal con-
fluente

septadas ou 
não 

Paracacioxylon Müller-
-Stöll e Mädel 1967 

solitários e grupos médio homogêneos 

1-10 seriados

vasicentrico, con-
fluente formando 
bandas

septadas  

Piptadenioxylon Su-
guio e Mussa 1978

solitários e grupos pequenas homogêneos 
2-3 seriados

paratraqueal, va-
sicentrico e em 
bandas

não  septadas

Tetrapleuroxylon 
Müller-Stöll e Mädel 
1967 

solitários e grupos medianas homogêneos 

1-5 seriados

vasicentrico a ali-
forme, e confluente

não  septadas

Anadenantheroylon 
Brea et al. 2001 

solitarios e múltiplos pequenas   homogéneos 

1-3 seriados

vasicentrico e con-
fluente 

____ 

Microlobiusxylon 
Franco e Brea 2010 

solitários e grupos pequenas  homogêneos 

1-2 seriados

vasicentrico, alifor-
me, e confluente 
bandeado

não  septadas

Zygiaxylon 

Kloster et al. 2015

solitários e grupos pequenas  homogêneos 

1-2 seriados

vasicentrico, 
aliforme, e 
confluente 
bandeado

não  septadas

EM-02-NR (H) e 

EM-02-NR (B)  

Este trabalho

solitários e múltiplos medianas homogêneos 

1-2 seriados

vasicentrico escas-
so a aliforme  

  septadas



Contribuição a Paleobotânica: registro de madeira de Fabaceae na cobertura sedimentar Neógena da Bacia do Amazonas

8
Contribuições à Geologia da Amazônia - Volume 10

9
Contribuições à Geologia da Amazônia - Volume 10

Adriana Cabral Kloster | Daniela de Moraes Bessa | Emílio Alberto Amaral Soares

DADOS DE DRX E MAPA QUÍMICO

Os difratogramas de DRX das 2 amostras analisa-
das mostram picos de intensidade concordantes com os 
picos da goethita (FeOOH) (Figura 8A e B). A amostra 
EM-02-NR-B, representativa do tronco, indicou so-
mente goethita em sua composição, enquanto a amostra 
EM-02-NR-H, representativa da zona de contato entre 
o tronco e arenito quartzoso que o envolve, mostrou 

também picos de intensidade característicos do quart-
zo (SiO

2
) (Figura 8B). A análise do mapa de distribui-

ção de elementos químicos das 2 amostras, obtido por 
análises de MEV com EDS (Figura 9A), indica que o Fe 
(azul) (Figura 9B) é o elemento predominante em rela-
ção ao C (vermelho) (Figura 9C). A quantidade de oxi-
gênio presente na amostra é representada pela cor verde 
(Figura 9D) podendo estar associada tanto ao óxido de 
ferro, quanto ao resíduo de matéria orgânica original.

Figura 8 - A) Presença de goethita (Go) no difratograma de raios-X da amostra EM-02-NR-B. B) Presença de 
goethita (Go) e quartzo (Q) no difratograma de raios-X da amostra EM-02-NR-H. 

Figura 9 - Mapa composicional das amostras EM-02-NR-A e EM-02-NR-B. Em cinza, imagem 
ERE. Cada quadro em cor representa a composição EDS de um elemento específico: Fe- ferro, 
O-oxigênio, C- carbono.
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CONCLUSÕES

O presente trabalho descreve vegetais fósseis 
inseridos em camadas da Formação Novo Remanso, 
aflorante na margem direita do Rio Preto da Eva (Ama-
zônia Central). Nos exemplares analisados, predomi-
nam fragmentos de madeiras e cascas. A presença da 
familia Fabaceae no registro fossil da Amazônia Cen-
tral, somada aos registros prévios de Annonaceae por 
Kloster et al. (2013) e Soares et al. (2017) para a mesma 
região e Kloster et al. (2015) e Kloster (2015) para a ama-
zonia ocidental é um importante dado que contribui 
para o conhecimento das paleofloras da América do Sul, 
sendo que as caracteristicas anatômicas presentes nas 
madeiras fósseis estudadas se mostram similares as dos 
especimens presentes hoje na Amazônia. No entanto, 
os estudos ainda são insuficientes e fragmentados para 
demonstrar os processos biogeográficos envolvendo a 
diferenciação e diversificação da floresta Amazonica, 
do Neógeno até o presente.

No local estudado, a Formação Novo Remanso 
é constituída de camadas de arenitos e pelitos de colo-
ração rosada a amarelada, com intensa ferruginização, 
indicativa de processos pedogenéticos superimpostos. 
Estes processos provavelmente produziram alterações 
mineralógicas e obliteraram parte das estruturas sedi-
mentares, dificultando a identificação de fácies sedi-
mentares. Apesar das limitações, as camadas arenosas 
maciças e com estratificações cruzadas descritas no 
afloramento, podem ser associadas às fácies arenosas de 
barras em pontal do paleossistema fluvial meandrante 
atribuído por Dino et al. (2012) e Soares et al. (2015) para 
a deposição da referida formação.

O aspecto fragmentado e bordas subarredonda-
das do material fossilífero (troncos e cascas), imersos 
na camada arenosa, pode ser associado ao padrão de 
sazonalidade dos rios amazônicos no Neógeno, pos-
sivelmente relacionado às enchentes e vazantes sazo-
nais, semelhante ao sistema atual. Durante o desenvol-
vimento inicial deste sistema, a sazonalidade dos rios 

permitia que no período de vazante, uma vegetação de 
pequeno a médio porte (evidente pelo diâmetro cen-
timétrico dos troncos) se implantasse sobre as barras 
fluviais arenosas expostas e, durante a enchente, par-
te da barra era retrabalhada por fluxos aquosos de alta 
energia, que fragmentaram, arredondaram e soterraram 
rapidamente os vegetais. O transporte aparentemente 
causou abrasão parcial da superfície dos vegetais mas 
não foi suficiente para apagar vestígios da textura ex-
terna como sulcos e fibras. Com a evolução do sistema 
fluvial, as camadas foram rapidamente soterradas (mas 
não atingiram grandes profundidades) e submetidas a 
leve compactação mecânica, evidente pelo achatamento 
de algumas madeiras.

Dados de difração de raiox-X indicaram que a goe-
thita (FeOOH) predominou no processo de substitui-
ção dos troncos, como a principal fase mineral portado-
ra de ferro, substituindo a estrutura vegetal primária e 
preservando parte das estruturas anatômicas dos frag-
mentos vegetais. Apesar da camada fossilífera estudada 
não estar vinculada a um nível estratigráfico específico 
de correlação regional da Formação Novo Remanso, 
existe similaridade morfológica e química (goethiza-
ção) dos troncos fossilizados estudados no afloramen-
to do Rio Preto da Eva com os níveis fossilíferos desta 
mesma formação, identificados por Oliveira (2006) e 
Soares et al. (2017) nas margens dos rios Negro e Ama-
zonas, respectivamente. 
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RESUMO: A região de Carajás, sudeste do estado do 
Pará, integra uma das maiores unidades espeleológi-
cas do Brasil e está desenvolvida sobre crosta lateríti-
ca e saprólito de rochas metavulcânicas e jaspilito do 
Grupo Grão Pará. Nessa região, estudos petrográficos 
e mineralógicos de espeleotemas ainda são escassos. 
Com o intuito de contribuir com o entendimento das 
condições genéticas dessas feições, o presente trabalho 
realizou análises petrográficas e mineralógicas de es-
peleotemas nas cavidades naturais subterrâneas N4E-
0008 e N4WS-0072 de Serra Norte, Carajás. Os méto-
dos utilizados foram: Microscopia Ótica, Difração de 
Raios-X (DRX) e Microscopia Eletrônica de Varredu-
ra/Espectroscopia de Energia Dispersiva (MEV/EDS). 
Foram estudados dois tipos de espeleotemas: coraloide 
e crosta. Os coraloides, de coloração marrom averme-
lhada, ocorrem sobre o jaspilito, exibe hábito botroidal 
e constituem-se de sílica amorfa, quartzo, goethita, he-
matita, alunita e clastos de jaspilito. A crosta, de colora-
ção amarelada, ocorre como revestimento sobre a cros-
ta laterítica e constitui-se de leucofosfita, esfeniscidita, 
estrengita e fosfosiderita. A gênese dos coraloides foi 
atribuída a processos de exsudação da água que cir-
culam lenta e descontinuamente através dos poros da 
formação ferrífera. A crosta fosfática está relacionada à 
interação da crosta laterítica com o produto de lixivia-
ção do guano de morcego, em um ambiente úmido e pH 
ácido.

PALAVRAS-CHAVE: Jaspilito; Cavidades naturais 
subterrâneas; Espeleotemas; Fosfatos; Carajás.

ABSTRACT: Carajás region is located throughout southeast 
Pará State. This region represents one of largest Brazilian spele-
ological units developed along of lateritic crust, and saprolite of 
metavulcanic and jaspilite rocks of the Grão Pará Group. In this 
region, petrographic and mineralogical studies of speleothems 
are scarce. In order to contribute with the understanding of the 
genetic conditions these features, this research realized petrograf-
ic and mineralogical analyzes of speleothems in the N4E-0008 
and N4WS-0072 caves of the Serra Norte, Carajás. The methods 
used were: Optical Microscopy, X-ray Diffraction (XRD) and 
Scanning Electron Microscopy/Energy Dispersive Spectroscopy 
(SEM/EDS). Two types of the speleothems were studied: coral-
loid and crust. Brown reddish coralloid occurs on jaspilite, which 
shows botroidal habit and is constituted of the amorphous silica, 
quartz, goethite, hematite, alunite and jaspilite fragments. Yel-
lowish crust occurs as a coating on the lateritic crust and consists 
of leucophosphite, spheniscidite, strengite and phosphosiderite. 
The genesis of coralloid was attributed to exudation, where water 
circulate slowly and discontinuously through the lateritic crust’s 
pores. The phosphatic crust was associated to interaction between 
lateritic crust and bat guano’s leaching product, in wet e acid en-
vironment.

KEYWORDS: Jaspilite; Cave; Speleothem; Phosphate; Cara-
jás.
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INTRODUÇÃO

Existem atualmente no Brasil duas regiões que 
comportam uma grande quantidade de cavidades natu-
rais subterrâneas situadas em crosta laterítica e sapróli-

to de Formação Ferrífera Bandada (BIF); o Quadrilátero 
Ferrífero, estado de Minas Gerais; e Serra dos Carajás, 
sudeste do Pará, onde localiza-se a Unidade Geomorfo-
lógica Serra Norte, área de estudo (Simmons 1963; Tol-
bert et al. 1971; Maurity & Koutshoubey 1995; Auler & 
Piló 2005) (Figura 1).

Figura 1 - Mapa de localização e acesso da Unidade Geomorfológica Serra Norte, na qual estão inseridas as cavidades 
naturais subterrâneas N4E-0008 e N4WS-0072.

Apesar dos numerosos levantamentos geoespele-
ológicos realizados em Carajás, estudos mineralógicos 
e petrográficos ainda são escassos. Este fato tem im-
possibilitado análises mais consistente a respeito dos 
depósitos químicos formados no interior das cavidades 
subterrâneas, as quais ocorrem ao longo da interface do 
saprólito de jaspilito com a crosta laterítica (Simmons 
1963; Maurity & Kotschoubey 1995; Piló & Auler 2009). 

Os espeleotemas - depósitos cristalinos gerados 
no interior de cavidades subterrâneas a partir de preci-
pitação de soluções aquosas (White 1976; Auler & Zo-
gbi 2011) – foram encontrados na região de Carajás, es-
pecialmente na Unidade Geomorfológica Serra Norte, 
sob diferentes composições e morfologias, entretanto, 
neste trabalho, foram descritos apenas os espeleotemas 
coraloide e crosta, oriundos das cavidades subterrâneas 
naturais N4E-0008 e N4WS-0072, respectivamente. O 
objetivo principal deste trabalho foi realizar o estudo 
petrográfico e mineralógico destes espeleotemas, visan-
do o entendimento genético e evolutivo dos mesmos.

CONTEXTO GEOLÓGICO

A Unidade Geomorfológica Serra Norte faz par-
te do maciço residual da Serra dos Carajás, integrante 
do Planalto Dissecado do Sul do Pará (Boaventura et 
al. 1974). Esta unidade é sustentada por uma espessa 
cobertura laterítica, formada sobre as rochas metavul-
cânicas e Formação Ferrífera Bandada (FFB) do tipo 
jaspilito do Grupo Grão Pará, o qual está inserido no 
Supergrupo Itacaíunas (Tolbert et al. 1971; DOCEGEO 
1988; Maurity & Kotschoubey 1995; Lopes 1999; Ma-
cambira 2003; Zucchetti 2007) (Figura 2). A cobertu-
ra laterítica mostra comumente feições pseucársticas 
(cavidades naturais subterrâneas), que ocorrem nor-
malmente na interface do saprólito de jaspilito com a 
crosta laterítica, sugerindo origem por intemperismo/
degradação destes litotipos (Tolbert et al. 1971; Araujo 
& Maia 1991; Maurity & Kotschoubey 1995; Macambi-
ra 2002; Macambira 2003; Piló & Auler 2009).
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Figura 2 - Mapa geológico da Carajás (Tallarico et al. 2000).

MATERIAS E MÉTODOS

Os métodos utilizados foram: Difração de Raios-
-X (DRX), Microscopia Óptica (MO) e Microscopia 
Eletrônica de Varredura/Espectroscopia de energia 
dispersiva (MEV/EDS). A DRX foi utilizada na iden-
tificação das fases mineralógicas dos espeleotemas e 
dos substratos (jaspilito e crosta laterítica); a MO foi 
realizada em lâminas delgadas e polidas para identifi-

cação textural e mineralógica; o MEV foi aplicado em 
fragmentos de jaspilito, crosta laterítica e espeleote-
mas para obtenção de imagens micromorfológicas dos 
minerais; também foram realizadas análises químicas 
semiquantitativas por microanálise pontual por EDS 
em lâminas delgadas e polidas. Estas análises foram 
realizadas em laboratórios da Universidade Federal 
do Pará (UFPA) e da Universidade Federal do Sul e 
Sudeste do Pará (UNIFESSPA).



Petrografia e mineralogia de espeleotemas em cavernas de Carajás, sudeste do estado do Pará, Brasil

16
Contribuições à Geologia da Amazônia - Volume 10

17
Contribuições à Geologia da Amazônia - Volume 10

Alan Rodrigo Leal de Albuquerque  |  Daniele Freitas Gonçalves  |  Antônio Emídio de Araújo Santos Júnior

RESULTADOS

Os estudos envolveram a caracterização mine-
ralógica e petrográfica das cavidades N4E-0008 e  
N4WS-0072.

Cavidade natural N4E-0008
A cavidade N4E-0008, a 649 m de altitude, ocor-

re no saprólito do jaspilito, no próprio minério de fer-
ro. Este saprólito preserva, ainda, o acamamento reli-

quiar da rocha fonte. Esta cavidade apresenta padrão 
planimétrico espongiforme, caracterizado por formas 
irregulares, com condutos geralmente globulares de 
tamanho variado, que se interconectam por passagens 
estreitas (Figura 3). Esta cavidade exibe feições hidro-
lógicas resultantes de gotejamento, condensação e em-
poçamento, contendo espeleotemas coraloide, crosta de 
óxido-hidróxido, crosta branca, escorrimento e micro-
travertino. Porém, neste trabalho, apenas o espeleotema 
coraloide foi estudado, o mesmo desenvolve-se sobre o 
saprólito de jaspilito.

Figura 3 - Aspectos geológicos da cavidade natural N4E-0008; a) Planta baixa da cavidade N4E-0008, com padrão planimé-
trico espongiforme e indicação das imagens obtidas; b) Vista da entrada da cavidade; c) Interior da cavidade com parede 
e teto de saprólito do jaspilito; d) Espeleotemas coraloide que ocorre em um apêndice na parede da cavidade N4E-0008.

O espeleotema coraloide tem como substrato o 
saprólito do jaspilito (minério de ferro) da Formação 
Carajás e ocorre em apêndices nas paredes da cavidade 
N4E-0008. Macroscopicamente exibe coloração mar-
rom-avermelhado e hábito botroidal (Figura 4). Sob 
MO, o coraloide apresenta zoneamento marcado pela 
alternância na concentração de sílica e ferro nas bandas 
amorfas, ora castanho-rosada, ora avermelhada. Textu-
ralmente, apresenta sílica amorfa envolvendo grãos su-

bangulosos a subarredondados de hematita (Fe
2
O

3
), go-

ethita (FeO(OH)), alunita (K(Al
3
(SO

4
)

2
(OH)

6
)) e quart-

zo (SiO
2
), que variam entre 0,1 a 0,2 mm (Figura 5). Exibe 

ao longo de toda a estrutura, aspecto poroso, mostrando 
vazios com bordas e contornos irregulares (Figura 5). Ao 
MEV, caracteriza-se por uma massa amorfa de sílica com 
aspecto esponjoso que incorpora partículas minerais de 
alunita, hematita e goethita, comprovados por análises 
químicas semiquantitativas de EDS (Figura 5).



Petrografia e mineralogia de espeleotemas em cavernas de Carajás, sudeste do estado do Pará, Brasil

16
Contribuições à Geologia da Amazônia - Volume 10

17
Contribuições à Geologia da Amazônia - Volume 10

Alan Rodrigo Leal de Albuquerque  |  Daniele Freitas Gonçalves  |  Antônio Emídio de Araújo Santos Júnior

Figura 4 - Aspectos texturais e mineralógicos do espeleotema coraloide e do saprólito; a) 
Espeleotema coraloide e substrato de saprólito do jaspilito coletado da parede da cavidade 
N4E-0008; b) Difratograma correspondente a composição mineralógica do coraloide com 
aspecto amorfo e do saprólito com fases minerais com bom grau de ordenamento cristalino 
(Aln: alunita, Gt: goethita, Hem: hematita, Qtz: quartzo).

Figura 5 - Fotomicrografias, imagens de MEV e análises de EDS do espeleotema coraloide; 
a) Coraloide constituído por sílica amorfa com aspecto zonado, englobando fragmentos de 
quartzo (Qtz), alunita (Alu), goethita (Gt) e hematita (Hem), e substrato de saprólito do jas-
pilito (luz transmitida, LP); b) Massa amorfa de sílica com partículas detríticas e em desta-
que vazios com bordas e contornos irregulares (luz refletida, LN); c) Aspecto esponjoso do 
coraloide (MEV); d) Coraloide com os respectivos pontos analisados quimicamente por EDS 
e) Análise de EDS correspondente ao ponto 1 da imagem d, a qual apresenta composição 
silicosa da massa amorfa que compõe o coraloide; f) Análise de EDS da composição química 
do ponto 2, relacionado a alunita.
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O saprólito de jaspilito preserva ainda a estrutura 
primária do jaspilito, caracterizada pela alternância de 
bandas silicosas e bandas de minerais opacos, com até 
0,25mm de espessura (Figura 6). As bandas silicosas 
são constituídas essencialmente por jaspe e as bandas 

opacas por hematita. Vazios com contornos irregulares 
ocorrem ora paralelos, ora perpendiculares ao banda-
mento reliquiar, apresentando aspectos cavernosos e 
preenchidos por partículas sílticas de alunita, quartzo, 
goethita, hematita, bem como sílica amorfa (Figura 6).

Figura 6 - Fotomicrografias do saprólito do jaspilito; a) Saprólito com laminações reliquiares plano-paralelas marca-
das pela alternância de bandas silicosas (Sl) e bandas de minerais opacos (Op), e fraturas com pares conjugados em 
destaque (luz refletida, LN); b) Em destaque espaços vazios associados a fratura perpendicular a laminação reliquiar 
do jaspilito, os quais são preenchidos por goethita (Gt) e hematita, bem como partículas sílticas de alunita (Alu) (luz 
refletida, LP).

Cavidade natural N4WS-0072

A cavidade N4WS-0072 desenvolveu-se na inter-
face do saprólito de jaspilito com a crosta laterítica a 
631 m de altitude. Exibe padrão planimétrico retilíneo, 
sendo caracterizado por condutos simples, com direção 
preferencial, geralmente orientada por fraturas, juntas 
ou planos inclinados do bandamento reliquiar do jaspi-
lito (Figura 7). As feições hidrológicas encontradas nes-
sa cavidade são: gotejamento, condensação e infiltração. 
Além disso, existe uma grande quantidade de morcegos 
que colonizam a cavidade. Foram identificados os se-
guintes espeleotemas: crosta, coraloide, escorrimento, 
crosta óxido-hidróxido, microtravertino, estalactite, 
estalagmite e coluna. Nesse estudo, entretanto, mostra 
apenas a caracterização da crosta, a qual foi desenvolvi-
da sobre a crosta laterítica. 

O espeleotema crosta ocorre sobre a cober-
tura laterítica, com espessura de aproximadamen-
te 0,4 mm. É constituída por cristais de leucofosfita 
(KFe2

(PO
4
)

2
OH.2H

2
O), esfeniscidita Fe

2
(NH

4
)(OH)

(PO
4
)

2
(H

2
O)

2
, estrengita Fe(PO4).2(H2O) e fosfosi-

derita (polimorfo da estrengita). Esses cristais exibem 
birrefringência baixa a moderada, textura coloforme e 
por vezes laminados. Ao MEV, a crosta exibe hábito ta-
bular e é constituída por agregados cristalinos de com-
posição fosfática conforme comprovado por análises de 
EDS (Figura 8).

A cobertura laterítica exibe macroscopicamente 
coloração marrom avermelhada e constitui-se essen-
cialmente por hematita (Fe2

O
3
) e goethita (FeO(OH)) 

(Figura 9). Sob MO, a crosta laterítica apresenta as-
pecto brechoide, composta por clastos de jaspilito (~1,5 
mm), contendo cristais de pseudomagnetita (0,1 a 0,5 
mm), os quais mostram-se angulosos, hexagonais e par-
cialmente martitizados, com bordas de hematita cinza 
esbranquiçada e centro de magnetita cinza azulada. A 
cobertura laterítica exibe aspecto cavernoso a irregular, 
com espaços vazios superimpondo-se a laminação da 
rocha original (jaspilito). Os espaços vazios interconec-
tados são preenchidos parcialmente ou totalmente por 
oólitos (0,1 mm), massa amorfa de óxido/hidróxido de 
ferro e minerais fosfáticos (Figura 9).

DISCUSSÃO

O espeleotema coraloide e crosta desenvolveram-
-se em zonas porosas e permeáveis, na interface do sa-
prólito de jaspilito com a crosta laterítica, através da 
ação conjunta de soluções percolantes ricas em Fe, Si, 
Al e P. Os processos de dissolução, seguidos por pre-
cipitação, geraram os espeleotemas supracitados, os 
quais são constituídos de sílica, óxido-hidróxidos de 
ferro e fosfatos de ferro (Simmons 1963; Maurity & 
Kotschoubey 1995).
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Figura 7 - Aspectos geológicos da cavidade natural N4WS-0072 mostrando o posicionamento das amostras (N4WS-
-72-A teto e N4WS-72-B parede) e das imagens obtidas; a) Planta baixa da cavidade, com padrão planimétrico retilí-
neo; b) Imagem da entrada da cavidade; c) Detalhe do contato entre o saprólito de jaspilito e a crosta laterítica, onde 
a cavidade está inserida; d) Interior da cavidade com salões relativamente amplos e piso irregular.

A alternância de períodos de saturação e de estag-
nação da água, com períodos de percolação livre, contro-
lado por mudanças climáticas sazonais, desempenhou 
papel relevante na destruição dos minerais, sobretudo 
dos silicosos, devido às variações nas condições de pH 
do meio laterítico (Maurity & Kotschoubey 1995). Sen-
do assim, o espeleotema coraloide advém de material 
autogênico, representado por sílica amorfa, minerais 
de goethita, hematita, quartzo, bem como fragmentos 

de jaspilito, os quais foram gerados pela degradação da 
própria formação ferrífera.

 O desenvolvimento destes coraloides foi ocasio-
nado por processo de exsudação de água do saprólito e/
ou da crosta laterítica, onde soluções aquosas, por capi-
laridade, circularam lenta e descontinuamente através 
de poros gerados ao longo de fraturas, planos de acama-
mento e vazios inter e intracritalino das rochas (Biga-
rella et al 1994).  
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Figura 8 - Características texturais, mineralógicas e químicas do espeleotema crosta e da cobertura laterítica; a) 
Cobertura laterítica com aspecto brechoide e revestida por crosta fosfática amarelada; b) Composição mineralógica 
total da cobertura laterítica e do espeleotema crosta (Hem: hematita, Gt: goethita, Lc/Sp: leucofosfita/esfeniscidita, St: 
estrengita, Ph: fosfosiderita); c) Vazios com bordas irregulares preenchidos por leucofosfita/esfeniscidita com hábito 
coloforme e oólitos de fosfato de ferro (luz transmitida, LP); d) Crosta com leucofosfita/esfeniscidita tabular (MEV, 
fragmento); e) Crosta com ponto analisado quimicamente por EDS; f) Análise de EDS da composição química do pon-
to 1, correspondente a fosfato de ferro.

A solução, aquosa ao exsudar, perdeu H
2
O e depo-

sitou um gel silicoso com impregnação de ferro, incor-
porando finas partículas minerais como quartzo, hema-
tita, goethita e alunita, os quais foram originadas pela 
ação mecânica da água na formação ferrífera/laterítica 
(Bigarella et al 1994; Maurity & Kotschoubey 1995; Au-
ler & Zogbi 2011).

Os coraloides não necessariamente cresceram ao 

longo de linhas verticais, uma vez que as partes indi-
viduais apresentaram desenvolvimento para cima, 
obliquamente e para baixo. Na sua formação, as gotas 
aparentemente desafiaram a gravidade, pois a água não 
infiltrou-se em quantidades suficientes para propor-
cionar o gotejamento, existindo apenas para manter a 
estrutura úmida e formar pequenas gotículas, similar a 
orvalho (Bigarella et al 1994). 
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Já o espeleotema crosta é um depósito essencial-
mente alogênico, admitindo-se origem coprogênica 
como o principal fornecedor de fósforo para a formação 
dos complexos fosfáticos, haja vista que a crosta resi-
dual sobre a formação ferrífera da Serra Norte apresen-
ta teores de P

2
O

5
 inferior a 1% em peso (Beisiegel 1982; 

Kronberg et al. 1982; Coelho 1986; Souza; 1993).
Embora o meio laterítico apresente teores men-

suráveis de fósforo, dificilmente pode ser considerado 
como fonte deste elemento para formação dos espele-
otemas fosfáticos. Deste modo os expressivos depósi-
tos de guano de morcego, encontrados no interior das 
cavidades, poderiam estar geneticamente relacionados 
à gênese espeleotemas fosfáticos. Os minerais de fos-
fato de ferro, que compõe o espeleotema crosta, foram 
formados através da reação entre H

3
PO

4
 derivado da 

lixiviação do guano e óxi-hidróxidos de ferro advindo 
da formação ferrífera, sob condições húmidas, pH ácido 
(pH~6) e temperatura ambiente (Simmons 1964; Hill & 
Forti 1986; Wilson & Bain 1986; Hill & Forti 1997; Me-
drano & Piper 1997; Sauro et al. 2014;).

CONCLUSÕES

Os estudos dos espeleotemas coraloide e crosta, 
por meio de análises de petrografia convencional, DRX 

e MEV/EDS, permitiram tecer considerações a cerca da 
gênese e evolução destes depósitos:

	Espeleotema coraloide, constituído por sílica 
amorfa, minerais de goethita, hematita e alunita, bem 
como fragmentos de jaspilito, foi gerado por processos 
de exsudação da água do saprólito de jaspilito através 
dos vazios desenvolvidos nos planos de bandamento, 
fraturas e poros da rocha; 

	O espeleotema crosta, constituído por cristais 
de leucofosfita, esfeniscidita, estrengita e fosfosiderita, 
apresenta relação genética coprogênica, com o guano de 
morcego como a principal fonte de fósforo. Esses fosfa-
tos de ferro teriam originado-se sob condições húmidas 
e pH ácido, com interação de soluções advindas da li-
xiviação do cobertura laterítica e da decomposição do 
guano de morcego.
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RESUMO: Estudos geoquímicos de solo foram reali-
zados na porção norte da Floresta Nacional do Tapa-
jós, região oeste do Estado do Pará, Amazônia, com o 
objetivo de avaliar a influência da deposição atmosfé-
rica na composição química do solo.  Nessa área foram 
coletadas amostras de solo em onze perfis, a diferentes 
profundidades, e uma amostra da rocha-mãe. As com-
posições mineralógica e química de solo e rocha foram 
determinadas por DRX e FRX, respectivamente. O pH 
do solo e o seu conteúdo de matéria orgânica foram 
determinados por ensaios específicos. Caulinita, Al-
-goethita, quartzo e anatásio são as fases minerais do-
minantes no solo. Fatores de enriquecimento de todos 
os elementos químicos em relação às concentrações de 
alumínio em rocha e solo foram calculados. Foi obser-
vado enriquecimento relativo de Na, K, Mn, Sr, fosfato 
e enxofre em direção ao topo dos perfis. O  pH do solo 
varia de 5,2 a 4,4 e o conteúdo de matéria orgânica de 
15 a 75 g/dm3, em direção à superfície. Apenas os teores 
de fosfato e enxofre apresentaram correlação estatís-
tica significativa com o conteúdo de matéria orgânica 
no solo. Baixos coeficientes de correlação foram obti-
dos entre as concentrações de metais e os valores de pH 
do solo. Estes dados indicam que na formação do solo, 
além dos processos de intemperismo, deve ter ocorrido 
o aporte de material atmosférico, via deposição úmida e 
deposição seca. Estes resultados são também coerentes 
com outros estudos sobre a composição isotópica do 
solo e sobre a composição química de material particu-
lado atmosférico, desenvolvidos na mesma região oeste 
do estado do Pará.

PALAVRAS-CHAVE: Deposição Atmosférica; Geo-
química de solo; Floresta Nacional do Tapajós; Amazô-
nia; Brasil.

ABSTRACT: Soil geochemical studies aimed at assessing 
the influence of atmospheric deposition on forest soil, were car-
ried out in the northern portion of the Tapajos National Forest, 
in the west region of Para State, Amazon, Brazil. In the study 
area eleven soil profiles were sampled at different depths as well 
as the parental rock. The mineral and chemical compositions of 
those samples were determined by XRD and XRF, respectively. 
Soil pH and the organic matter (OM) content were assessed by 
specific essays. Kaolinite, Al-goethite, quartz and anatase are the 
dominant mineral phases in soil. Enrichment factors for chemical 
elements related to aluminum concentration in soil and rock were 
calculated. Enrichment for Na, K, Mn, Sr, phosphate and sulfur 
was observed towards the top of soil profiles. Soil pH values vary 
from 5.2 to 4.4 and OM contents ranged from 15 to 75 g/dm3 to-
wards the surface. Only phosphate and sulfur concentrations ex-
hibited significant statistical correlation with OM contents. Low 
correlation indices were obtained for metal concentrations and 
soil pH values. Overall, these results indicate soil formation as a 
combination of weathering of bedrock and inputs of atmospheric 
matter by wet and dry deposition. In addition, these results are in 
agreement with other studies on isotope compositions of soil and, 
on the chemical composition of atmospheric particulate matter 
carried out in the same region of Para State.

KEYWORDS: Atmospheric Deposition; Soil Geochemistry; 
Tapajos National Forest; Amazon; Brazil. 
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INTRODUÇÃO

Esta pesquisa foi realizada na porção norte da 
Floresta Nacional do Tapajós (FNT) com o objetivo de 
avaliar a provável influência da deposição de material 
particulado atmosférico na composição química do solo 
superficial. A FNT é uma área de preservação ambiental 
de aproximadamente 6.000 Km2 situada entre o Rio Ta-
pajós e a rodovia BR 163 (Santarém-Cuiabá), na região 
oeste do Estado do Pará (Figura 1).  A floresta funciona 
como um anteparo parcial aos ventos que transportam 
material particulado de várias origens. Material par-

ticulado atmosférico (MPA) é formado por partículas 
sólidas e líquidas em suspensão na troposfera com di-
mensões inferiores a 100 µm (Seinfeld & Pandis, 2006; 
Baird & Cann M., 2011). Na região, o MPA pode conter 
poeira de solo, solo alterado de áreas agrícolas e de pas-
tagem, emissões veiculares, material fino originado de 
queima de biomassa, aerossóis marinhos e particulados 
finos de origem remota. Na área de estudo, as direções 
predominantes de vento são as direções de leste (E) e 
de sudeste (SE) como demonstrado por Arbage et al. 
(2011) e indicado em vários estudos posteriores (Gon-
çalves et al., 2015). 

Figura 1 - Localização da área de estudo e dos pontos de amostragem
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Embora a literatura científica sobre MP na Ama-
zônia seja muito vasta, são ainda raros os estudos de 
solos que indaguem sobre a influência da deposição 
atmosférica na composição química desses materiais. 
Derry & Chadwwick (2007) estimam que o fluxo glo-
bal de poeira possa superar em até 10% o fluxo de sedi-
mentos fluviais na Terra. Para esses autores a deposição 
atmosférica de aerossóis marinhos e minerais pode ter 
um impacto significativo na geoquímica e biogeoquími-
ca dos solos.

Um volume significativo de informação sobre ma-
teriais particulados atmosféricos na Amazônia encon-
tra-se disponível em trabalhos de Artaxo et al. (2002, 
2005, 2010), Martin et al. (2010), Gonçalves & Figuei-
redo (2015), Gonçalves et al. (2015), Gonçalves et al. 
(2016). Entende-se que há diferenças significativas nas 
propriedades físicas e químicas dos particulados at-
mosféricos dependendo das fontes de origem, da ocor-
rência em áreas mais preservadas ou modificadas pelo 
uso da terra e ainda dependendo das estações do ano 
(seca ou chuvosa).  

Nesses estudos é postulado que as partículas deri-
vadas de fontes biogênicas podem apresentar uma série 
de elementos associados como Na, Mg, P, S, K, Ca, Zn 
e Rb, além dos compostos orgânicos. Em áreas mais se-
tentrionais da Amazônia podem ser detectados aeros-
sóis provenientes das nuvens de poeiras transoceânicas 
muito finas, com origem nos desertos norte-africanos, 
que atingem as máximas concentrações no continente 
sul-americano nos meses de março e abril em áreas aci-
ma da Zona de Convergência Intertropical. Também é 
destacada a contribuição de aerossóis marinhos e de 
material biológico. As partículas de origem marinha são 
detectadas até mesmo nas áreas mais centrais da bacia 
amazônica, como indicado em Martin et al. (2010) e re-
gistrado por Gonçalves et al. (2016) em Alenquer (re-
gião Oeste do Pará). 

De acordo com Oliveira Júnior (2006), material 
proveniente de área agrícola influencia a composição 
do solo da Floresta Nacional do Tapajós a partir de 
transporte pelo vento, águas de chuva e de lavagem de 
elementos (throughfall). Esse material pode conter cál-
cio, magnésio, potássio, sódio, cloreto, nitrato e fosfato. 
Especialmente na estação seca, a poeira de solo, even-
tualmente alterada pela adição de agroquímicos e o ma-
terial resultante da queima de biomassa, representam 
contribuição significativa de fontes locais ou remotas 
às massas de particulados na região (Gonçalves et al., 
2016).

Composições isotópicas de chumbo, estrôncio e 
neodímio de amostras de solo e da rocha-mãe (diabá-
sio), provenientes de Monte Alegre (região oeste do Es-
tado do Pará) revelaram provável influência de deposi-
ção de material particulado atmosférico na composição 
do solo (Figueiredo et al. 2016). As razões isotópicas de 
chumbo e de estrôncio das amostras de solo mais su-

perficiais são mais radiogênicas do que as amostras de 
solo mais profundas e da rocha-mãe. A variação entre os 
valores de εNd calculados para amostras de rocha e solo 
também indicam que as amostras do topo do perfil do 
solo representam provável mistura com material parti-
culado atmosférico, proveniente de outras fontes e com 
residência mais longa na Crosta.

A composição química desse material pode ser in-
ferido a partir das análises químicas de amostras de ma-
terial particulado coletado por Gonçalves et al. (2016) 
em Alenquer, área também localizada na região oeste 
do Estado do Pará. Os ions Na+, Cl-, SO

4
2- e NO

3
- predo-

minaram em ambos os períodos de coleta, nas estações 
seca e chuvosa, e um acréscimo nas concentrações de 
Na, K, Mn, Fe e Al foi observado no material coletado 
na estação seca. Nesse material particulado, a percen-
tagem de carbono total variou de 27 a 21 % com origem 
predominantemente biogênica e também relacionada à 
queima de biomassa. Em conjunto, a ocorrência desses 
elementos e as retrotrajetórias de massas de ar indica-
ram contribuição de várias fontes, a saber: aerossol ma-
rinho, ressuspensão de poeira de solo, queima de bio-
massa e emissão biogênica.

Especificamente em área de floresta, o material 
particulado pode ser incorporado ao solo da floresta 
por meio da ação secular das chuvas periódicas e la-
vagem das árvores (throughfall), entre outros processos 
naturais. No presente estudo, dados de composição 
química de solo e floresta foram reunidos com a inten-
ção de examinar a provável influência da deposição at-
mosférica em solo superficial. Estes dados representam 
também uma contribuição inédita aos diversos estudos 
do meio físico e biológico que vêm se intensificando na 
porção norte da Floresta Nacional do Tapajós nas últi-
mas décadas.

METODOLOGIA

As amostras de solo foram coletadas em 11 perfis, a 
profundidades de A (0-5 cm), B (5-10 cm), C (10-20 cm) 
e D (30-40 cm), num total de 44 amostras. Esses per-
fis situam-se ao longo de três travessas de direção ge-
ral E-W a altura dos quilômetros 67, 72 e 83 da rodovia 
BR-163 (Santarém-Cuiabá) a diferentes distâncias des-
sa rodovia. Foi também coletada uma amostra da rocha-
-mãe (arenito argiloso da Formação Alter-do-Chão). A 
localização das amostras de solo e rocha é indicada na 
Figura 1.

Na área de estudo predominam o latossolo amare-
lo distrófico (argiloso a muito argiloso), argilossolo ver-
melho eutrófico e o neossolo quarzênico órtico (IBGE, 
2008) que se desenvolveram em terrenos de rochas se-
dimentares da Formação Alter-do-Chão, formada por 
arenitos, argilitos e conglomerados, com intercalações 
de horizontes ferruginosos, do Cretáceo Superior (Vas-
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quez, Souza e Carvalho, 2008). O clima local é caracte-
rizado pela alternância de períodos secos (agosto a de-
zembro) e chuvosos (janeiro a julho) com temperaturas 
médias 27-26 °C, a umidade variando de 70 a 80% e a 
precipitação anual em torno de 2000 mm.

As amostras de solo foram expostas à temperatura 
ambiente para secagem e peneiramento. Apenas a fra-
ção granulométrica menor que 2 mm foi conservada 
para análises posteriores.

A amostra de rocha e as amostras de solo de um 
dos perfis foram analisadas em Difratômetro de raios-
-x modelo X´PERT PRO MPD (PW 3040/60), da PA-
Nalytical, com Goniômetro PW3050/60 (Theta/Theta) 
e com tubo de raios-x cerâmico de anodo de Cu (Kα1

 = 
1,5406 Å), modelo PW3373/00, foco fino longo,  2200W, 
60kv. O detector utilizado é do tipo RTMS, X’Celerator 
e a aquisição de dados ocorreu em condições de rotina 
implantada no laboratório DRX-IG-UFPA. A identifi-
cação dos minerais foi feita por meio da comparação do 
difratograma obtido com padrões do banco de dados do 
ICDD-PDF (International Center for Diffraction Data – Pow-
der Diffraction File).

As composições químicas das amostras de rocha e 
solo foram determinadas por FRX (Philips, PW 2404), 
em pastilha prensada, no LGA-IG-UNICAMP. Foram 
medidas as concentrações de 10 óxidos maiores e de 17 
elementos traço, além da perda ao fogo a 105 e 1000 °C. 
Os elementos maiores e menores (exceto Na2

O e CaO) 
foram determinados no programa Uniquant e os demais 
elementos foram determinados no programa Solo2013 - 
Superq. A qualidade dos resultados foi controlada por 
meio da análise simultânea de materiais de referencia 
certificados (GSS-2 e GSS-5). As condições experi-
mentais do método não asseguram precisão na deter-
minação das concentrações de enxofre cujos resultados 
possuem apenas valor informativo. Um subgrupo de 

28 amostras de solo foi selecionado para determinação 
do pH do solo (método da água, EMBRAPA 1997) e do 
conteúdo de matéria orgânica (método colorimétrico 
segundo Van Raij et al., 2001).

Fatores de enriquecimento (FE) foram calculados 
para todos os elementos e para todas as amostras de solo 
tomando-se como referência a composição química da 
rocha-mãe e assumindo-se a imobilidade do alumínio 
durante a formação do solo.  Foi utilizada a expressão: 

FE = [Cis
/Al

s
] / [Ci

r
/Al

r
]

onde Ci
s
 e Ci

r
 são concentrações dos elementos quí-

micos nas amostras de solo e rocha, e Al
s
 e Al

r
 são as 

concentrações de alumínio nas amostras de solo e de 
rocha, respectivamente. Também foi calculada a matriz 
de correlação de Pearson para os dados de concentração 
dos elementos em solo e demais parâmetros de qualida-
de de solo.

RESULTADOS 

As amostras de solo são bastante semelhantes em 
quase todos os perfis e se caracterizam como latossolo 
argiloso, amarelo avermelhado. As amostras do topo dos 
perfis exibem cor mais escura indicando a maior presen-
ça de matéria orgânica. Não foram encontrados horizon-
tes de concreção laterítica em nenhum dos perfis de solo. 

As amostras de um perfil de solo (ponto 4), seleciona-
das para análise de DRX, exibem composição minera-
lógica bastante semelhante, consistindo de caulinita de 
baixa cristalinidade, seguida de Al-goethita, quartzo e 
anatásio. A amostra de rocha-mãe também apresenta 
composição mineralógica semelhante, distinguindo-se, 
porém por apresentar conteúdo de quartzo mais eleva-
do (Figura 2).

Figura 2 - Difratogramas de raios X superpostos das amostras de solo no ponto 4 e da amostra de rocha (12R) em 
destaque por apresentar concentração de quartzo mais alta.
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Os dados de composição química e demais parâ-
metros de qualidade de solo são exibidos na Tabela 
1. Nessa tabela não constam os teores de Pb e Rb que 
são inferiores aos respectivos limites de detecção (3 e 2 
ug/g) na maioria das amostras. O solo na área de estudo 
é ácido com pH variando de 4,4 a 5,2 decrescendo em 
direção à superfície. Os conteúdos de matéria orgânica 
no solo variam de 15 a 75 g/dm3 com os valores mais al-
tos nas amostras de topo dos perfis. 

Com respeito à composição química, as amostras 
de solo exibiram características muito distintas das de-
mais em dois pontos de amostragem. As amostras do 
ponto 1 foram coletadas às proximidades de uma antiga 
área experimental de plantação de seringueira (Hevea 
brasiliensis) e apresentou na amostra do topo do perfil 
concentração de cálcio (0,38% CaO) muito discrepante 
da média, provavelmente, devido à calagem do solo. Já 
as amostras do solo no ponto 5 representam uma varie-
dade de solo arenoso com altas concentrações de SiO

2 
(69-75%) ao longo do perfil. Esses dois perfis de solo 
não foram considerados para comparação dos fatores de 
enriquecimento (FE).  

Os padrões de variação dos fatores de enriqueci-
mento, calculados para as amostras de solo e para to-

dos os elementos, em função da profundidade, foram 
avaliados em detalhe. Os elementos Fe, As e V exibem 
empobrecimento em direção ao topo dos perfis de solo. 
Um grupo de metais traço (Ni, Zn, Cu) não apresenta 
um padrão definido, os seus fatores de enriquecimento 
relativo aumentam em direção à superfície em alguns 
perfis de solo e, em outros, diminuem. Finalmente, ou-
tros óxidos e elementos como K

2
O, Sr, Na

2
O e MnO 

apresentam enriquecimento relativo em direção ao topo 
dos perfis de solo.

Na Figura 3 são exibidas as variações dos fatores 
de enriquecimento com a profundidade para K

2
O, Sr, 

Na
2
O, MnO, P

2
O

5
 e S em alguns dos perfis de solo. Nes-

ses diagramas, os pontos em FE=1 correspondem à ro-
cha-mãe que ocorre a uma profundidade de alguns me-
tros, não determinada. Já os demais pontos das curvas 
se referem às amostras de solo analisadas. Observa-se 
que para o K

2
O a amostra mais profunda apresenta um 

enriquecimento em relação à rocha de aproximadamen-
te 100% e a amostra do topo apresenta enriquecimen-
to de 10% em relação à amostra mais profunda de solo. 
Para o estrôncio essas percentagens situam-se em torno 
de 15 e 19%, para o Na

2
O, as razões são 14 e 24% e para 

o MnO, 33 e 44%, respectivamente. 

Figura 3 - Variação dos fatores de enriquecimento de K2O, Sr, Na2O, MnO, P2O5 e S com 
as profundidades das amostras: 0-5 cm (A), 5-10 cm (B), 10-20 cm (C) e 30-40 cm (D) 
em perfis de solo (indicados pelos números) na porção norte da Floresta Nacional 
do Tapajós. Os pontos em FE=1 correspondem à rocha-mãe a uma profundidade 
desconhecida.
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As amostras de solo exibem enriquecimento muito 
alto em fósforo em relação à rocha e também da base em 
direção ao topo do perfil. Esses índices no perfil do pon-
to 7 (Figura 3) situam-se em torno de 150% mas podem 
alcançar até 1000% em alguns pontos. O enxofre nas 
amostras de solo apresenta um comportamento diferen-
te, provavelmente, também devido à imprecisão analíti-
ca. As amostras de solo exibem empobrecimento de até 
50% de enxofre na parte media do perfil em relação à 
rocha, porém, as amostras do topo do perfil apresentam 
enriquecimento de 60 a 136% de enxofre em relação às 
amostras da base dos perfis. Entre todos os elementos, 
apenas as concentrações de P2

O
5
 e S apresentam corre-

lação estatística alta com o conteúdo de matéria orgâni-
ca, apresentando coeficientes de correlação 0,88 e 0,93, 
respectivamente. Foram obtidos, por outro lado, baixos 
coeficientes de correlação entre pH de solo e os conteú-
dos de óxidos e elementos no solo. 

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO 

São muitos os processos que intervêm na formação 
dos solos, Entre os fatores que contribuem nesses pro-
cessos são citados a natureza da rocha-mãe, a circulação 
de soluções e gases e a ação de seres vivos, além dos fa-
tores climáticos e fisiográficos. Face à importância dos 
fluxos de material particulado atmosférico, em escalas 
local e global como sustentado por Derry & Chadwwi-
ck (2007), é plausível considerar que as porções mais 
superficiais dos solos evoluam quimicamente sob a in-
fluência da deposição de MPA proveniente de fontes 
locais e remotas. Não obstante, a quantificação desse 
processo é muitas vezes difícil, especialmente quando o 
contraste geoquímico entre os materiais do solo e poei-
ras é pequeno (Derry & Chadwick, 2007).

Em ambiente de floresta existem, contudo, con-
dições mais favoráveis para a deposição secular de 
material particulado atmosférico, que se acumula na 
vegetação durante os períodos secos e é incorporado à 
superfície do solo devido á ação das chuvas periódicas 
e a lavagem das árvores (throughfal) como indicado em 
Oliveira Júnior (2006). A correlação entre as compo-
sições de solo superficial e de particulado atmosférico 
é apenas indireta porque correspondem a períodos de 
tempo muito distintos.

Os resultados deste trabalho permitem entender a 
formação do solo de floresta tropical como uma combi-
nação de processos pedogenéticos e o contínuo aporte 
atmosférico de certos elementos químicos como K, Na, 
Mn, Sr, P e S. Para os metais Ni, Zn e Cu os resultados 
não são suficientemente consistentes para afirmar enri-

quecimento ou empobrecimento em direção à superfí-
cie. O enriquecimento relativo em Ni e Zn nas amostras 
de topo de um perfil de solo, apontado por Figueiredo et 
al. (2015a) na mesma área de estudo, não foi reproduzi-
do no presente estudo, muito provavelmente devido às 
baixas concentrações desses metais nos materiais ana-
lisados.

Em outro trabalho referente à mesma área, Figuei-
redo et al. (2015b) indicaram que o mercúrio também 
apresenta enriquecimento relativo em direção à superfí-
cie do solo. Esses autores atribuem esse enriquecimen-
to aos processos de alteração da rocha-mãe e ao aporte 
de mercúrio atmosférico ao solo por meio de deposição 
seca, chuvas e decomposição de serapilheira.

Para o grupo dos elementos que apresentaram en-
riquecimento relativo na superfície do solo, os processos 
de intemperismo em condições de pH ácido devem favo-
recer a lixiviação e não a sua acumulação na superfície 
do solo. Esse é o caso especialmente do sódio, potássio 
e estrôncio. Admite-se então que o aporte de material 
atmosférico à superfície do solo de floresta deve estar 
ocorrendo de forma contínua por meio da deposição de 
material particulado. Por outro lado, os altos coeficien-
tes de correlação também são sugestivos de enriqueci-
mento de fósforo e enxofre nos horizontes ricos em ma-
téria orgânica do solo.  

Coincidentemente, vários desses elementos en-
riquecidos em solo de floresta (Na, K, P, Mn, Sr) tam-
bém apresentam concentrações elevadas em material 
particulado coletado recentemente na mesma região 
(Gonçalves et al., 2016). As fontes desse material parti-
culado situam-se a leste e sudeste da região pesquisada 
e incluem diferentes materiais, como, poeiras de solo e 
fertilizantes de áreas agrícolas vizinhas, materiais de 
emissão biogênica, aerossol marinho e ainda material 
fino originário de queimadas e de fontes distantes.

Estes resultados são coerentes com os estudos 
isotópicos (Pb, Sr e Sm) em solo e rocha, realizados em 
Monte Alegre, que sugerem o aporte de material com 
residência mais longa na Crosta à superfície do solo (Fi-
gueiredo et al., 2016).

Globalmente, os resultados desses estudos forta-
lecem a ideia de dar maior ênfase à influência das depo-
sições atmosféricas nos estudos sobre a composição e 
evolução dos materiais terrestres como solo e água su-
perficiais.

A base de dados de composição química de solo, 
disponibilizada neste trabalho, representa uma contri-
buição aos diversos estudos do meio físico e biológico 
que vêm se desenvolvendo na porção norte da Floresta 
Nacional do Tapajós nas últimas décadas.
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Tabela 1 - Composição química das amostras de solo e valores de pH, matéria orgânica (MO) e perda ao fogo (PF). As 
letras indicam as profundidades de amostragem 0-5 cm (A), 5-10 cm (B), 10-20 cm (C) e 30-40 cm (D). A composição da 
rocha-mãe (12R) também é indicada. O acesso aos pontos de coleta ocorreu pelos quilômetros 67, 72 e 83 da rodovia 

BR-163 - Santarém-Cuiabá. (nd = não determinado).

Km 67 1A 1B 1C 1D 2A 2B 2C 2D 3A 3B 3C 3D 4A 4B 4C 4D

(%)
SiO2 (%) 38,95 40,55 40,80 41,03 38,64 39,98 40,50 41,29 40,79 41,72 41,85 42,23 36,90 40,42 41,42 41,71
TiO2 1,65 1,75 1,74 1,66 1,64 1,68 1,73 1,75 1,56 1,63 1,64 1,66 1,37 1,54 1,57 1,57
Al2O3 27,66 29,21 29,47 30,35 28,92 29,94 30,41 31,43 29,79 30,65 31,22 31,79 27,28 29,74 30,65 31,4
Fe2O3 5,34 5,74 5,82 6,19 6,11 6,26 6,42 6,64 5,72 6,00 6,07 6,21 5,26 5,99 6,17 6,28
MnO 0,014 0,013 0,012 0,008 0,005 0,004 0,005 0,005 0,004 0,004 0,004 0,004 0,005 0,005 0,005 0,004
MgO nd nd nd nd nd nd nd 0,07 nd nd 0,08 0,08 nd nd nd 0,08
CaO 0,38 0,16 0,09 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,05 0,04 0,04 0,04 0,08 0,05 0,04 0,04
Na2O 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,07
K2O 0,03 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02
P2O5 0,104 0,088 0,075 0,055 0,034 0,032 0,022 0,017 0,042 0,030 0,021 0,016 0,048 0,033 0,023 0,015
PF 
105oC 4,00 3,45 3,32 3,16 2,83 2,59 2,50 2,10 2,64 2,37 2,15 2,08 3,73 2,71 2,28 2,12

PF 
1000oC 21,8 18,9 18,5 17,3 21,6 19,2 18,2 16,4 19,2 17,3 16,7 15,7 25,1 19,3 17,7 16,6

pH nd nd nd nd 4,5 4,4 5,1 5,1 4,6 5,0 5,0 4,9 4,4 4,6 5,0 4,6
MO (g/
dm3 nd nd nd nd 57 46 39 21 46 29 24 15 75 49 34 25

(µg g-1)
As 6,0 6,2 6,9 6,7 7,0 6,4 7,7 7,7 5,8 7,3 7,2 7,2 6,0 6,5 7,3 7,2
Ba 26,9 24,6 33 18,8 16,3 17,6 27,6 19,9 21,5 22,4 18,2 17,8 21,3 24,6 22,7 20,2
Cr 93 97 99 100 99 100 103 108 96 102 102 105 86 95 100 99
Cu 8,3 7,0 8,3 9,0 4,8 6,1 5,5 4,9 5,3 5,3 5,0 5,6 5,4 5,1 4,9 4,8
Ga 39 41 41 45 42 46 46 48 44 45 45 47 40 43 44 45
Mo 5,6 5,5 5,9 5,1 5,7 6,0 5,5 5,7 5,1 5,4 4,9 5,3 4,1 5,2 5,3 5,2
Nb 55 55 54 54 54 55 56 56 50 52 53 52 49 51 51 51
Ni 4,8 5,1 5,1 5,9 6,1 6,0 6,6 8,0 6,4 6,5 8,2 6,8 4,6 5,7 6,5 6,9
*S 515 375 343 239 460 383 335 249 416 314 275 270 634 394 313 263
Sr 23,0 15,9 12,8 10,5 10,2 10,3 10,1 10,1 10,1 9,9 10,0 10,3 11,2 10,3 10,2 10
Th 65 65 63 61 59 59 60 58 57 60 59 61 53 58 55 57
V 103 105 108 114 112 113 121 122 111 116 118 113 107 111 115 115
Y 23,6 25,6 23,4 21,7 22,6 25,0 24,2 23,9 21,8 21,5 21,6 22,0 20,7 21,9 22,3 23
Zn 15,3 16,5 15,7 14,2 11,0 12,0 11,4 12,2 10,9 12,4 12,8 12,8 11,9 11,6 12,5 12,1
Zr 972 977 960 834 884 942 947 969 819 833 856 858 721 795 825 833

Km 83 5A 5B 5C 5D 6A 6B 6C 6D 7A 7B 7C 7D 12 R
(%)
SiO2 70,47 69,03 74,91 74,92 46,37 48,04 47,06 46,94 42,90 43,91 43,61 43,46 46,21
TiO2 0,711 0,758 0,633 0,603 1,200 1,26 1,340 1,280 1,390 1,430 1,450 1,450 1,39
Al2O3 19,27 20,00 15,78 16,07 26,96 28,25 29,54 30,48 29,57 30,25 31,02 31,69 31,24
Fe2O3 2,51 2,75 2,46 2,40 5,25 5,60 6,00 5,94 5,30 5,50 5,65 5,68 6,68
MnO 0,003 0,002 0,002 0,002 0,003 0,004 0,003 0,004 0,005 0,004 0,004 0,004 0,003
MgO 0,08 0,06 0,08 0,07 0,02 nd nd nd nd nd 0,08 0,08 0,08
CaO 0,08 0,05 0,05 0,04 0,06 0,009 0,04 0,04 0,06 0,05 0,05 0,04 0,05

Na2O 0,07 0,07 0,06 0,06 0,08 nd 0,07 0,06 0,08 0,07 0,07 0,07 0,06

K2O 0,02 0,02 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01

P2O5 0,064 0,038 0,014 0,013 0,037 0,023 0,019 0,010 0,030 0,021 0,019 0,013 0,005

PF105oC 0,85 0,90 0,76 0,79 2,65 1,93 1,93 1,81 2,37 2,23 2,05 2,00 1,42

PF1000oC 5,90 6,36 5,31 5,09 17,28 14,67 13,89 13,34 18,18 16,41 15,90 15,40 12,7

pH nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd

MO (g/
dm3)

nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd

(µg g-1)

(Continua)
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Km 67 1A 1B 1C 1D 2A 2B 2C 2D 3A 3B 3C 3D 4A 4B 4C 4D

As <3 <3 <3 3,2 4,9 5,1 5,1 5,7 5,5 6,0 6,1 6,7 6,7

Ba 16,9 18,5 21,8 17,8 23,8 19,4 18,1 20,6 21,0 24,5 21,9 18,7 12,3

Cr 93 42 36 38 67 71 75 82 82 84 88 87 93

Cu 2,8 2,1 <2 2,4 2,4 2,3 2,1 2,8 3,4 2,8 3,0 3,3 3,3

Ga 11,7 13,5 13,1 13,0 30 34 35 38 37 39 41 42 40

Mo 1,4 2,0 1,5 1,7 3,2 3,9 3,5 3,5 4,7 4,6 4,9 5,1 4,4

Nb 20,7 23,2 23,0 23,2 40 40 42 41 45 47 47 47 43

Ni 3,6 <3 3,0 <3 4,8 4,9 4,4 5,6 4,8 6,5 4,2 4,1 4,6

*S 380 270 164 112 501 330 254 231 397 294 257 195 395

Sr 6,9 8,3 7,4 7,7 9,0 8,1 7,8 8,1 11,0 10,1 10,1 9,9 8,5

Th 15,5 18,8 16,1 18,8 44 42 46 43 54 56 57 58 48

V 50 55 52 55 111 117 125 134 112 114 120 118 142

Y 5,6 7,3 7,4 8,4 16,5 17,1 18,1 20,0 19,4 21,1 21,0 22,4 22,5

Zn 4,1 5,4 7,3 5,0 6,4 7,0 7,1 7,8 9,1 8,6 9,3 8,7 6,2

Zr 234 314 264 310 540 578 612 645 705 761 777 808 760

Km 72 8A 8B 8C 8D 9A 9B 9C 9D 10A 10B 10C 10D 11A 11B 11C 11D

(%)

SiO2 38,77 40,49 41,54 42,07 39,67 40,58 40,89 41,62 39,64 41,06 41,12 41,75 40,70 42,23 41,91 41,93

TiO2 1,600 1,720 1,720 1,770 1,64 1,700 1,710 1,690 1,620 1,700 1,720 1,650 1,470 1,520 1,57 1,61

Al2O3 29,44 30,40 31,29 32,01 29,77 30,60 31,28 32,16 29,83 30,92 31,32 32,33 28,72 30,12 30,68 31,44

Fe2O3 5,75 6,16 6,09 6,41 6,25 6,55 6,57 6,77 5,94 6,30 6,41 6,27 5,98 6,13 6,48 6,72

MnO 0,005 0,005 0,004 0,005 0,004 0,005 0,005 0,004 0,004 0,004 0,005 0,004 0,004 0,005 0,005 0,004

MgO nd nd 0,08 0,08 nd nd 0,07 0,07 nd nd 0,08 0,08 nd nd nd 0,08

CaO 0,06 0,05 0,04 0,04 0,01 0,04 0,04 0,04 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

Na2O 0,08 0,07 0,07 0,07 nd 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,07 0,07 0,08 0,07

K2O 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

P2O5 0,045 0,034 0,022 0,016 0,038 0,031 0,027 0,014 0,034 0,020 0,018 0,015 0,025 0,019 0,02 0,013

PF105oC 2,78 2,33 2,04 1,79 2,57 2,53 2,23 1,88 2,68 2,27 2,17 1,88 2,83 2,34 2,23 2,11

PF1000oC 21,32 18,58 16,95 15,59 19,78 17,74 16,97 15,53 19,98 17,47 16,90 15,78 20,01 17,41 16,85 15,85

pH 4,7 5,2 4,8 4,7 4,6 4,8 4,9 4,6 4,6 4,8 5,1 4,8 4.4 5,1 4,8 4,6

MO (g/
dm3)

62 43 29 17 50 37 28 14 52 33 26 15 56 35 30 18

(µg g-1)

As 6,5 6,7 7,0 7,5 7,2 7,1 8,0 8,2 7,1 7,4 7,7 7,5 6,2 6,9 7,1 7,4

Ba 18,9 21,9 18,7 25,4 20,0 27,1 15,7 31,6 15,1 17,2 25,6 16,0 22,4 13,9 23 18,2

Cr 95 98 101 107 100 101 106 110 101 103 105 105 88 91 96 99

Cu 5,3 4,7 5,2 5,3 5,5 5,1 5,4 5,0 4,7 5,2 5,3 5,0 3,9 2,9 3,6 4,4

Ga 45 45 44 49 46 47 48 50 44 47 48 52 40 44 44 44

Mo 5,0 6,0 6,3 6,3 5,3 5,7 5,8 5,7 5,4 5,7 5,5 5,5 4,9 5,5 5,2 5,3

Nb 53 54 53 55 54 53 55 51 53 55 53 52 51 49 52 52

Ni 6,1 6,1 7,2 7,8 7,0 6,7 7,8 6,7 5,7 7,0 5,4 7,5 5,1 4,5 5,4 7,7

*S 458 341 281 259 413 312 280 288 429 314 280 297 412 297 260 206

Sr 9,7 9,7 10,0 9,6 10,0 10,3 9,7 9,8 9,9 8,9 9,6 9,7 8,8 9,1 9,7 9,6

Th 64 65 62 62 60 60 61 60 60 61 63 57 55 48 55 58

V 118 120 126 124 115 119 123 125 119 125 126 131 122 127 127 128

Y 23,8 23,7 25,2 24,8 24,1 22,8 23,5 23,5 23,3 22,7 23,2 23,2 23,3 25,2 24,2 24

Zn 12,1 11,8 12,9 12,6 11,6 12,4 12,2 12,9 10,2 9,9 10,8 11,3 10,7 11,1 11,1 11,2

Zr 883 927 991 988 901 913 920 888 902 904 895 911 842 883 890 921

(Tabela 1 - Continuação)
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RESUMO: As lateritas ocorrem nas porções oeste e su-

deste da Ilha do Maranhão, nos pacotes sedimentares 

do Grupo Itapecuru e Formação Barreiras. Os nódulos 

e blocos de concreções ferruginosas são encontrados 

frequentemente na base, média encosta e no topo dos 

tabuleiros e colinas intensamente dissecados. A explo-

ração de laterita conta com um registro de 47 atividades 

minerarias no Departamento Nacional de Produção Mi-

neral (DNPM), além das informais, ambas com desti-

nação para obras da construção civil, de forma manual 

ou mecanizada, resultando em elevado passivo ambien-

tal, principalmente, no solo e na água. Neste trabalho, 

destacam-se as principais ocorrências de lateritas, as 

formas de extração, registro de atividades minerárias e 

os impactos socioambientais decorrentes dessas ativi-

dades.

PALAVRAS-CHAVE: Lateritas; Formação Barreiras; 

Ilha do Maranhão. 

ABSTRACT: The laterites occur in the western and southeast-

ern portions of the Maranhão Island, in the sedimentary packag-

es of the Itapecuru Group and the Barreiras Formation. Nodules 

and blocks of ferruginous concretions are often found at the base, 

mid slope, and at the top of heavily dissected tablelands and hills. 

Laterite exploration has a record of 47 mining activities in the Na-

tional Department of Mineral Production (DNPM), in addition 

to the informal ones, both destined to civil construction works, 

either manually or mechanically, resulting in high environmental 

liabilities, mainly in the soil and water. In this work are stand out 

the main occurrences of laterites, the forms of extraction, record-

ing of mining activities and the socio-environmental impacts re-

sulting from these activities.

KEYWORDS: Laterite; Barreiras Formation; Maranhão 

Island.
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INTRODUÇÃO

A Ilha do Maranhão ocupa a parte setentrional do 
Golfão Maranhense, parte integrante da Bacia Costeira 
de São Luís com uma área de 834,79 Km² e está divi-
dida nos municípios de São Luís, São José de Ribamar, 
Paço do Lumiar e Raposa (Figura 01). As lateritas pre-
sentes na Ilha estão associadas ao Grupo Itapecuru e 
Formação Barreiras, contribuindo com sua resistência 
aos processos erosivos na manutenção dos tabuleiros e 
colinas intensamente dissecados. A exploração minerá-
ria de laterita ocorre geralmente de forma clandestina, 
de emprego imediato na construção civil resultando em 
passivo ambiental elevado, principalmente, no solo e na 
água. Neste trabalho, destacam-se os principais locais 
de ocorrências das lateritas, quantitativo de registro 
formal junto ao órgão legislador, as formas de extração 
e os impactos socioambientais decorrentes dessas ati-
vidades.

MATERIAIS E MÉTODOS

O mapa de ocorrências de lateritas foi elaborado 
a partir de sucessivos trabalhos e integração das infor-
mações geológicas, geomorfológicas e de solos da Ilha 
do Maranhão, utilizando-se como ferramenta principal 
fotointerpretação detalhada associada ao controle de 
campo. O levantamento de campo contou com a des-
crição, georeferenciamento e registro fotográfico de 81 
pontos estudados e descritos utilizando-se o método 
tátil-visual. 

Foram observados os afloramentos de lateritas 
assim como as formações geológicas relacionadas e as 
unidades de relevo, destacando-se o cadastramento das 
informações de exploração mineraria e os impactos am-
bientais advindos dessas atividades.

O PALEOAMBIENTE DA ILHA  
DO MARANHÃO

A Bacia Costeira de São Luís é uma bacia margi-
nal formada por rifteamentos durante o Cretáceo (Eo-
cretáceo-Albiano) e implantada na porção setentrional 
da Sinéclise Paleozoica do Parnaíba, como resultado 
de Reativação Wealdeniana da Plataforma Brasilei-
ra (Almeida 1967). Limita-se a norte por falhamentos 
da Plataforma Continental, a sul pelo Alto Estrutural 
Arco Ferrer - Urbano Santos, de orientação aproximada 
E-W, a leste pelo Horst de Rosário e a oeste pelo Arco 
do Tocantins que a separa da fossa do Marajó (Veiga 
Jr. 2000). 

Figura 1 - Localização da Ilha do Maranhão-MA.

O preenchimento sedimentar é caracterizado pelo 
Mesozoico (Grupo Itapecuru), Cenozoico (Formação 
Pirabas, Barreiras e Depósitos Quaternários), sendo o 
termo Pirabas/Barreiras usado para  referenciar  o  con-
junto  miocênico  exposto  nos  estados  do Pará e  Ma-
ranhão,  definido,  na  base  e  topo,  por  discordâncias  
com  caráter  erosivo  e  marcadas  e/ou correlacionáveis 
com  paleossolos  lateríticos  mapeáveis  em  escala  re-
gional. A Formação Barreiras repousa em discordância 
sobre a Formação Cujupe (Rossetti 2001a; Rossetti 
2006; Sousa et al. 2012). 

Costa (1991) usou o termo “laterito” para designar 
rochas formadas ou em fase de formação por meio de in-
tenso intemperismo químico de rochas pré-existentes 
e lateritos antigos sob condições tropicais.  Estas ocor-
rências estão relacionadas aos paleoambientes tran-
sicional marinho, de planície de maré que evoluíram 
sobre sedimentos de shoreface e plataforma rasa, demar-
cados por episódios de transgressão e regressão mari-
nha (Rodrigues et al. 1994). A história de flutuações do 
nível do mar é consistente com dados levantados para 
o nordeste do Estado do Pará e várias outras áreas na 
América do Sul, conforme Rossetti (2001b). Rossetti 
e Santos Jr. (2004) reforçam ainda o caráter estuarino 
durante a deposição da Formação Barreiras no Mioce-
no, delimitando 3 unidades estratigráficas, sendo elas 
representadas por 1) um complexo de canal de maré es-
tuarino interno com depósitos de maré; 2) depósitos de 
delta estuarino de baía / lagoa e de maré de inundação 
relacionados à foz do estuário e 3) canal de maré com 
barra de pontal, depósitos de maré (jazidas de sal) se-
melhantes aos da unidade 1. Toda esta arquitetura de fá-
cies parece ter sido controlada pela tectônica, segundo 
os autores, em função da presença de falhas e fraturas 
deslocando a discordância basal, paleovalleys e a abun-
dância de deformação em sedimentos moles. Rossetti 
(2004) reforça que além da tectônica na gênese desses 
depósitos, houve interação entre clima, deposição de 
sedimentos e erosão, resultando em uma complexa evo-
lução das paisagens.
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Os mapas geológicos disponíveis da região estão 
na escala 1:250.000, Folha São Luís SA.23-Z-A (Rodri-
gues et al. 1994), e na escala de 1:100.000 (Maranhão 
1998),  na escala 1:20.000 (Pereira 2006) e na escala 
1:750.000 (Sousa et al. 2012). 

RESULTADOS E DISCUSSÕES
 

A sedimentação na Bacia de São Luís iniciou-se com as 
rochas do Cretáceo do Grupo Itapecuru e do Neógeno 
com os arenitos da Formação Barreiras e, finalmente, 
pelos Depósitos Quaternários representados pelos alu-
vionares, de mangues e eólicos litorâneos (Figura 2). A 
estratigrafia é descrita conforme proposta (Sousa et al. 
2012; Rossetti 2001a).

Figura 2 - Coluna estratigráfica da Bacia de São Luís.
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Na Ilha do Maranhão as maiores altitudes encon-
tram-se a 60 metros com as ocorrências das lateritas nas 
rochas do Grupo Itapecuru e nos sedimentos da Forma-
ção Barreiras, nas porções oeste e sudeste da Ilha (Figu-
ra 3). A descrição estratigráfica se baseia em, Rossetti e 
Truckenbrodt (1997); Rossetti (2001a) e o mapa geoló-
gico apresentado é conforme Sousa et al. (2012) através 
dos trabalhos do Serviço Geológico do Brasil/CPRM.  

Figura 3 - Mapa de Ocorrências de lateritas na Ilha do 
Maranhão-MA. Fonte: Sousa et al. (2012)

O Grupo Itapecuru é composto litologicamente 
por arenitos finos a médio, bem selecionados, interca-
lados a argilitos e, subordinadamente, conglomerados. 
São reconhecidas estruturas sedimentares oriundas da 
ação de correntes de maré, como estratificação cruzada, 
acamamento maciço ou deformado, laminação plano-
paralelas e microlaminação cruzada (Rossetti e Tru-
ckenbrodt 1997). As lateritas se encontram nas rochas 
argilosas e argilo-arenosas do Grupo Itapecuru na base 
dos tabuleiros e colinas intensamente dissecados, geral-
mente próximo dos mangues. Apresenta-se em nódulos 
e blocos de concreções lateríticas (ricas em ferro e alu-
mínio e formadas pelo intenso intemperismo tropical), 
em formas de stone lines, formas angulosas a subangulo-
sas e por vezes placosas (em áreas que exibem fratura-
mentos), em diferentes estágios de consistência (macia, 
dura, extremamente dura), com matriz areno-argilosa 
com espessuras centimétricas a métricas em concentra-
ções por vezes descontínuas. As linhas de pedra são am-
plamente descritas por Costa (1991) entre os lateritos 
alóctones. Estão relacionadas intimamente à dissecação 
do relevo regional durante o Terciário e o Quaternário, 
submetidas inicialmente ao intemperismo químico e 
resultantes da erosão de corpos lateríticos à formação 
delas, com deposição dos fragmentos junto à área-fonte, 
através de avalanches, escorregamentos, erosão diferen-
cial e transporte aquoso (Costa 1981).

Sua gênese está relacionada a pequenas concentra-
ções de óxido de ferro envolvido em cimento silicoso que 
com o passar do tempo geológico, sob a ação dos agentes 
intempéricos vai paulatinamente alcançando a consoli-
dação. Os sedimentos da Formação Barreiras estão ain-
da em fase de consolidação, fato este exemplificado pela 
formação das lateritas em suas camadas (Figuras 4 a 6).
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Figura 4 A, B, C, D, E - Evidências de processo de forma-
ção de laterita nos sedimentos 

da Formação Barreiras-São Luís-MA.

Figura 5 - Formas de apresentação das lateritas no topo dos 
tabuleiros – Parque Estadual do Bacanga – São Luís-MA.

Figura 6 - Afloramento com exposição de lateritas con-
solidadas e placosas –  Vila Maranhão- São Luís-MA.

A Formação Barreiras, na Ilha do Maranhão, apre-
senta areia fina, areno-argilosa, areno-siltosa, creme a 
avermelhada-alaranjada e amarelada, bem selecionada, 
quartzosa, de consistência macia à dura. As lateritas 
têm formas similares de ocorrências às do Grupo Ita-
pecuru, porém se encontram sustentando os topos dos 
tabuleiros, geralmente  planos  (0 - 2 %), média e bai-
xa encosta dos mesmos e colinas, ambos intensamente 
dissecados. Os processos registrados são a alta susceti-
bilidade à erosão e rastejo. Nas encostas os sedimentos 
são arenosos, amarelados a avermelhados, ricos em con-
creções lateríticas (Figura 7) envolvidas em uma matriz 
arenosa a argilosa (Figura 8). Os solos presentes são os 
argissolos e neossolos. 

Figura 7 - Vista parcial do solo da encosta com as 
concreções lateríticas – Bacia do Rio Maracanã – São 
Luís-MA. 

C
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Figura 8 - Vista parcial das nascentes das colinas com 
encostas brandas.

Registra-se que os topos dos tabuleiros dissecados 
representam as áreas de recargas do aquífero Barreiras 
que contribuem para manutenção dos rios, igarapés, 
nascentes e águas subterrâneas necessárias ao abaste-
cimento doméstico da população da Ilha do Maranhão. 

As lateritas são muito importantes não só para o 
mapeamento geológico como para a prospecção de ja-
zidas minerais na Amazônia (Costa 1991). Associado 
a esse cenário tem-se, entre as principais explorações 
de recursos minerais na Ilha do Maranhão, que está in-
tensamente urbanizada, a extração de laterita e areia, 
que conjuntamente têm causado a degradação de vários 
ecossistemas. As extrações de lateritas causam severas 
alterações na morfologia do terreno, intensificando o 
transporte de sedimentos e dinamizando os processos 
erosivos e de assoreamento dos rios (Figura 9). 

Figura 9 - Extração de laterita na sub-bacia do Rio Ma-
racanã-MA. 

A exploração da laterita ocorre geralmente de for-
ma manual, envolve duas ou três pessoas com o auxílio 
de um cavador e de sua percepção sensorial em ouvir o 
ruído do impacto do cavador no solo, até descobrir as 
áreas com lateritas em subsuperfície. Esse procedimen-
to exige experiência e vivência na área. 

A exploração na área conta com 47 processos ati-
vos no DNPM – Departamento Nacional de Produção 
Mineral (base abril/2017), além das frequentes extra-
ções ilegais. Essa atividade minerária promove severos 
impactos ambientais, considerando a formação de cra-
teras de profundidades métricas, que após a retirada 
das lateritas, ficam expostas aos agentes intempéricos 
podendo desenvolver erosões e evoluir para voçorocas 
(Figura 10). Nas áreas com pequenas jazidas abando-
nadas, as crateras tornam-se verdadeiras “armadilhas” 
quando capeadas pela vegetação. 

A falta de fiscalização das atividades minerarias 
implica em perdas aos municípios pela falta do paga-
mento do CEFEM – Compensação Financeira pela 
Exploração dos Recursos Minerais e perdas na biodi-
versidade, além do impacto socioambiental relacionado 
à força de trabalho manual geralmente desprovida de 
condições seguras de trabalho e com baixo pagamento 
de diárias. Na zona rural é comum encontrar amontoa-
dos de lateritas à venda (Figura 11).

Figura 10 - Voçorocas nos sedimentos arenosos par-
cialmente capeados por lateritas – Vila Maranhão- São 
Luís-MA.

Figura 11 - Amontoado de blocos de laterita expostos à 
venda – Cajueiro – São Luís-MA.
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A Ilha do Maranhão apresenta alto potencial mi-
neral para exploração das lateritas, que são empregadas 
nas atividades da construção civil como mineral classe 
II. Este potencial supre o mercado da ilha, porém sua 
cubagem fica dificultada pela falta de continuidade das 
stone lines e de seu caráter errático no Grupo Itapecuru e 
Formação Barreiras.

O crescimento acentuado das extrações dos re-
cursos minerais, principalmente aqueles de origem se-
dimentar como areia, argila e laterita é indicativo do 
potencial mineral na região. Os blocos ferruginosos da 
canga laterítica são utilizados também como brita e 
pedra lavrada para construção (pedra de cantaria), não 
havendo, entretanto, uma exploração organizada e sis-
temática. 

A extração da areia é feita através de maquinários 
como chupadeiras (Figura 12 A e B), tratores e pás-car-
regadeiras. As “piçarreiras” são comuns em toda a área, 
porém a exploração é feita de forma intermitente. Ser-
vem como sub-base, base e revestimento e conservação 
para estradas pavimentadas e vicinais.

Figura 12 - A e B: Retirada de areia por maquinários em 
perfil capeado por laterita – Porto Grande – São Luís-MA.

A título de melhor detalhamento da atividade mi-
neraria, foi realizada uma investigação sobre as subs-
tâncias minerais com registro ativo no órgão legislador 
DNPM (Departamento Nacional da Produção Mineral), 
cuja listagem é apresentada nos Quadros 02 e 03. Esta 
pesquisa contou com o banco de dados disponibilizado 
através do Cadastro Mineiro/DNPM e aponta um total 
de 47  atividades minerárias na ilha,  nos municípios de 
São Luís, São José de Ribamar e Paço do Lumiar, no pe-
ríodo de 2013-2017. Resumidamente, a região detém os 
requerimentos de lavra para laterita, além de areia e ar-
gila e saibro. O saibro é a mistura de argila e areia gros-
sa, usada no preparo de argamassa. Dessas 47 áreas, 20 
encontram-se em fase de Autorização de Pesquisa, 6 em 
Licenciamento, 8 em Requerimento de Licenciamento 
e 13 em requerimento de Pesquisa. Ressalta-se que as 
empresas responsáveis pelas extrações ampliaram sua 
produção, em sua maioria, na informalidade. A extração 
de muitos destes materiais torna-se de difícil controle 
considerando que são vendidos geralmente sem identi-
ficação da procedência e do fornecedor.

Tabela 1 - Registro de requerimentos no DNPM em 
27/04/2017 para São José de Ribamar e Paço do Lumiar-MA.

Processos em São José  de Ribamar - Total 4

Processo Fase atual Substâncias

806.012/2017 Reqto. de Pesquisa
areia, fosfato, 
argila, argila 
bentonita, laterita

806.106/2015 Reqto. de Lcto laterita
806.061/2015 Requto. de Lcto cascalho
806.025/2013 Licenciamento areia

Processos no Paço do Lumiar – Total 1

Processo Fase atual substâncias

806.002/2016 Aut. de Pesquisa

areia, fosfato, 
argila, 
argila bentonita, 
laterita

Tabela 2 - Registro de requerimentos no DNPM em 
27/04/2017 São Luís – MA.

Processos em São Luís – Total 42

Processo Fase atual Substâncias
806.036/2017 Reqto. de Pesquisa areia, laterita
806.035/2017 Reqto. de Pesquisa areia, laterita
806.025/2017 Reqto. de Pesquisa areia

806.012/2017 Reqto. de Pesquisa
areia, fosfato, 
argila, laterita, 
argila bentonita 

806.129/2016 Reqto. de Pesquisa areia
806.097/2016 Licenciamento Areia, laterita
806.087/2016 Reqto. de Pesquisa Areia, laterita
806.081/2016 Reqto. de Pesquisa areia

806.078/2016 Reqto. de Pesquisa
areia, fosfato, 
argila, argila 
bentonita, laterita

806.072/2016 Reqto. de Pesquisa areia, laterita
806.055/2016 Aut. de Pesquisa areia 
806.053/2016 Aut. de Pesquisa areia, laterita
806.034/2016 Reqto. de Pesquisa areia, laterita

806.129/2015 Reqto. de Pesquisa
areia, argila, 
laterita

806.111/2015 Reqto. de Pesquisa argila

806.092/2015 Reqto. de Pesquisa
areia, fosfato, la-
terita

806.076/2015 Reqto. de Pesquisa
areia, areia, 
laterita

806.061/2015 Reqto. de Pesquisa cascalho

806.060/2015 Aut. de Pesquisa
areia, saibro, 
argila, laterita

806.036/2015 Aut. de Pesquisa areia

806.008/2015 Aut. de Pesquisa

areia, fosfato, 
argila, 
argila bentonita, 
laterita

806.216/2014 Aut. de Pesquisa cascalho
806.211/2014 Aut. de Pesquisa areia
806.202/2014 Licenciamento areia, cascalho
806.167/2014 Reqto. de Pesquisa areia, cascalho

(Continua)
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806.136/2014 Reqto. de Pesquisa
areia, saibro, 
laterita

806.135/2014 Aut. de Pesquisa areia
806.133/2014 Aut. de Pesquisa areia

806.132/2014 Aut. de Pesquisa
areia, fosfato, 
laterita

806.129/2014 Aut. de Pesquisa

areia, fosfato, 
argila, 
argila bentonita, 
laterita

806.059/2014 Licenciamento areia
806.253/2013 Licenciamento areia, laterita

806.218/2013 Aut. de Pesquisa
areia, argila, 
laterita

806.217/2013 Aut. de Pesquisa areia
806.152/2013 Aut. de Pesquisa areia
806.151/2013 Aut. de Pesquisa areia
806.131/2013 Licenciamento areia, laterita
806.087/2013 Aut. de Pesquisa areia, laterita

806.081/2013 Aut. de Pesquisa
areia, argila, 
laterita

806.079/2013 Aut. de Pesquisa
areia, saibro, 
laterita

806.072/2013 Aut. de Pesquisa
areia, saibro, 
laterita

806.063/2013 Reqto. de Pesquisa
areia, saibro, 
laterita

CONCLUSÕES 

A laterita é uma rocha de coloração amarela averme-
lhada, rica em ferro e alumínio oriunda de enriquecimento 
supergênico, encontrada no Grupo Itapecuru e Formação 
Barreiras, na Ilha do Maranhão. Ocorre geralmente no 
topo dos tabuleiros, e nas colinas intensamente dissecadas 
próximas as áreas de mangues. Destaca-se que as laterita, 
na Formação Barreiras, se encontram em fase de consoli-
dação, pois sua consistência varia de baixa a  dura, sendo 
encontradas as variedades granulares e placosas.  

A exploração minerária de laterita ocorre geral-
mente nas porções oeste e a sudeste da Ilha do Mara-
nhão, porém sua ocorrência está relacionada  concen-
trações geralmente descontínuas, formando stone lines, 
com destinação como agregado classe II para as obras 
da construção civil, geralmente de forma manual, ge-
rando no final da exploração, áreas degradadas com 
elevado passivo ambiental, principalmente, no solo e na 
água, pois promove assoreamento dos rios e igarapés, 
redução do habitat de variadas espécies, perda da vege-
tação e modificação das formas do relevo. Os impactos 
socioambientais estão relacionados à força de trabalho 
manual, desprovida de condições seguras de trabalho e 
com baixos pagamentos das horas trabalhadas. 

REFERÊNCIAS 

(Tabela 2 - Continuação)

Almeida, F.F.M. de. 1967. Origem e evolução da Pla-
taforma Brasileira. Rio de Janeiro. DNPM/DGM, 
Bol. 241. 36 p. 

Costa, M. L. 1991. Aspectos Geológicos dos Lateritos 
da Amazônia. Revista Brasileira de Geociências. 
21(2): 146-160.

Rodrigues, T. L. N., Araújo, C.C., Camozzato, E., Ram-
grab, G.E. 1994. Programa de Levantamentos Geológicos 
Básicos do Brasil: São Luís, Folha SA-23-Z-A, Cururu-
pu Folha SA-23-X-C. Estado do Maranhão - escala 
1: 250.000, Brasília: CPRM, 185 p. 

Pereira, E. D. 2006. Avaliação da vulnerabilidade natu-
ral à contaminação do solo e do aquífero do Reser-
vatório Batatã – São Luís (MA). Tese Doutorado, 
Rio Claro: UNESP.

Pereira, E.D. 2011. Projeto: Recuperação das áreas degra-
dadas de recarga e descarga do Aquífero Barreiras 
da sub-bacia do Rio Maracanã, Convênio: CNPQ/
UFMA, Relatório Final de Pesquisa.

Veiga Júnior, J. P. 2000. Programa Levantamen-

tos Geológicos Básicos do Brasil. São Luís NE/

SE, Folhas SA.23-X e SA.23-Z. Estados do Mara-

nhão e Piauí. Escala 1:500.000, Brasília: CPRM. 

Rossetti, D. F. 2001a. Arquitetura deposicional da 

bacia de São Luís-Grajaú. In: Dilce de Fatima Rosse-

tti; Ana Maria Góes; Werner Truckenbrodt. (org.). 

O Cretáceo na Bacia de São Luís-Grajaú. 1ed. Belém: 

Editora Museu Goeldi, 2001, v. 1, p. 31-46.

Rossetti, D.F. 2001b. Late Cenozoic sedimentary evo-

lution in northeastern Pará, Brazil, within the con-

text of sea level changes. Journal of South American 

Earth Sciences, 14, 77-89.

Rossetti, D.F. 2004. Paleosurfaces from northeastern 

Amazonia as a key for reconstructing paleoland-

scapes and understanding weathering products. 

Sedimentary Geology, 169, p. 151-174.

http://lattes.cnpq.br/0307721738107549
http://lattes.cnpq.br/0307721738107549


As lateritas nos tabuleiros dissecados da Ilha do Maranhão: ocorrências e exploração Ediléa Dutra Pereira | Silvia Helena de Souza Arcanjo | Hugo Fernando Rodrigues Castro

40
Contribuições à Geologia da Amazônia - Volume 10

41
Contribuições à Geologia da Amazônia - Volume 10

Rossetti, D.F. & Santos JR., A.E.A. 2004. Facies archi-
tecture in a tectonically-influenced estuarine incised 
valley fill of Miocene age, Northern Brazil. Journal of 
South America Earth Sciences, 17, 267-284.

Rossetti, D. F.2006. Evolução Sedimentar Miocênica 
nos Estados do Pará e Maranhão. Geologia USP. Sé-
rie Científica, São Paulo, v. 6, p. 7-18.

Rossetti, D. F.& Truckenbrodt, W. 1997. Revisão es-
tratigráfica para os depósitos do AlbianoTerciário 
Inferior (?) na Bacia de São Luís (MA), Norte do 
Brasil. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi, 
Belém, v. 9, p. 29-41.

Sousa, C.S.; Klein, E.L.; Vasquez, M.L.; Lopes, E.C.S.; 
Teixeira, S.G.; Oliveira, J.K.M.; Moura, E.M.; Leão 
M.H.B. 2012. Mapa Geológico e Recursos Minerais 
do Estado do Maranhão. In: Klein, E.L. & Sousa, 
C.S. (organizadores) Geologia e Recursos Minerais 
do Estado do Maranhão: Sistema de Informações 
Geográficas – SIG, Escala 1:750.000. Belém: CPRM.

http://lattes.cnpq.br/0307721738107549


As lateritas nos tabuleiros dissecados da Ilha do Maranhão: ocorrências e exploração Ediléa Dutra Pereira | Silvia Helena de Souza Arcanjo | Hugo Fernando Rodrigues Castro

40
Contribuições à Geologia da Amazônia - Volume 10

41
Contribuições à Geologia da Amazônia - Volume 10

RESUMO: O alumínio pode substituir o ferro na estru-
tura da goethita e hematita, formando uma solução só-
lida parcial com o diásporo e com o coríndon, respecti-
vamente. Tal substituição afeta os parâmetros de célula 
unitária desses minerais, que podem ser obtidos pelo 
refinamento de suas estruturas cristalinas pelo método 
de Rietveld, usando a difração de raios-X, sendo assim 
possível calcular o teor de alumínio na estrutura desses 
minerais. Essas substituições Al-Fe provocam modifi-
cações dos aspectos micromorfológicos das goethitas 
e hematitas. Amostras de goethitas e hematitas proce-
dentes de arenitos ferruginizados em Salinópolis, Nor-
deste do Estado do Pará e de perfis lateríticos da Serra 
dos Carajás, de Rondon do Pará e de Juruti (Baixo Ama-
zonas), também no Estado do Pará, com contextos geo-
lógicos diferentes, foram refinadas pelo método de Rie-
tveld. Seus teores de Al foram quantificados e variam 
na goethita, de 1,05% (mol) em Carajás a 33,65% (mol) 
em Rondon do Pará.  Esses teores são mais baixos para 
a hematita, atingindo até 10,22% (mol) de Al em amos-
tra de hematita de Juruti-PA. Goethitas mais férricas 
comumente apresentam hábito botrioidal e reniforme, 
sendo internamente aciculares milimétricas, enquanto 
as Al-goethitas formam massas de nanocristais em ín-
tima associação com a caulinita. A quantificação de Al 
nesses minerais depende da qualidade do refinamento 
das estruturas cristalinas aplicado para obtenção dos 
parâmetros cristalográficos desejados.

PALAVRAS-CHAVE: Al-goethita; Al-hematita; Rie-
tveld.

ABSTRACT: Aluminium can replace the iron in the structure 
of goethite and hematite, forming a parcial solid solution with dia-
spore and corundum respectively. Such substitution affects the unit 
cell parameters of these minerals, which can be obtained mathe-
matically by the Rietveld method using X-ray powder diffraction. 
Modifications in the micromorphological aspects of goethites 
and hematites are related to these Al-Fe substitutions. Goethites 
and hematites in samples from Salinópolis-PA and from lateritic 
profiles in Serra dos Carajás, Rondon do Pará and Juruti (Low-
er Amazon) with different geological contexts, were refined by 
the Rietveld method. Their Al contents for goethite and hematite 
were quantified and vary in goethite from 1.05% (mol) in Carajás, 
to 33.65% (mol) in Rondon do Pará. These contents are lower for 
hematite: up to 10,22% (mol) of Al in hematite of a sample from 
Juruti-PA. Ferric goethites commonly have botryoidals and re-
niform habits composed internally by millimetric acicular forms, 
while Al-goethites have nanometric size and are associated with 
kaolinite. The Al quantification in goethite and hematite depends 
on the quality of the applied Rietveld refinement to obtain the crys-
tallographic parameteres a and c.  

KEYWORDS: Al-goethites; Al-hematites; Rietveld.
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INTRODUÇÃO

A substituição parcial de Fe por Al em goethitas e 
hematitas é bastante comum (Norrish & Taylor, 1961; 
Thiel, 1963; Schulze, 1984; Stanjek & Schwertmann, 
1992; Schwertmann & Carlson, 1994; Li et al., 2006; 
Neumman et al., 2014) e tem sido frequentemente des-
crita em perfis lateríticos ferroaluminosos, incluindo 
bauxitas (Trolard & Tardy, 1989; Neumann et al., 2014; 
Costa et al., 2014). Várias propriedades dos óxi-hidró-
xidos de Fe mudam com a incorporação do Al na sua 
estrutura. O raio iônico de Al3+ é cerca de 16%  menor 
que o de Fe3+ e, os parâmetros c e a da célula unitária 
dos membros extremos  em Al- diásporo e coríndon, 
são menores do que os membros isoestruturais puros 
em Fe- goethita e hematita, respectivamente, em até 
6%, o que causa variações das reflexões principais de 
difração de raios-X, geralmente utilizadas para calcular 
a substituição de Al por Fe na estruturas desses mine-
rais (Schwertmann, 1990).

Thiel (1963) demonstrou que a substituição de Al 
por Fe na estrutura cristalina da goethita pode chegar 
a até 33%, formando uma solução sólida parcial com o 
diásporo ((Fe

1-x
Al

x
)OOH). Essa substituição (X

Al
, em 

fração molar) de Al-Fe  resulta em relações lineares com 
variações dos reflexos d

111
, d

130
, d

140
 e d

021
 da goethita e, 

também influencia o parâmetro c da célula unitária da 
goethita, segundo a Equação 1 (Schulze, 1984):

X
Al

 = 1730 – 572 × c [Å] (1)

Na estrutura da hematita o Al3+ substitui o Fe3+ 
formando uma solução sólida parcial com o coríndon, 
porém mais restrita. Stanjek & Schwertmann (1992) 
observaram que essa substituição exige também subs-
tituição acoplada de OH- por O2-, o que resulta na se-
guinte fórmula para hematitas aluminosas: (Fe

1-x
Al

x
)-

2-z/3
(OH)

z
O

3-z
. Segundo Schwertmann (1990), goethitas 

sintetizadas podem incorporar até duas vezes mais Al 
do que as hematitas, e ambos minerais podem coexistir 
na mesma amostra, no entanto a proporção pode variar 
de acordo com a temperatura em que ocorreu a sínte-
se desses minerais. A substituição Al-Fe nas hematitas 
pode chegar a 15% e os parâmetros da célula unitária 
desse mineral (a, c e volume) se correlacionam com as 
concentrações de Al e com os valores de perda ao fogo 
de hematitas sintetizadas (Stanjek & Schwertmann, 
1992). Neumann et al. (2014) modificaram as equações 

de múltipla regressão obtidas por Stanjek & Schwert-
mann (1992), que consistem em correlacionar os sítios 
de ocupação do Fe, do Al e do OH (X

n
, em fração molar) 

com os valores dos  parâmetros de célula unitária a e 
c da hematita e obtiveram a seguinte relação (Equação 
2) entre esses parâmetros e a ocupação do Al (X

Al
, em 

fração molar):

X
Al

 = (6019.83338 – 1518.37137 * a + 4.66753 * a 2 * c) / 100 (3)

As substituições Fe-Al podem ser quantificadas 
através da difração de raios-X, utilizando o método de 
refinamento de Rietveld (Rietveld, 1969), que consiste 
no cálculo de um perfil para o difratograma observado, 
para obter os parâmetros de célula unitária da hematita 
e da goethita. Este método é aplicado tanto na investi-
gação dos aspectos cristalinos desse tipo de material, 
como na quantificação das fases minerais presentes 
(Antoniassi, 2010; König et al., 2012; Neumann et al., 
2014; Paz, 2016). 

Uma aplicação do método de Rietveld com vistas a 
investigar as substituições Al-Fe em goethitas e hema-
titas de diferentes locais e ambientes na Amazônia (Fi-
gura 1), assim como a caracterização micromorfológica 
desse material, é aqui apresentada e discutida. 

MATERIAIS E MÉTODOS

As amostras estudadas provêm de ambien-
tes supergênicos com contextos geológicos distintos, 
porém ricos em oxi-hidróxidos de Fe e Al. São: uma 
amostra de película de Al-goethita (GAC) e uma de go-
ethita botrioidal (GBC) sobre arenitos ferruginizados 
em perfil laterítico imaturo em Salinópolis-PA; quinze 
amostras de um perfil laterito-bauxítico em Juruti-PA, 
previamente estudadas por Costa et al. (2014); duas 
amostras ricas em goethita botrioidal (49A e 49B) de  
perfil laterítico ferruginoso obtido em furo de sonda-
gem (524,5m) na jazida S11D, Serra Sul em Carajás; uma 
amostra de argila bauxítica (ABXR) e uma da Argila 
de Belterra (ABTR) de Rondon do Pará-PA situada no 
topo de perfil laterito-bauxítico.

As películas de goethita marrons ou negras foram 
separadas manualmente com auxilio de espátula e lupa 
de mão (20X). O material obtido foi descrito e analisa-
do por microscopia eletrônica de varredura e por difra-
ção de raios-X. 
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Uma alíquota desses materiais foi previamente 
pulverizada em gral de ágata e analisada por difração 
de raios-X (DRX). O carregamento dos porta-amos-
tras seguiu a metodologia back loading. As análises por 
DRX das amostras de Juruti-PA foram realizadas na 
Universidade Martin-Luther-Halle-Wittenberg, na 
Alemanha, em um difratômetro X´Pert Pro MPD (PW 
3040/60) da PANalytical, enquanto as demais por um 
difratômetro D2 PHASER da Bruker, do Laboratório 
de Mineralogia e Geoquímica Aplicada (LAMIGA), 
no Instituto de Geociências (IG) da Universidade 
Federal do Pará (UFPA). As condições de análise em-
pregadas em cada equipamento estão discriminadas 
na Tabela 1.

Tabela 1 - Condições de análise por DRX

X´Pert Pro MPD (PW 
3040/60) PANalytical

Bruker D2 
PHASER

Faixa angular 5-70,007° 5-70°
Passo 0,01° 0,01°
Tempo/passo 20s 1s
Tempo total 1200s 7004s
Fenda 0,2° 0,2°
Potência 1800w 300w

A caracterização mineralógica e o refinamento 
de Rietveld foram realizados com o software HighScore 
Plus 3.0.5, da Panalytical, auxiliado por banco de dados 
PDF-4 + 2012 (ICDD, 2012). As estruturas cristalinas, 
necessárias ao refinamento foram obtidas no website da 
FIZ Karlshure, com acesso provido pelo portal “Bases 
de Estruturas Cristalinas” da CAPES. Os parâmetros 
de célula unitária a, b e c obtidos no refinamento mine-
ralógico foram organizados e utilizados para o cálculo 
das substituições iônicas de Al por Fe segundo o mé-

Figura 1 - Mapa do estado do Pará com a localização das amostras estudadas.
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todo de Schulze (1984) para goethita, e o de Neumann 
et al. (2014), de acordo com as equações de Stanjek & 
Schwertmann (1992), para as hematitas.

Alíquotas dos materiais in natura foram também 
observados em microscópio eletrônico de varredura 
modelo TM 3000 da Hitachi, do Laboratório de Mi-
neralogia, Geoquímica e Aplicações (LaMiGA), assim 
como em microscópio LEO-1430 da Zeiss, do Laborató-
rio de Microanálises do IG-UFPA.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

ASPECTOS GEOLÓGICOS
Perfil laterito-bauxítico de Juruti-PA 

O perfil laterito-bauxítico de Juruti foi descri-
to junto à mina de bauxita (Figura 2) explorada pela 

ALCOA, como parte do platô Capiranga. Esse perfil 
e os depósitos de bauxita de Juruti se desenvolve-
ram durante o Paleoceno-Eoceno a partir das rochas 
sedimentares da formação Alter-do-Chão (Cretá-
ceo) (Costa et al., 2014). O perfil laterito-bauxítico 
consiste em um horizonte mosqueado em sua base, 
seguido por horizonte bauxítico composto predo-
minantemente por gibbsita e caulinita, uma crosta 
ferruginosa onde hematita e goethita dominam, um 
horizonte com nódulos ferruginosos e um horizonte 
com nódulos bauxíticos envoltos por matriz argilo-
sa. Sobre esta sequência se sucede uma espessa co-
bertura argilosa (15,5 m), correspondente a Argila de 
Belterra (Sombroek, 1966), provavelmente de idade 
miocênica (Costa et al., 2014).

Figura 2 - Localização dos depósitos bauxíticos de Juruti-PA (A). Aspectos geológicos da Bacia do Amazonas onde 
estão os depósitos de bauxitas de Juruti (B); Mina de bauxita da ALCOA em Juruti (C); Trincheira no platô Capiranga 
com diferentes horizontes do perfil laterito-bauxítico e cobertura argilosa (D). Modificado de Mendes et al. (2012), 
Google Maps (2014) e Costa et al. (2014).
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Quartzarenitos ferruginizados da Praia do 
Cocal, Salinópolis-PA

 

Ao longo da Praia do Cocal em Salinópolis-PA 
(Figura 3-A), junto à base de suas falésias, ocorrem 
seixos e blocos de quartzarenitos ferruginizados en-
contrados ao longo de perfil laterítico imaturo deriva-

do da formação Barreiras (Costa & Horbe, 1995), que 
comumente aflora em falésias costeiras, barrancos de 
rios, praias e cortes de estrada nesta região (Tatumi 
et al., 2008). Nas cavidades desenvolvidas nessas ro-
chas ocorrem películas de goethita marrom e, mais ra-
ramente, de goethita negra com morfologia botrioidal 
(Figura 3).

Figura 3 - Praia do Cocal (A); bloco de quatzarenito ferruginizado (B) e; películas de goethita marrom (C) e de goethi-
ta negra botrioidal (D). 

Perfil Laterítico Ferruginoso da Serra Sul, 
Serra dos Carajás-PA

O perfil laterítico ferruginoso da Serra Sul, Serra de 
Carajás, é aqui representado por um furo de sondagem 
de 524,5 m locado na jazida S11D. O perfil laterítico lo-
calizado na serra Sul de Carajás possui em sua base in-
tercalações de formações ferríferas bandadas (BIF’s) e 
basaltos (524 a 475 m). Sobre estas intercalações ocorre 
um saprólito grosso (474 a 225 m) onde essas rochas 
se tornam parcialmente alteradas, com formação de ca-
vidades preenchidas parcialmente por goethita negra 
com morfologia botrioidal (Figura 4). Sobre este está 
um saprólito fino (224 a 40 m), onde as rochas estão 
progressivamente mais alteradas, com mudanças textu-
rais mais expressivas evidenciadas por matriz argilosa 
e terrosa envolvendo fragmentos maciços de BIF. Por 

fim ocorre uma crosta ferruginosa (~40m ao nível base) 
composta essencialmente por hematita e goethita. 

Goethita da Cobertura do perfil laterito-
bauxítico de Rondon do Pará

O perfil laterito-bauxítico do Platô Rondon 
Sul, aqui representado pela lavra-piloto Décio (Figura 5 
A), é constituído pelos horizontes argiloso bauxítico na 
base, sucedido pelo bauxítico, crosta ferroaluminosa, 
crosta ferroaluminosa desmantelada, horizonte esfero-
lítico ferroaluminoso e bauxita nodular. Como em Juru-
ti, sobre ele se encontra a Argila de Belterra. Segundo 
Oliveira et al. (2016) os depósitos de Rondon do Pará se 
formaram durante o Paleoceno-Eoceno e foram retraba-
lhados no Mioceno. 
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QUANTIFICAÇÃo DAS SUBSTITUIÇÕES Fe-Al 
E MICROMORFOLOGIAS DAS GOETHITAS E 
HEMATITAS

Além da goethita e hematita, minerais como quart-
zo, caulinita, anatásio e criptomelana foram identificados 
nas amostras investigadas por DRX. Para a aplicação do 
método de refinamento de Rietveld, as estruturas desses 
minerais foram inseridas no refinamento. Conforme ob-
servado por Toby (2006) a escolha de estruturas crista-
linas adequadas é fundamental para se obter um refina-

mento de boa qualidade. Essa qualidade do refinamento 
é avaliada principalmente pelo ajuste entre o perfil calcu-
lado e o observado e, pelos índices de refinamento Good of 
fitness (GOF) e R weighted profile (Rwp) (Toby, 2006). As-
sim como no difratograma da goethita da amostra GAC, 
todos os outros tiveram um bom ajuste para a goethita 
(Figura 6), com índices GOF e Rwp satisfatórios. Para 
tanto, foi utilizada a estrutura da goethita aluminosa 
código ICSD 109411 de Deyu et al. (2006), que refinou a 
estrutura, incluindo a posição atômica do Fe e Al, de go-
ethitas sintetizadas com diferentes concentrações de Al.

Figura 4 - Amostra 49A (466,5m) do furo de sondagem em Carajás (A); detalhe da morfologia botrioidal (B); formas 
botrioidais em meio a cavidades na amostra 49B (C e D).

Figura 5 - Lavra-piloto Décio, expondo a sequencia laterito-bauxítica do Platô Rondon Sul e cobertura argilosa tipo 
Argila de Belterra (A); horizonte argiloso bauxítico exposto por furo de trado manual na mesma lavra (B).



Quantificação de Al em goethitas e hematitas de Salinópolis-PA e de perfis lateríticos de Carajás, Juruti e Rondon do Pará (Amazônia Oriental) Leonardo Boiadeiro Ayres Negrão | Marcondes Lima da Costa | Herbert Pöllmann | Daiveson Serrão Abreu | Aline Cristina Sousa da Silva | Pabllo Henrique Costa dos Santos

46
Contribuições à Geologia da Amazônia - Volume 10

47
Contribuições à Geologia da Amazônia - Volume 10

Figura 6 - Difratograma refinado da amostra de película de goethita, da Praia do Cocal, composta por 
goethita, caulinita e quartzo, e a diferença entre o perfil observado e o calculado abaixo. Em vermelho 
perfil observado e, em azul perfil calculado.

Conforme observado por Thiel (1963) a subs-
tituição de Fe por Al nas goethitas causa o desloca-
mento dos picos deste mineral para a posição de maior 
ângulo 2Theta. O pico (301) da goethita foi escolhido 
como o mais adequado para observar este deslocamen-

to, pois não é sobreposto por picos de outras fases 
minerais. A Figura 7 ilustra o deslocamento deste pico 
associado aos teores de Al (mol%) quantificados para 
as goethitas.

Figura 7 - Variação da reflexão (301) da goethita, creditada à substituição Al-Fe na estrutura crista-
lina deste mineral e o respectivo teor de Al (mol %).
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Os teores de substituição de Al (mol %) na estru-
tura da goethita mostrados na Tabela 2 dizem respei-
to aos calculados pelo método proposto por Schulze 
(1984). Esses teores variam nas amostras estudadas, 
atingindo seu máximo na cobertura argilosa do perfil 
laterítico-bauxítico de Juruti 27,7% (mol). As goethitas 
desse perfil são menos aluminosas no horizonte nodu-
lar ferruginoso, com até 11,35% (mol) de Al como parte 
da matriz muito fina que é dominada por caulinita, goe-
thita e anatásio (Figura 8), todos nanométricos. 

Tabela 2 - Teores de Al (mol%) nas goethitas, obtidos 
segundo Schulze (1984).

Local Amostra
Parâmetro 
c da célula 
unitária

Al (mol%), 
método de 
Schulze 
(1984)

 Juruti

CB 0,5 2,977551 26,84

CB 1,0 2,976117 27,66

CB 3,0 2,978322 26,39

CB 3,5 2,978468 26,31

CB 5,0 2,978509 26,29

CB 9,5 2,975171 28,20

CB 7,5 2,977402 26,92

CB 11,5 2,977883 26,65

CB 13,5 2,97740 26,92

CB 15,5 2,977215 27,03

BX nodular 
topo 2,977254 27,01

BX nodular 
meio 2,980664 25,06

BX nodular 
base 2,980676 25,05

Nódulos 
Ferruginosos 
meio

3,006173 10,46

Nódulos 
Ferruginosos 
base

3,004626 11,35

Praia do 
Cocal

Película mar-
rom (GAC) 3,003818 11,82

Película ne-
gra botrioi-
dal (GBC)

3,020885 2,05

Serra dos 
Carajás

49A – bo-
trioidal 3,022607 1,07

49B - botrioi-
dal 3,021576 1,66

Rondon do 
Pará

Argila bauxí-
tica (ABXR) 2,966070 33,41

Cobertura 
argilosa 
(ABTR)

2,965644 33,65

As amostras ABXR e ABTR, de Rondon do Pará, 
possuem goethitas com 33,41% (mol) e 33,65% (mol), 
respectivamente, de Al em sua composição.  Valores 
próximos ao máximo de 36% (mol) de Al, obtido por 

Schwertmann & Carlson (1994) em amostras naturais. 
Os cristais de goethita nessas amostras são nanométri-
cos e ocorrem com caulinita e anatásio. 

Figura 8 - Imagens de MEV: material da 
cobertura argilosa de Juruti mostrando 
os cristais nanométricos de caulinita (A); 
dos nódulos ferruginosos de Juruti (B); de 
agregados de hematita placosa subesféricos; 
da cobertura argilosa de Rondon do Pará (C); 
de cristais nanométricos de caulinita; da argila 
bauxítica de Rondon do Pará com cristais 
placosos maiores de gibbsita (D) e cristais 
menores de caulinita.
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Com teor de 11,82 % (mol) de Al na estrutura da 
goethita, as películas marrons encontradas da amostra 
GAC da Praia do Cocal, em Salinópolis-PA, se apresen-
tam como uma massa composta por goethita e caulini-
ta, com grãos de quartzo em sua superfície. Já as pelícu-
las negras com morfologia botrioidal são constituídas 

por goethita essencialmente férrica (com apenas 0,08 % 
mol de Al) formando agregados aciculares paralelos a 
radiais, com terminação em formas delineadas por mi-
crofaces sugestivas de formas romboédricas ou rômbi-
cas que, em conjunto, dão origem aos hábitos renifor-
mes, subesféricos e botrioidais.

Figura 9 - Imagens de MEV das amostras da Praia do Cocal, em Salinópolis-PA. Película marrom de Al-goethita com 
cavidades, algumas preenchidas por quartzo (A); goethita negra, exibindo prismas de goethita com terminações rôm-
bicas (B); agregados botrioidais e reniformes (C e D).

As goethitas refinadas, das amostras 49A e 49B, 
de Carajás, apresentaram 1,07% e 1,66% (mol) de Al, 
respectivamente. A morfologia botrioidal é desenhada 
por agregados radiais aciculares. Como observado por 
MEV (Figura 10), os agregados desenvolveram local-
mente faces na base, onde as acículas tendem a assumir 
formas cristalinas, quando são mais espessas, deline-
ando linhas de crescimento entre elas. Cavidades entre 
essas linhas de crescimento são comuns e dentro delas é 
possível observar cristais milimétricos placosos de he-
matita. Em outra amostra do mesmo furo de sondagem, 
cristais aciculares de criptomelana foram identificados.

A morfologia botrioidal formada por agregados 

aciculares das goethitas menos aluminosas (com até 2% 
mol de Al) corrobora com as observações de Schwert-
mann & Cornell (2000) em amostras sintéticas. Segun-
do os autores, goethitas puras (essencialmente férricas) 
normalmente desenvolvem feições aciculares alongadas 
ao longo do eixo a, enquanto que, o aumento da subs-
tituição de Fe por Al proporciona o encurtamento des-
sas formas, o que reflete em goethitas aluminosas com 
cristalitos menores e mais deformados (Schulze, 1984). 
Além da presença de Al, outros elementos (Mn, Ni, Cr, 
Co e Si) e fatores incluindo o pH e a temperatura,  po-
dem influenciar a morfologia dos cristais de goethita 
(Ford et al., 1997). 
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Figura 10 - Imagens de MEV das amostras da Serra 
dos Carajás. Morfologia botrioidal formada por cristais 
aciculares (A); detalhe dos cristais mais grossos na 
base (B); hematita placosa ocorrendo em cavidades (C); 
cristais de criptomelana da amostra 49B (D).

A substituição de Fe por Al nas hematitas é co-
mumente menor do que nas goethitas (Schwertmann, 
1990). Para as amostras estudadas, esta substituição 
nas hematitas foi estimada entre 2,82 e 10,22% (mol) 
(Tabela 3) utilizando a equação de Stanjek & Schwert-
mann (1992). Os valores mais elevados ocorrem nas 
amostras do perfil laterito-bauxítico de Juruti, chegan-
do a 10,22% (mol) na bauxita. Já na amostra 49B da 
Serra dos Carajás, de um ambiente caracteristicamente 
menos aluminoso, o teor de Al calculado é de 2,98% 
(mol).

Tabela 3 - Teores de Al (mol%) nas hematitas, calculados 
segundo de acordo com o método de Stanjek e 
Schwertmann (1992), derivado por Neumann (2014).

Local Amostra
Parâmetro 
a da célula 
unitária

Parâme-
tro c da 
célula 
unitária

Al 
(mol%) 
nas he-
matitas

Juruti

Nódulos 
Ferruginosos 
topo

5,029379 13,77477 9,67

Nódulos 
Ferruginosos 
meio

5,031023 13,78555 9,51

Nódulos 
Ferruginosos 
base

5,03086 13,77914 7,27

Bauxita 5,013206 13,77068 10,22

Carajás 49B 5,034515 13,75606 2,98

Praia do 
Cocal

Película negra 
botrioidal 
(GBC)

5,033391 13,79429 8,48

Rondon 
do Pará

Bauxita 
argilosa 
(ABXR)

5,034371 13,75783 2,94

Cobertura 
argilosa 
(ABTR)

5,026765 13,75019 9,05

CONCLUSÕES

As substituições do Fe por Al nas goethitas e nas 
hematitas podem ser quantificadas a partir de difra-
togramas de raios-X utilizando o método de Rietveld 
para obtenção dos parâmetros de célula unitária. En-
tretanto, os resultados obtidos dependem da qualidade 
do refinamento mineralógico aplicado para obtenção 
dos parâmetros de desejados. 

O conteúdo de Al calculado para a goethita che-
ga a 33,65% (mol) em amostra da Argila de Belterra de 
Rondon do Pará, enquanto o menor valor aqui determi-
nado é de 1,07% (mol) na amostra 49A da Serra de Ca-
rajás. Já para as hematitas a substituição de Fe por Al 
parece ser mais restrita, sendo calculada em até 10,22% 
(mol) em amostra da bauxita de Juruti e 2,98% (mol) 
em amostra associada a formações ferríferas bandadas 
de Carajás.
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A presença estrutural de Al nas goethitas de 
fato modifica a morfologia externa de seus cristali-
tos e agregados cristalinos. As goethitas essencial-
mente férricas estudadas constituem cristais acicu-
lares e formas rômbicas milimétricas, comumente 
botrioidais. Já as goethitas aluminosas estão nor-
malmente associadas à caulinita, são nanométricas 
e não formam cristais distinguíveis nas amostras 
observadas.
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RESUMO: O estudo visa à caracterização, quantifica-
ção mineralógica e tecnológica de alguns tipos de cau-
lins da região NE do estado do Amazonas, bem como a 
determinação e distribuição do íon ferro no minério. Na 
área da pesquisa são encontradas exposições da forma-
ção Alter do Chão lateritizadas, a qual hospeda depó-
sitos de caulim e espodossolos de areias brancas des-
ferrificadas. Os depósitos de caulim na região ocorrem 
nos horizontes inferiores dos perfis lateríticos e foram 
desenvolvidos a partir do Paleógeno. Para se estudar as 
propriedades físicas e químicas dos caulins da região 
foram realizadas análises químicas, físicas e mineraló-
gicas, através das técnicas de difratometria de raios-X 
(DRX), fluorescência de raios-X (FRX), microscopia 
eletrônica de varredura (MEV), separação granulomé-
trica e magnética e alvejamento químico. A identificação 
das fases minerais através da interpretação dos difrato-
gramas apresentaram picos característicos da caulinita 
e, secundariamente, de quartzo e goethita e como mi-
neral traço anatásio em algumas amostras.  Na análise 
química observou-se que os óxidos predominantes são 
SiO2 e Al2O3, corroborando com a identificação mine-
ralógica. Os dados cristalográficos indicaram que a taxa 
de deformação pode estar relacionada ao tamanho do 
cristalito e à presença do íon Fe na estrutura octaédrica 
ou nos interstícios da caulinita, sugerindo-se que este 
elemento químico deformou a estrutura cristalina das 
argilas. Nas análises utilizando o MEV foi possível ob-
servar cristais com formatos irregulares e pseudo-hexa-
gonais, confirmando, assim, interação com o desorde-
namento estrutural do mineral e sua deformação. Com 
os ensaios de alvejamento químico, os resultados foram 
considerados satisfatórios, pois os caulins tiveram seus 
valores de índice de alvura aumentados entre 0,72%, 
4,36% e 5,15%.

PALAVRAS-CHAVE: Caulin; Formação Alter do 
Chão; Bacia do Amazonas; Caracterização.

ABSTRACT: The study aims to characterize, mineralogical 
and technological quantification of some types of kaolin of the 
state of Amazonas NE region as well as the determination of iron 
ion distribution in the ore. In the area of research, exhibitions are 
found in Alter do Chão lateritizadas formation, which hosts ka-
olin deposits and Spodosols desferrificadas of white sand. kaolin 
deposits in the region occur in the lower horizons of lateritic pro-
files and were developed from the Paleogene. To study the physi-
cal and chemical properties of the kaolin in the region, chemical, 
physical and mineralogical analyzes were performed through 
the diffraction techniques of X-ray (XRD), fluorescence X-ray 
(XRF), scanning electron microscopy (SEM), particle size and 
magnetic separation and chemical bleaching. The identification of 
mineral phases through the interpretation of diffraction patterns 
showed characteristic peaks of kaolinite, secondarily, quartz and 
goethite and anatase as a trace mineral in some samples. In the 
chemical analysis it was observed that the predominant oxides 
are SiO2 and Al2O3 corroborating the mineralogical identifica-
tion. Crystallographic information indicated that the strain rate, 
could be related to the crystallite size and the presence of Fe ions 
in octahedral interstices in the structure or kaolinite, suggesting 
that this chemical element deformed crystal structure of clay. 
In the analyzes using the SEM was possible to observe crystals 
with irregular shapes and pseudo-hexagonals, thus confirming 
the interaction with the structural mineral and disordering its 
deformation. With chemical bleaching tests, the results were sa-
tisfactory, as kaolins had their increased brightness index values 
of 0.72%, 4.36% and 5.15%.

KEYWORDS: Kaolin; Alter do Chão Formation; Amazon 
basin; Characterization.
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INTRODUÇÃO

O caulim é uma rocha sedimentar argilosa de co-
loração branca composta principalmente pelo argilomi-
neral caulinita, sendo constituída também por minerais 
secundários, como o quartzo, mica, goethita e anatásio, 
dependendo de sua origem geológica. Os depósitos 
cauliníticos são resultantes da alteração mecânica ou 
química das rochas por efeito da atuação de processos 
de intemperismo, produto que tanto pode ser residual 
como depositado (GOMES, 2002).

O caulim residual é formado a partir da decompo-
sição de rochas feldspáticas sob a ação hidrotermal ou 
do intemperismo químico e físico.

Os caulins sedimentares, além de serem de origem 
de alteração das rochas feldspáticas ocasionadas pe-
los processos intempéricos, sofrem ação de agente de 
transporte, e nas regiões tropicais esse agente é a água. 
Esses caulins normalmente apresentam granulometria 
inferior àquela observada para caulins residuais, o que 
é ocasionado devido a sua cominuição relacionada ao 
transporte. 

A caulinita é um silicato de alumínio formada pelo 
empilhamento das camadas de octaedros e tetraedros 
de alumínio (Al2

(OH)
6
) e sílica (SiO

4
), respectivamen-

te, dando assim origem a um argilomineral tipo 1:1. Sua 
fórmula estrutural característica é Al

2
Si

4
O

10
(OH)

8
 e a 

composição é, em média, formada por 46,54% de SiO
2
, 

39,50% de Al
2
O

3
 e 13,96% de H

2
O. 

Uma característica importante na estrutura lami-
nar desse filossilicato é que a distância basal entre os 
oxigênios equivalentes destes dois planos em camadas 
sucessivas é de, aproximadamente, 7,16 Å. Como a es-
pessura da camada 1:1 é de 4,37 Å, o espaço entre as ca-
madas tem 2,79 Å de espessura, valor que quase permite 
a acomodação de moléculas de água intercaladas entre 
as camadas, que possuem 2,90 Å de diâmetro (KHAN 
et al., 2012).

A caulinita apresenta dois tipos de empilhamento 
de folhas estruturais: octaédricas e tetraédricas. No pri-
meiro, a caulinita é considerada bem cristalizada, pois 
suas folhas se empilham simetricamente na direção do 
eixo cristalográfico c, notando-se apenas um leve des-
locamento no eixo a (HANNA et al., 2005). No segundo 
empilhamento, onde não há simetria, a caulinita é con-
siderada mal cristalizada e apresenta algumas substi-
tuições do cátion alumínio por ferro e/ou titânio. Esse 
tipo de caulinita apresenta maior plasticidade do que 
a bem cristalizada, o que ocorre devido ao fato desta 
apresentar cristais de dimensão e espessura média me-
nor (RIBEIRO et al., 2003).

O grau de cristalinidade (ou empilhamento) da 
caulinita pode ser verificado pelos planos basais d021

 e 
d

060
 observados nos picos característicos dos ângulos 

(12° 2θ) utilizando a técnica por DRX. A estrutura cris-
talina pode ser avaliada pelo índice de Hinckley (IH) 
obtido nos difratogramas obtidos no DRX, do qual é 
amplamente utilizado para descrever grau de cristalini-
dade e ordem/desordem, utilizando as reflexões d

110
 e d

111
 

localizadas no intervalo de 20-23° 2θ. O tamanho médio 
dos cristais de caulinita pode ser também determinado 
utilizando o DRX, a partir do método de Rietveld, em 
que se utiliza de padrões matemáticos com auxílio de 
softwares como o MAUD (software livre utilizado nes-
se trabalho), onde descreve o padrão total de difração 
e suas características estruturais, tais como: tamanho 
médio do cristalito, microdeformação e quantificação 
de cada fase mineral encontrada na amostra aferida 
através da qualidade do refinamento. 

A forma da caulinita, além da dimensão, textura e 
a relação com outras partículas ou constituintes no cau-
lim, são observadas através da microscopia eletrônica 
de varredura (MEV) (DA CUNHA et al., 2007). Geral-
mente, neste tipo de análise a caulinita apresenta cris-
tais pseudo-hexagonais na forma de pilastras e cristais 
planos na forma de lamelas. A maioria dos cristais apre-
senta cantos bem definidos e ângulos próximos a 90º 
e 120°, característicos da estrutura da caulinita (MON-
TEIRO et al., 2007). Pode-se ainda obter resultados por 
meio de análises pontuais dos minerais observados no 
MEV, utilizando o EDS, que é um acessório acoplado ao 
equipamento e tem como finalidade uma análise quali-
tativa dos elementos químicos presentes.

Em estudos já realizados pode-se observar que é 
comum a presença de Fe e/ou Ti na estrutura da caulini-
ta como um dos fatores que reduzem a cristalinidade e 
aumentam a área superficial do mineral. Segundo DeLu-
ca & Slaughter (1985), a presença de interestratificação 
com minerais do tipo 2:1 de posições octaedrais vazias 
e o preenchimento irregular do Al na camada também 
são responsáveis pela redução da cristalinidade desse 
mineral. 

Segundo Resende et al. (1997), nos depósitos mine-
rais em regiões tropicais úmidas, a presença de óxidos 
de ferro é de ocorrência abundante. Esse ferro presente 
nos caulins pode ser encontrado na forma de compostos 
de ferro externos à caulinita ou ainda dentro da estru-
tura em posição octaédrica ou tetraédrica. Tais óxidos 
podem ser encontrados a partir de trocas iônicas em 
soluções sólidas e podem estar dispersos na superfície 
e/ou nos horizontes saprolíticos em forma de minerais 
como goethita e hematita. As propriedades estruturais 
e a alta área superficial conferem aos argilominerais 



Análise mineralógica, estrutural e tecnológica de caulins da Formação Alter do Chão na porção nordeste do Amazonas Weberton Luís Pereira  | Raimundo Humberto Cavalcante Lima  | Cláudia Cândida Silva

54
Contribuições à Geologia da Amazônia - Volume 10

55
Contribuições à Geologia da Amazônia - Volume 10

grande capacidade como adsorvente de ânions, molé-
culas orgânicas e metais (CORNELL & SCHWERT-
MANN, 2003). 

A identificação e quantificação do teor de ferro 
em caulins dentro e fora da estrutura cristalina é im-
portante, pois explica como e porque alguns caulins 
apresentam coloração diferenciada, sendo alguns mais 
brancos, outros mais escuros e ainda como o mesmo po-
derá ser beneficiado e sua provável aplicação. Os resul-
tados dessa quantificação podem demonstrar também 
o teor de ferro que pode ser eliminado através do bene-
ficiamento químico e o teor que permanece firmemente 
ligado na estrutura cristalina do caulim.  

Defeitos na estrutura podem ser causados pela 
substituição de íons, pela presença de íons intersticiais, 
vacância e outros defeitos eletrônicos (PLANÇON & 
ZACHARIE 1990, Apud MONTEIRO et al. 2007) rela-
cionados à sua gênese. O ferro, abundante no ambiente 
intempérico, é o principal responsável por afetar o grau 
de ordenação de uma estrutura cristalina substituindo 
o alumínio nos sítios octaédricos.

A técnica de espectrometria de fluorescência de 
raios-X (FRX) é utilizada na identificação e determi-
nação dos elementos químicos da amostra analisada 
(como concentração total ou na forma de óxidos). 

Uma grande variedade de produtos industriais 
tem o caulim em sua composição, destacando-se seu 
uso na produção de cerâmica branca de alta qualidade, 
na fabricação de papel, em formulações de borracha, 
tintas, plásticos, tecidos, dentre outras utilidades. De-
vido a problemas principalmente relacionados com a 
coloração, o caulim deve possuir baixa concentração 
de ferro para ser aplicado nestes processos industriais. 
Esta restrição leva a maioria das mineradoras a efetuar o 
beneficiamento químico do caulim lavrado, visando sua 
adequação às necessidades industriais. 

CONTEXTO GEOLÓGICO REGIONAL 

A Bacia do Amazonas é do tipo bacia intracratô-
nica, seu embasamento é composto por rochas que têm 
idade estabelecida no intervalo Arqueano ao Protero-
zóico. É limitada por áreas do embasamento rochoso no 
interior do Cráton Amazônico, ao norte, o Escudo das 
Guianas, e a sul, o Escudo Brasil Central, a leste pelo 
arco de Gurupá e ao oeste pelo arco de Purus. A bacia 
envolve uma área de aproximadamente 480.000 km2 

que atravessa os estados do Pará a leste e Amazonas a 
oeste.

Segundo Caputo (1984), a espessura máxima da 
bacia é de 5000 m, a qual possui forma alongada e eixo 
deposicional orientado W/SW-E/NE, e seu empilha-
mento estratigráfico é formado pelas unidades: Grupo 
Trombetas, composto pelas formações Autás Mirim 
(arenitos e folhelhos neríticos ordovicianos), Nhamun-
dá (arenitos neríticos e depósitos glaciogênicos), Pitin-
ga (folhelhos e diamictitos marinhos) e Manacapuru 
(arenitos e pelitos neríticos e litorâneos); Grupo Uru-
padi caracterizado pelas formações Maecuru (arenitos 
e pelitos neríticos deltaicos) e Ererê (siltitos, folhelhos 
e arenitos neríticos e deltaicos); Grupo Curuá sendo 
descrito pelas formações Barreirinha (folhelho negro), 
Curiri (diamictitos, folhelhos e siltitos de ambientes 
glaciais), Oriximiná (arenitos e pelitos fluviais regressi-
vos) e Faro (arenitos Flúvio-deltaicos); Grupo Tapajós 
caracterizado pelas formações Monte Alegre (arenitos 
eólicos intercalados com siltitos e folhelhos, interdunas 
e lagos de ambiente desértico gradando para marinho 
raso), Itaituba e Nova Olinda (calcários de inframaré 
e evaporitos de planície de sabkha) e Andirá (siltitos, 
arenitos e folhelhos avermelhados), encerrando assim a 
deposição paleozoica. Posteriormente à deposição pa-
leozoica, ocorreram eventos distensionais associados 
com a evolução do oceano Atlântico Sul e com a cor-
dilheira dos Andes na direção E-W, em conjunto com 
magmatismo básico, ocasionado por intrusões de solei-
ras e diques com orientação N-S nos sedimentos paleo-
zoicos (CUNHA et al. 1994). Segundo Wanderley Filho 
(1991), as principais falhas possuem direções NW-SE, 
são de transferência e cortam praticamente todas as 
unidades litológicas da bacia, e a reativação de falhas 
NW-SE culminou com a deposição das unidades cretá-
cea e cenozóica pertencentes ao grupo Javari caracteri-
zado pelas formações Alter do Chão (arenitos e pelitos 
avermelhados bioturbados) já no Cretáceo Superior, 
e Solimões (pelitos com restos de conchas, moluscos 
e vegetais). Segundo Cunha et al. (1994), essa sequên-
cia correspondente a Formação Alter do Chão possui 
aproximadamente 500 m de espessura. A deposição dos 
sedimentos do Grupo Javari ocorreu em ambientes de 
depósitos flúvio-lacustre-deltáicos.

Devido ao desenvolvimento de solos espessos, 
que ocorrem graças ao intenso intemperismo químico 
e físico atuante, e a uma densa cobertura vegetal na re-
gião, são poucas as áreas que possibilitam observar as 
relações estratigráficas da região, na qual está exposto 
o empilhamento estratigráfico que compõe rochas Pa-
leoproterozóicas e Fanerozóicas. A pavimentação das 
rodovias BR-174 e AM-010 colaborou com a abertura 
de novas vicinais que expuseram melhor as relações li-
toestratigráficas e estruturais entre os diferentes tipos 
rochosos, favorecendo o aprofundamento nas investiga-
ções geológicas na região.
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FORMAÇÃO ALTER DO CHÃO 

Na área da pesquisa encontram-se exposições 
da formação Alter do Chão lateritizadas, que hospeda 
depósitos de caulim e espodossolos de areias brancas 
desferrificadas. Segundo Costa & Moraes (1997), os 
depósitos de caulim na região ocorrem nos horizontes 
inferiores dos perfis lateríticos e foram desenvolvidos 
a partir do Paleógeno. Esta unidade tem ampla distri-
buição ao norte da calha do rio Amazonas onde com-
parecem os baixos cursos dos rios Preto da Eva, Urubu 
e Uatumã, bem como ao sul da calha do rio Amazonas.  

Segundo Costa (1991), grande parte dos aflo-
ramentos da Formação Alter do Chão apresentam-se 
na forma de perfis lateríticos imaturos, cuja espessura 
varia de dezenas a alguns metros. Contudo, em muitos 
casos, o registro do horizonte saprolítico na base do 
perfil possibilita a identificação da unidade rochosa, 
uma vez que nesta zona ainda são identificadas muitas 
das características mineralógicas e estruturais originais 
da rocha, como arenitos cauliníticos esbranquiçados, às 

vezes creme, amarelados ou arroxeados, finos a grossos 
e friáveis. Por vezes ocorrem argilitos cauliníticos es-
branquiçados a avermelhados.  

LOCALIZAÇÃO

A área de estudo localiza-se no estado do Ama-
zonas e engloba três afloramentos (Figura 01): o pri-
meiro está localizado na margem esquerda do igarapé 
Cabeça Branca no km 45 da BR-174, entre os municí-
pios de Manaus e Presidente Figueiredo, com coorde-
nadas geográficas: S 02°35’01,2’’; W 60°01’51,3’’, onde 
foram coletadas as amostras CBNARG e CBNARE. O 
segundo afloramento está localizado na margem direita 
da rodovia AM-010, entre os municípios de Rio Preto 
da Eva e Itacoatiara, com coordenadas geográficas: S 
02°52’49,7” e W 59°21’38,1”, onde foi coletada a amostra 
WP01 e o terceiro afloramento estudado localiza-se na 
rodovia AM-363, com coordenadas: S 02°42’54,8” e W 
58°17’40,4” entre os municípios de Silves e Itapiranga, 
sendo coletada neste a amostra WP03.

Figura 1 - Mapa geológico da área de estudo.

Fonte: CPRM, 2005.

METODOLOGIA

A coleta de material ocorreu nos perfis intempéri-
cos cauliníticos visualizado na figura 2. Estes perfis são 
formados por horizontes argilosos ou arenosos de gra-
nulometria areia fina a grossa, dentro do mesmo pacote 

saprolítico. Os afloramentos estudados estão expostos 
em cortes de rodovias, ramais e em voçorocas.  As amos-
tras CBNARG, WP01 e WP03 foram coletadas de ho-
rizontes saprolíticos argilosos. Já a amostra CBNARE 
foi coletada no horizonte saprolítico de granulometria 
areia grossa, predominantemente.
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Figura 2 - Perfil saprolítico caulinítico da Formação Alter do Chão localizado na AM 010 no município de Rio Preto da 
Eva.

Posteriormente à coleta, em laboratório, as amos-
tras foram secas, moídas e separadas em alíquotas para 
serem utilizadas nas análises.

Para identificação das propriedades dos caulins 
estudados foram realizadas análises químicas, físicas 
e mineralógicas através das técnicas de difratometria 
de raios-X (DRX), fluorescência de raios-X (FRX), mi-
croscopia eletrônica de varredura (MEV), separação 
granulométrica e magnética, além de alvejamento quí-
mico, observando assim o comportamento do material 
e sua composição química.

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA

Na Formação Alter do Chão ocorrem comumente 
dois tipos de horizontes saprolíticos: saprólito fino (ar-
giloso) de espessura centimétrica a métrica e saprólito 
grosso (arenoso) de espessura métrica a decamétrica, 
que serviram de estudo na separação granulométrica 
dos teores de argila, silte e areia presentes em cada fase 
do perfil. Com a separação da fração argila da fração 
areia, procedeu-se as etapas seguintes, como: separação 
magnética e alvejamento químico. 

As amostras foram quarteadas e pesadas em balan-
ça analítica. Utilizou-se peneiras de 325 mesh (0,044 
mm) e 100 mesh (0,125 mm) e o material que ficou reti-
do em cada malha foi seco e pesado e com estes dados 
foram elaborados os histogramas e gráficos. Com os da-
dos granulométricos de cada amostra elaborou-se uma 
tabela e histograma de frequência dos sedimentos.

ANÁLISE MINERALÓGICA POR DRX

 Na identificação mineralógica as amostras foram 
destorroadas e em seguida confeccionadas lâminas por 
pressão em um porta-amostra. As lâminas fração fina 
e amostra total orientada foram analisadas por difra-
tometria de raios-X usando equipamento Shimadzu 
XRD – 6000, com radiação CuKα, e monocromador de 
grafite, operado a 40 kV e 25 mA. Na análise por DRX, 
utilizou-se irradiações angulares de 5° a 60°2θ, com in-
tervalo de 0,02° a cada minuto.

ANÁLISES CRISTALOGRÁFICAS POR 
REFINAMENTO PELO MÉTODO DE 

RIETVELD

O método de Rietveld foi utilizado para quanti-
ficar as fases minerais, auxiliado pelo software livre 
MAUD e por dados cristalográficos da CAPES, dis-
poníveis no endereço www.portaldapesquisa.com.br/
database e redirecionado para o diretório http://bdec.
dotlib.com.br, do banco de estruturas cristalinas. Para 
ter certeza da acurácia do refinamento, foram observa-
dos os índices R e a linha de diferença S, sendo esta a 
proximidade dos difratogramas observados (práticos) 
e os teóricos.

http://www.portaldapesquisa.com.br/database
http://www.portaldapesquisa.com.br/database
http://bdec.dotlib.com.br
http://bdec.dotlib.com.br
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Para definir o tamanho aparente do microcristali-
to e a microdeformação, foi usada uma equação alterna-
tiva proposta por Corrêa et al. (2008):

A equação é conhecida como equação de Scher-
rer, onde se relaciona o tamanho aparente do cristali-
to L com a largura integral b

tc 
na escala 2θ (radiano). 

A equação relaciona a microdeformação aparente 
(=(Δd/d)

hkl
. 

ANÁLISES QUÍMICAS POR FRX

As análises químicas foram realizadas por espec-
trometria de fluorescência de raios-X (FRX), com o ob-
jetivo de identificar a composição química e determinar 
a concentração na forma de óxidos. As análises corres-
pondem às amostras em rocha total na forma de óxidos 
especialmente das concentrações de Fe e Ti no caulim. 

Para cada amostra, com o auxílio de uma prensa 
hidráulica com pressão de 10.000 Kgf, foram preparadas 
pastilhas do pó com granulometria uniforme, cuja com-
posição apresenta 1,000g da amostra, homogeneizada 
com 4,000g de ácido bórico (H

3
BO

3)
 de alta pureza em 

almofariz de ágata. Todas as amostras foram analisadas 
em triplicata.

As análises foram realizadas em equipamento de 
fluorescência de raios-X por dispersão de ondas (WD-
-XRF) da marca Rigaku, modelo Supermini com tubo 
de paládio, tempo de exposição de 200 s, com potência 
de 200 W. As condições foram ajustadas, levando-se em 
consideração a matriz da amostra, o porta-amostras e 
o suporte da amostra. Todos os elementos foram iden-
tificados por suas energias Kα e/ou Kb (GAUGLITZ e 
VO-DINH, 2003). Foram utilizados os cristais analisa-
dores LIF 200, PET e RX25. Neste equipamento estão 
disponíveis os detectores SC e PC, ambos utilizados 
nas análises destas amostras.

Padrões de referência geológicos tais como GBW 
3125, 7105 e 7113 foram utilizados para calibração do 
equipamento. Através de softwares matemáticos rela-
cionam-se os picos de emissão com as respectivas con-
centrações de um determinado elemento.

Para cada elemento encontrado foi realizada a 
quantificação utilizando-se padrões externos de sais, 
diluídos em ácido bórico, ambos de pureza conhecida, 
em pelo menos seis concentrações pré-determinadas, 
as quais foram submetidas às mesmas condições de 
análise. Ao final, suas quantificações foram realizadas 
baseando-se em suas intensidades (cps/uA), utilizando 
o programa ZSX – Spectometer Status (Rigaku Corpo-
ration, 2008).

ANÁLISE POR MICROSCOPIA 
ELETRÔNICA DE VARREDURA

A técnica utilizando MEV foi empregada através 
de um equipamento modelo “Quanta 250, marca FEI 
company”, onde foi possível observar ansuperfície e 
morfologia dos cristalitos da caulinita. Através de um 
acessório acoplado ao MEV do tipo EDS foi possível 
estimar a composição química pontual de algumas 
partículas. A técnica de EDS considera o princípio de 
que a energia de um fóton (E) está relacionada com a 
frequência eletromagnética (v) pela relação E = h n, 
onde “h” é a constante de Planck. Fótons com energias 
correspondentes a todo espectro de raios-X atingem 
o detector de raios-X quase que simultaneamente, e o 
processo de medida é rápido, o que permite analisar os 
comprimentos de onda de modo simultâneo (DEDA-
VID, 2007).

Na preparação das amostras, utilizou-se um me-
talizador de superfície para conduções eletrônicas e 
posteriormente estas foram colocadas numa câmara 
a vácuo. As amostras a serem analisadas foram reco-
bertas por deposição de íons metálicos de ouro (Au). 
Neste processo, as amostras foram colocadas em uma 
câmara com pressão em torno de 0,1 a 0,05 mbar e o 
alvo metálico bombardeado com átomos de gás iner-
te (Ar). No metalizador foi levado em consideração 
os parâmetros de ajuste: corrente aplicada (em mA), 
tempo de deposição e altura da amostra em relação ao 
alvo, a fim de que seja calculada a espessura do metal 
depositado. 

SEPARAÇÃO MAGNÉTICA 

A separação magnética é uma técnica convencio-
nal empregada no beneficiamento de caulim. O ferro, 
titânio e outras impurezas minerais (mica, feldspato) 
influenciam diretamente na cor e alvura desta matéria 
prima. A remoção dessas impurezas, preliminarmente, 
é feita através de separação magnética, melhorando as-
sim a qualidade do produto e reduzindo a quantidade 
de ferro a ser lixiviado na etapa de alvejamento químico. 
Nesta etapa, foi utilizada a fração menor que 325 mesh, 
ou seja, fração menor que 0,044 mm para separação 
magnética. No processo, a amostra é submetida a um 
campo magnético equivalente a 14.000 G. No equipa-
mento, a amostra em polpa passa por uma lã de aço que 
serve como um imã que retém a porção magnética. Este 
material retido é pesado e relacionado à porcentagem 
da amostra total em tabelas.
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ALVEJAMENTO QUÍMICO

Utilizou-se neste trabalho a lixiviação redutora 
em meio ácido, visando retirar as impurezas que não 
foram removidas na fase da separação magnética. As 
frações foram secas por 24 horas e desagregadas antes 
de serem submetidas ao alvejamento químico. Tal pro-
cesso foi realizado com polpa de 20% (200g) de caulim 
e 80% (800 mL) de água destilada. Foi usado ditionito 
de sódio (Na

2
S

2
O

4
)

 
como agente redutor na proporção 

de 4 kg/t (0,8 g) e hexametafosfato de sódio ((NaPO
3
)

6
) 

como agente dispersante na proporção de 3 kg/t (0,6 g). 
A polpa foi agitada entre 180 e 200 rpm e seu pH man-
tido entre 3 e 4 com adição de ácido sulfúrico. Esse pro-
cesso remove os óxidos de ferro presentes na amostra 
através da redução do ferro trivalente para o divalente, 
que é mais solúvel, formando o sulfato de ferro. Ao final, 
a amostra é filtrada e seca em estufa e a determinação 
do índice de alvura é realizada em fotômetro Carl-Zeiss 
Elrepho modelo 96160 em padrão de 83,9% (ISO). 

RESULTADOS

ANÁLISE MINERALÓGICA POR 
DIFRATOMETRIA DE RAIOS X

As análises por DRX evidenciam a presença de 
caulinitas como argilomineral de maior abundância nos 
horizontes estudados, além de outros minerais como 
quartzo e goethita, demonstrado pelos difratogramas 
das amostras CBNARG, ABNARE, WP01 e WP03 nas 
figuras 3 e 4.

Observa-se através dos difratogramas que os mi-
nerais como caulinita e quartzo possuem uma cristali-
nidade alta ao demonstrarem índices de refração e picos 
de simetria perfeita, evidenciando assim um teor mais 
elevado em relação aos outros minerais presentes na 
amostra.

O difratograma da amostra WP-01 (Figura 3) 
evidenciou que a caulinita está presente e em maior 
quantidade. Este mineral está relacionado à fração fina 
do material e também possui teor elevado, ou seja, está 
na fração silte e argila. 

Na amostra WP-03 (Figura 3) os argilominerais 
estão em maior proporção, sendo também formados 
predominantemente por caulinita e com baixo teor de 
quartzo. Observa-se que o mineral goethita está presen-
te em ambas as amostras, demonstrando que o ferro é 
um íon disperso nos perfis intempéricos. 

Figura 3: Difratogramas das amostras WP-01 e WP-
03, demonstrando os minerais Caulinita (K), quartzo 
(Q) e goethita (Go). Os picos identificados apresentam 
similaridades de intensidade nas duas amostras.

No difratograma da amostra CBNARE (Figura 4) 
observa-se picos de quartzo (Q) bem definidos, estimando 
uma maior porcentagem desse mineral quando comparada 
a amostra CBNARG. A amostra CBNARE foi coletada no 
horizonte arenoso do perfil saprolítico e apresenta partí-
culas de maior tamanho quando comparada aos outros ho-
rizontes ao longo de todo o perfil de alteração intempérica. 

Já a amostra CBNARG (Figura 4) é caracterizada 
pela caulinita com picos intensos e simétricos, indican-
do que este mineral é predominante na amostra. Secun-
dariamente ocorrem minerais como quartzo, goethita e 
anatásio, porém em menor intensidade. Essa amostra é 
característica de horizontes cauliníticos de granulome-
tria tamanho argila.

Figura 4 - Difratogramas das amostras CBNARE e 
CBNARG, evidenciando caulinita (K), quartzo (Q), 
goethita (Go) em intensidades diferentes para cada uma 
das amostras. 
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Observa-se que nas quatro amostras o hidróxido 
de ferro (goethita) está sempre presente, evidenciando 
a presença de ferro no sistema.

ANÁLISE CRISTALOGRÁFICA

Na tabela 1 estão descritos os dados cristalográ-
ficos obtidos pelo método de refinamento de Rietveld, 
para as amostras WP01, WP03, CBNARG e CBNARE 
que apresentam: tamanho do cristalito, microdeforma-
ção e qualidade do refinamento.

Os dados obtidos evidenciaram uma variedade na 
dimensão dos tamanhos dos cristais de caulinitas ou 
cristalitos, que variaram de 483,57 Å a 1124,45Å.

Os valores observados para microdeformação 
indicaram que todas as caulinitas possuem uma leve 
desordem estrutural e que deve estar relacionada com 
o tamanho médio do cristalito. Foi constatado que as 
maiores microdeformações estão presentes nas caulini-
tas de cristalito menor, 483,57Å (amostra WP03) com 
microdeformação de 1,4%. 

A quantificação forneceu valores de até 97% de 
caulinita na amostra WP01, dos quais deve-se conside-
rar que as mesmas foram analisadas na fração silte-argi-
la, além a qualidade dos refinamentos (S) que variaram 
de 1,49% a 4,15%. 

Tabela 1 - Dados Cristalográficos.

WP01 WP03 CBNARG CBNARE

Fase 
cristalina

caulinita 
27713-
ICSD

cau-
linita 

31135-
ICSD

caulinita 
27713-
ICSD

caulinita

63192-
ICSD

Tamanho

do crista-
lito

555.98Å 483,54Å 724,0Å 1124,4Å

Micro de-
formação

0,4% 1,4% 0,8% 0,12%
RW 13,42% 17,46% 19,70% 26,64%
Rexp 8,99% 10,14% 9,24% 6,41%
S 1,49% 1,72% 2,13% 4,15%

ANÁLISE QUÍMICA POR 
FLUORESCÊNCIA DE RAIOS X – FRX

Os resultados obtidos nas análises químicas por FRX 
das amostras estudadas estão demonstrados na tabela 2.

As amostras do caulim apresentaram teores de 
SiO

2 
que variam de 52,90% a 68,15% e teores de Al

2
O

3
 

variando de 30,0% a 43,5%, valores um pouco abaixo 

do que recomendado por Santos (1992), que são de 
46,5% para SiO

2,
 e 39,5% de Al

2
O

3
. Porém, observando 

individualmente os resultados, nota-se que as amostras 
CBNARG, WP01 e WP03, possuem valores muito pró-
ximos de Al

2
O

3
 do esperado para esse tipo de material: 

40,2%; 43,5% e 39,2% respectivamente. Já para os teo-
res de SiO

2
 tem-se 55,7%; 52,90% e 58,30% paras as 3 

amostras.  Porém, os valores da amostra CBNARE com 
30% de Al

2
O

3
 e 68,15% de SiO

2
 compreende um material 

menos aluminoso.

O teor baixo para K
2
O na amostra CBNARG, mas 

superior nas outras amostras, sugere uma presença pre-
térita de material feldspático, alterada para mica/illita, 
ou como forma de impureza, já que a porcentagem não 
chega a 1%. Observa-se uma variação nos valores de teor 
de Fe

2
O

3
 e TiO

2
, sendo que os maiores valores do teor 

destes óxidos encontram-se na amostra CBNARG com 
1,45% e 1,69%, respectivamente.

Tabela 2 - Dados químicos obtidos por FRX das amos-
tras em forma de óxidos principais.

Compostos CBNARE

(%)

CBNARG

(%)

WP01

(%)

WP03

(%)
Al2O3 30,00 40,20 43,50 39,20
SiO2 68,15 55,7 52,90 58,30
K2O 0,05 0,34 0,03 0,06
CaO 0,09 0,10 0,09 0,11
TiO2 0,56 1,69 0,78 0,75
Fe2O3 0,46 1,45 2,05 0,99

ANÁLISES POR MICROSCOPIA 
ELETRÔNICA DE VARREDURA – MEV

Através das imagens geradas no microscópio de 
varredura (Figuras 5, 6 e 7) foi possível observar que 
os minerais identificados apresentam hábitos variados 
como: granular, lamelares, micáceos e maciços, bem 
como partículas de variados tamanhos. Essas variações 
podem estar associadas às origens dos depósitos e ao 
grau de cristalinidade do mineral. 

Nas fotomicrografias representantes das amos-
tras WP01 e WPO3 respectivamente, visualizam-se 
caulinitas. As caulinitas da amostra WP01 (Figura 05) 
apresentam-se com faces cristalinas subédricas, com 
grãos delimitados por superfícies irregulares, não alon-
gados e, alguns cristais euedrais demonstrando formato 
pseudo-hexagonal no plano basal, além de tamanhos 
variáveis. Na amostra WP03 (Figuras 06 e 07) é possí-
vel observar caulinitas com hábitos foliares, em forma 
de booklets típico deste mineral filossilicático, cristais 
euédrais e em forma de hexagonos.



Análise mineralógica, estrutural e tecnológica de caulins da Formação Alter do Chão na porção nordeste do Amazonas Weberton Luís Pereira  | Raimundo Humberto Cavalcante Lima  | Cláudia Cândida Silva

60
Contribuições à Geologia da Amazônia - Volume 10

61
Contribuições à Geologia da Amazônia - Volume 10

Figura 5 - Fotomicrografia da amostra WP01, demons-
trando morfologia e tamanhos variados das partículas 
de caulinitas identificadas.

Figura 6 - Fotomicrografia da amostra WP03 mostrando de-
talhe da caulinita foliar na forma de um “livro” ou sanfona.

Figura 7 - Fotomicrografia amostra WP03 mostrando de-
talhe da caulinita pseudohexagonal e grãos de quartzo 
subeudráis.

SEPARAÇÃO GRANULOMÉTRICA

Com base nas análises granulométricas dos dados 
apresentados na tabela 3 e figura 8, pode-se afirmar que 
as amostras CBNARG, WP01 e WP03 são constituídas 
de partículas finas, em sua maioria tamanho silte e ar-
gila, ou seja, menores que 325 mesh (<0,044mm). Como 
observado na tabela, as amostras possuem valores de 
argila de 78,79%, 97,40% e 74,77%, respectivamente. 
Dentro dos perfis intempéricos regionais, essas amos-
tras perfazem o saprólito caulinítico fino, conforme a 
geologia da região. Esses dados indicaram um ótimo 
rendimento para um posterior processamento e/ou uso 
futuro na indústria. 

A amostra CBNARE é constituída de material ar-
gila 54,77% e 45,24% de areia muito fina a grossa, sendo 
que esta amostra é a que possui menor rendimento do 
caulim estudado, e este material caracterizado como sa-
prólito grosso no perfil intempérico.

Tabela 3 - Granulometria e rendimento das amostras de 
caulins.

Amostras argila silte areia
CBNARE 54,77 7,58 37,65

CBNARG 78,79 15,27 5,94

WP01 97,4 0,78 1,81

WP03 74,77 24,57 0,64

Figura 8 - Histograma das Amostras WP01, WP03, CB-
NARG e CBNARE elaborado a partir das análises granu-
lométricas.

SEPARAÇÃO MAGNÉTICA

A separação magnética teve como objetivo a reti-
rada e quantificação dos óxidos e hidróxidos de Fe e Ti, 
além de argilas que possuíssem esses elementos em suas 
estruturas com propriedades magnéticas. Após passar 
pelo separador magnético, os resíduos materiais, óxidos 
e hidróxidos de ferro, bem como argilas contendo esses 
elementos que ficaram retidas na lã de aço, foram poste-
riormente pesados e assim elaborada a Tabela 4.  
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Os dados da tabela 4 indicam que as amostras pos-
suem valores que variam de 0,68% a 1,10% de elementos 
com propriedades magnéticas, demonstrando que exis-
te uma quantidade razoável de ferro no sistema. 

As amostras WP01 e WP03, possuem teores de 
0,75% e 1,10% de elementos magnéticos retidos após a 
separação. Estes valores podem ser corroborados, tam-
bém, através da FRX, pois os resultados mostraram va-
lores elevados de óxidos de Fe igual a 2,05% e 0,78% e Ti 
igual a 0,99% e 0,75% para as amostras WP01 e WP03, 
respectivamente, mostrando assim os valores elevados 
dos elementos retirados pela separação magnética. Po-
rém, a amostra CBNARG, que indicou valores de 1,69% 
e 1,45% de óxido de titânio e óxido de ferro na análise 
química, apresentou valor baixo na separação magnéti-
ca, indicando que esses óxidos podem estar fortemente 
ligados as estruturas das caulinitas.  

Tabela 4 - Dados obtidos através da separação magnética.

Amostras Peso em gramas 
(g)

Porcentagem

(%)

CBNARE 1,984 0,68

CBNARG 1,974 0,50

WP01 3,622 0,75

WP03 4,105 1,10

ALVEJAMENTO QUÍMICO

O objetivo do alvejamento químico das amostras 
CBNARG, CBNARE e WP01, foi lixiviar os óxidos res-
tantes e observar seus comportamentos através do tem-
po de lixiviação. 

Foram utilizados o ditionito de sódio como agente 
redutor e hexametafosfato de sódio como agente dis-
persante, e com controle de pH entre 3 e 4 estão conti-
dos na tabela 5 e na Figura 9. 

Na literatura, para um pH acima de 4,5, o íon fér-
rico não propicia a liberação do seu óxido, em quanti-
dades satisfatória e que em pH baixo, ou seja, próximo 
a 2 o íon ferro é solúvel. Isto faz com que ocorra a preci-
pitação de enxofre contido, diminuindo assim a alvura 
do caulim. 

Observa-se que os dados de alvura inicial, em tem-
po igual a zero (0) minuto (ver tabela 5 e Figura 8), 
mostraram caulins já com bom índice de alvura 82,4%; 
82,8% e 81% nas amostras CBNARG, CBNARE e WP01, 
respectivamente. Após 30 e 60 minutos de alvejamento 
e sempre mantendo o pH nos entre 3 e 4, obtiveram-
-se os melhores resultados de brancura, 83% e 82,5% 
na amostra CBNARG e, 87,3% e 87,1% na amostra CB-
NARE. Já a amostra WP01 obteve o melhor resultado 
somente com 120 minutos de leitura da qual, alcançou 

valor de 84,7%, que está abaixo dos melhores resultados 
das outras amostras, indicando um maior custo na fase 
de beneficiamento desta. 

Tabela 5 - Dados de alvura dos caulins, com respectivos 
tempos de leitura.

      ALVURA(%ISO)  

TEMPO 
(Min) pH CBNARG CBNARE WP01

0 82,4 82,8 81,0

30 83,0 87,3 84,3

60
3 e 
4

82,5 87,1 83,9

90 82,4 86,8 83,9

120 82,5 87,0 84,7

A figura 9 mostra que após 30 minutos de teste os 
índices permanecem mais estáveis, indicados pelas li-
nhas aproximadamente horizontalizadas. Já a linha da 
RG permanece praticamente constante.

 

Figura 9 - Alvejamento Químico de acordo com o tempo 
de leitura e % ISO da alvura para as amostras CBNARG, 
CBNARE e WP01.

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Confrontando os resultados das análises de DRX 
(Figuras 3, 4 e Tabela 1) pode-se indicar que as amos-
tras estudadas são, essencialmente, cauliníticas. Os da-
dos das análises químicas (tabela 2), forneceram valores 
do teor de SiO

2
, e Al

2
O

3 
em média de 58,83% e 38,22%, 

respectivamente, sendo que estes valores estão relacio-
nados mineralogicamente ao quartzo e caulinita.
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Os teores de Fe
2
O

3
 com valores de 2,05% e TiO

2
 

com 1,69% nas amostras WP01 e CBNARG, respectiva-
mente, estão relacionados aos minerais goethita e ana-
tásio, como mostrados nos difratogramas das figuras 
(Figuras 3 e 4), sugerindo um ambiente intempérico la-
terítico gerador desses minerais. Quando confrontados 
os dados estruturais (tabela 1) e o grau de ordenamento 
com os dados químicos por FRX (tabela 2), observa-se 
que há modificações na estrutura cristalina da caulinita 
e estas podem estar relacionadas à substituição iônica 
do alumínio pelo ferro na estrutura octaédrica da cau-
linita.

Estas substituições isomórficas podem afetar o or-
denamento da estrutura da caulinita através da mobili-
dade do íon férrico presente nas crostas lateríticas pelo 
intemperismo, que pode ser demonstrado nos dados de 
microdeformação de até 1,4% na amostra WP03 (tabela 
1).  Observa-se também na tabela 1 que as amostras cau-
liníticas com maior microdeformação são as que pos-
suem menor tamanho médio do cristalito. Isso pode ser 
demonstrado na WP03, que possui tamanho médio de 
483,57 Å. A deformação pode estar interligada ao tama-
nho da área superficial do cristal, cuja relação estabe-
lece que quanto menor o tamanho do cristal, mais fácil 
sua alteração. Esta situação pode ser explicada quando 
se insere, isomorficamente, os elementos ferro ou titâ-
nio na estrutura, como também por desintegração do 
mineral em partículas menores a partir do transporte 
mecânico dos grãos. 

Com o auxílio da microscopia de varredura, pode-
se ter certeza da irregularidade nas faces dos cristais de 
caulinita, demonstrando formas pseudo-hexagonais à 
detriticas ou irregulares (Fig. 5, 6 e 7), além de se obser-
var como os íons de Ti e Fe estão presentes na estrutura 
do argilomineral. Estes óxidos de Fe e Ti estão substi-
tuindo o Al, desordenando a estrutura cristalina e pro-
piciando uma maior taxa de deformação, pois o mineral 
fica mais suscetível às ações intempéricas.

A partir dos resultados alcançados pela análise 
granulométrica, pode-se demonstrar que os horizontes 
saprolíticos compostos de material de alteração da For-
mação Alter do Chão são constituídos por sedimentos 
inconsolidados em sua maioria tamanho argila com va-
lores de até 97,4% (amostra WP01), e em menor pro-
porção areia, que obteve maior valor, 45,24% (amostra 
CBNARE). Essa variação granulométrica reflete as ro-
chas parentais, que comportam pouca variação em ter-
mos de tamanho de grão.

Os dados resultantes da separação magnética evi-
denciaram que os caulins estudados possuem até 1,10% 
de fração magnética, como demonstra os resultados da 
amostra WP03. Essa porcentagem magnética refere-se 
aos óxidos presentes nos perfis de alteração intempéri-

ca, podendo relacionar-se com troca de íons de Al por 
Fe, na estrutura das caulinitas. 

O conjunto de dados obtidos com o alvejamento 
químico indicou que os melhores índices de alvura fo-
ram obtidos com tempo de alvejamento de 30 e 60 mi-
nutos, representando uma melhor condição de alveja-
mento. Demonstra também que, nas condições de pH 
analisadas, o ferro trivalente reduz para ferro divalente, 
ocorrendo assim uma melhor solubilidade e, como con-
sequência, um melhor índice de alvura.

CONCLUSÃO

A identificação das fases minerais através da inter-
pretação dos difratogramas apresentaram picos caracte-
rísticos da caulinita, secundariamente, de quartzo e goe-
thita e como mineral traço em todas as amostras anatásio. 

Na análise química observa-se que os óxidos pre-
dominantes são SiO

2
 e Al

2
O

3
 corroborando com a iden-

tificação mineralógica quando foi evidenciado que a 
quartzo e caulinita são os minerais mais abundantes.

Os dados cristalográficos indicaram que a taxa de 
deformação pode está relacionada ao tamanho do cris-
talito e à presença do íon Fe na estrutura octaédrica ou 
nos interstícios da caulinita, sugerindo que este ele-
mento deformou a estrutura cristalina.

As análises utilizando o MEV confirmaram que as 
amostras são constituídas essencialmente por caulinita 
e secundariamente por quartzo, sendo possível infe-
rir uma substituição isomórfica de íons de Fe e Ti na 
estrutura da caulinita. Foram observados cristais com 
formatos irregulares e pseudohexagonais, confirmando 
então uma interação entre o desordenamento estrutural 
do mineral e sua deformação. 

Os resultados obtidos com os ensaios de alveja-
mento químico foram considerados satisfatórios, pois 
os caulins tiveram seus valores de índice de alvura au-
mentados entre 0,72%, 4,36% e 5,15% para as amos-
tras CBNARG, WP01 e CBNARE, respectivamente. É 
importante ressaltar que um aumento de aproximada-
mente 0,50% no índice de alvura de caulins permite au-
mentar, de forma considerável, o seu valor agregado e 
seu uso na indústria.
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RESUMO: O A proveniência dos sedimentos de fundo 
em três setores da Zona Costeira Amazônica no litoral 
paraense (Foz do rio Amazonas, Golfão Marajoara e se-
tor norte das Reentrâncias Paraenses) foi investigada 
através da geoquímica elementar e isotópica Sr-Nd-Pb. 
Para os sedimentos de fundo dos três setores, as assi-
naturas geoquímicas apontam para uma proveniência 
a partir de unidades geológicas félsicas da crosta con-
tinental superior. Os sedimentos do Canal Sul do rio 
Amazonas, a norte da ilha do Marajó (Foz do rio Ama-
zonas) apresentaram teores menores de Na

2
O e K

2
O e 

CIA maior, indicando um maior grau de intemperismo. 
As assinaturas isotópicas distintas de Sr, Pb e, princi-
palmente, Nd dos sedimentos dos três setores estuda-
dos indicam fontes distintas em natureza e idade. Os 
sedimentos da Foz do rio Amazonas são provenientes 
predominantemente dos Andes e regiões sub-andinas, 
como já demonstrado em trabalhos anteriores. As as-
sinaturas de Sr e Pb mais radiogênicas e valores mais 
negativos de Ɛ

Nd
 dos sedimentos da baía do Guajará 

e rios Carnapijó e Guamá, no setor de Belém (Golfão 
Marajoara) e dos estuários dos rios Caeté e Maracanã 
(setor norte das Reentrâncias Paraenses) indicam uma 
contribuição maior de rochas pré-cambrianas nas suas 
fontes. As idades modelo Nd-T

DM
 (1,62-1,99 Ga) dos se-

dimentos do Golfão Marajoara sugerem uma participa-
ção predominante das unidades metassedimentares da 
Faixa Araguaia e subordinada das unidades magmáti-
cas e metamórficas do embasamento da Província To-
cantins. As idades modelo Nd-T

DM
 (1,70-2,83 Ga) dos 

sedimentos dos estuários dos rios Caeté e Maracanã 
retratam uma forte contribuição das rochas do emba-
samento pré-cambriano (Fragmentos do Cráton de São 
Luís e Cinturão Gurupi) que afloram na região costeira 
do nordeste Paraense.

PALAVRAS-CHAVE: Proveniência; Sedimentos de 
fundo; Isótopos de Sr-Nd-Pb; Zona Costeira Amazônica.

ABSTRACT: The provenance of the bottom sediments in 
three areas of the Amazon Coastal Zone (mouth of the Amazon 
River, Marajoara Gulf and northeastern coast of Pará) was 
investigated by elemental and Sr-Nd-Pb isotopic geochemistry. 
The geochemical signatures of the bottom sediments from the 
three sectors indicate a provenance from felsic geological units 
of the upper continental crust. Sediments of the Southern Chan-
nel of the Amazon River, north of the Marajó island (mouth of 
the Amazon River) had lower contents of Na2O and K2O and a 
higher CIA, indicating a higher degree of weathering. The dis-
tinct isotopic signatures of Sr, Pb and, principally, Nd of bottom 
sediments of the three studied sectors indicate different sources 
in nature and age. The sediments of the mouth of the Amazon 
River derived predominantly from the Andean and sub-Andean 
regions, as already shown in previous works. The more radio-
genic Sr and Pb signatures and more negative ƐNd values of the 
sediments from Guajará Bay and Carnapijó and Guamá rivers, 
in Belém area (Golfão Marajoara) and from the estuaries of 
Caeté and Maracanã rivers (northeastern coast of Pará) indi-
cate a greater contribution of Precambrian rocks in their sourc-
es. Nd-TDM model ages (1.62-1.99 Ga) of the sediments from the 
Golfão Marajoara suggest a predominant contribution from the 
metasedimentary units of the Araguaia Belt and a subordinated 
contribution from the magmatic and metamorphic basement of 
Tocantins Province. Nd-TDM model ages (1.70-2.83 Ga) of sed-
iment in the estuaries of Maracanã and Caeté rivers portray a 
strong contribution of Precambrian basement rocks (Craton 
Fragments of San Luis and Gurupi Belt) that outcrop in coastal 
region of northeastern Pará.

KEYWORDS: Bottom sediments; Sr-Nd-Pb isotopes; Ama-
zon Coastal Zone.

Assinatura isotópica Sr-Nd-Pb e proveniência  
de sedimentos de fundo do litoral paraense  

(Zona Costeira Amazônica)

Sr-Nd-Pb isotopic signatures and provenance of bottom  
sediments from the coast of Pará (Amazon Coastal Zone)

Elma Costa Oliveira1, Jean Michel Lafon1 

1 Oliveira, Elma Costa; Lafon, Jean Michel1
Instituto de Geociências - Universidade Federal do Pará, Av. Augusto Corrêa, CEP: 66075-110,Belém - PA.



Assinatura isotópica Sr-Nd-Pb e proveniência de sedimentos de fundo do litoral paraense (Zona Costeira Amazônica) Elma Costa Oliveira |  Jean Michel Lafon 

66
Contribuições à Geologia da Amazônia - Volume 10

67
Contribuições à Geologia da Amazônia - Volume 10

INTRODUÇÃO

Os sedimentos fluviais, estuarinos e costeiros for-
necem importantes indicações sobre suas origens e as 
mudanças ocorridas no ambiente devido às influências 
naturais. A composição química dos sedimentos flu-
viais geralmente apresenta variações espaciais relacio-
nadas à proveniência, transporte fluvial e ambiente de 
deposição (Roig et al., 2005). O uso de traçadores isotó-
picos em águas, sedimentos entre outros, constitui hoje 
uma ferramenta de auxílio em estudos de proveniência, 
processos de intemperismo, recarga, balanço de mas-
sa, fluxo de elementos para os oceanos, etc. (Clark & 
Fritz, 1997; Allègre et al., 1996; Banner, 2004; Millot et 
al., 2004; Padoan et al., 2011; Miller et al., 2015). Estudos 
isotópicos realizados em rios e estuários têm mostra-
do que as variações de razão 87Sr/86Sr e concentração de 
Sr são principalmente causadas pela mistura de águas 
de origens variadas com diferentes razões 87Sr/86Sr e 
conteúdo de Sr resultantes da interação rocha-água 
de diferentes tipos de rocha. As variações naturais da 
composição isotópica do Pb são úteis como traçadores 
na avaliação de fontes naturais e de possíveis contribui-
ções antropogênicas. 

O método Sm-Nd também é uma ferramenta fun-
damental para auxiliar na determinação da proveniên-
cia das rochas sedimentares. A inferência de prováveis 
áreas fonte de sedimentos é possível pelo fato de que 
cada associação litoestratigráfica ter uma assinatura 
isotópica distinta de Nd, sobretudo em função da idade 
de formação do substrato rochoso. Rochas vulcânicas 
diretamente derivadas do manto, como ocorrem em am-
biente de arco de ilhas ou arco magmático continental 
recentes, forneçam parâmetros isotópicos diferentes 
(Ɛ

Nd 
positivo, idade modelo T

DM
 jovem) daquelas de 

uma região cratônica formada por unidades geológicas 
pré-cambrianas (Ɛ

Nd 
negativo, idade modelo T

DM
 anti-

ga) (Faure  & Mensing, 2005). A assinatura isotópica 
geralmente se mantém inalterada durante a atuação 
dos processos de intemperismo, transporte e deposição 
nas bacias sedimentares (Goldstein & Jacobsen, 1988; 
McLennan et al., 1990; Allègre et al.,1996; Borba et al., 
2003; Banner, 2004; Dhuime et al., 2011; Wu et al., 2012). 
Entretanto, os efeitos de fracionamento mineralógico e 
concentração de minerais pesados durante o transporte 
e deposição podem modificar significativamente a com-
posição isotópica dos sedimentos fluviais (Garçon et al., 
2013, 2014).

No Brasil, ainda há poucos estudos de proveniên-
cia envolvendo isótopos radiogênicos em sedimentos 
fluviais e costeiros (Borba et al., 2003; Roig et al., 2005; 
Mahiques et al., 2008). A maior parte dessas pesquisas 
se concentrou na porção norte do Brasil, onde foram 
realizados vários estudos geoquímicos e isotópicos Sr-
-Pb-Nd no sistema hidrográfico do rio Amazonas.

Os estudos isotópicos Sr-Pb-Nd realizados ao lon-
go do rio Amazonas, desde a região andina até o estuário 
no Oceano Atlântico e a pluma de sedimentos na costa 
amapaense mostraram que os sedimentos são derivados 
predominantemente dos Andes, com contribuição inci-
piente das áreas cratônicas (Basu et al., 1990; Allègre et 
al., 1996; McDaniel et al., 1997; Parra & Pujos, 1998; Viers 
et al., 2008; Horbe et al., 2014; Roddaz et al., 2014; Santos 
et al., 2014; Medeiros Filho et al., 2016). Recentemente, 
Rousseau et al., (2015) determinaram valores médio de 
Ɛ

Nd
 de -8,9 e -10,7 para sedimentos em suspensão e ma-

terial dissolvido no estuário do rio Amazonas enquanto 
que material dissolvido do Oceano Atlântico apresen-
tou Ɛ

Nd
 de -12,1. Zhang et al., (2015) encontraram valores 

de Ɛ
Nd

 entre -11,15 e -9,07 para sedimentos de fundo na 
desembocadura do rio Amazonas.

O objetivo do trabalho é verificar por meio da geo-
química de elementos e da composição isotópica de 
Sr-Nd-Pb de sedimentos de fundo as diferenças entre 
o principal sistema estuarino da Zona Costeira Amazô-
nica que é a foz do rio Amazonas com outros estuários 
de menor porte do litoral paraense e relacionar com as 
possíveis fontes desses sedimentos. Para essa finalida-
de, foram escolhidos um local representativo da foz do 
Amazonas, como referência, o estuário do rio Pará que 
representa também um estuário importante (“foz” do 
rio Tocantins e Araguaia) e estuários de rio menor com 
bacia hidrográfica mais restrita como os rios Maracanã 
e Caeté no nordeste paraense. 

A Zona Costeira Amazônica (ZCA) representa a 
região litorânea norte do Brasil, compreendida entre 
o rio Oiapoque no Amapá (na fronteira com a Guiana 
Francesa) e a baía de São Marcos no estado do Mara-
nhão. Abrange, portanto, as faixas costeiras dos esta-
dos do Amapá, Pará e Maranhão, com extensão de cer-
ca 2250 km. A ZCA está dividida em cinco setores do 
norte para sul, (1) Setor de campos lamosos do Amapá, 
(2) Cabo Norte, (3) Foz do Amazonas e o Golfão Mara-
joara, (4) Reentrâncias Paraenses e Maranhenses e o (5) 
Golfão Maranhense (Souza Filho et al., 2005). As áreas 
de estudo estão localizadas nos setores da Zona Cos-
teira Amazônica no litoral paraense (Foz do rio Ama-
zonas, Golfão Marajoara e setor norte das reentrâncias 
Paraenses).

O rio Amazonas nasce da união dos rios Negro e 
Solimões e representa o principal aporte de material se-
dimentar em direção ao oceano Atlântico. A bacia do rio 
Amazonas constitui a mais extensa rede hidrográfica do 
globo terrestre, que ocupa uma área total de 6.925.674 
km2. Em seu baixo curso, os principais tributários como 
os rios Tapajós, Xingu, Trombetas, Jari e Paru trazem 
uma contribuição reduzida no aporte de sedimentos 
devido ao baixo relevo dos escudos Pré-Cambrianos 
(Allègre et al.,1996; McDaniel et al., 1997; Roddaz et al., 
2005). Segundo Gibbs (1967), mais de 80% da carga 
anual de material em suspensão (≈ 5x108 toneladas) do 
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rio Amazonas é formado por silte e argila, derivados dos 
Andes e a média da carga em suspensão próxima a foz 
do rio atinge valores de 125 mg L-1 nos meses chuvosos. 
A sedimentação fina predominante ao longo da costa do 
Amapá é representada por silte argiloso, argila síltica e 
areia síltica e está associada principalmente a pluma do 
rio Amazonas. Os processos hidrodinâmicos são res-
ponsáveis pela variação textural dos sedimentos que 
apresentam uma mineralogia composta por argilomine-
rais, principalmente esmectita, ilita, clorita e caulinita, 
proveniente dos Andes, da erosão das margens e da re-
mobilização dos sedimentos terciários da bacia amazô-
nica (Corrêa & Ávila, 2001; Guyot et al., 2007). Na pro-
ximidade da foz, antes de formar o estuário à norte da 
ilha do Marajó, o rio Amazonas se divide em dois canais, 
o Canal Norte que é formado predominantemente por 
águas do rio Amazonas, enquanto o Canal Sul tem con-
tribuição de águas do rio Xingu (Corrêa & Ávila, 2001).

A baía do Guajará, formada pelo encontro dos rios 
Guamá e Acará margeia a oeste a cidade de Belém e pro-
longa-se mais a norte da cidade onde se encontra com a 
baía do Marajó. Essa última, junto com o rio Pará, cons-
titui o sistema estuarino do Sul na foz do rio Amazonas 

(sistema estuarino rio Pará - baía do Marajó). A dinâmi-
ca das águas, as variações sazonais extremas são fatores 
importantes que influenciam na concentração do ma-
terial em suspensão e na complexidade dos processos 
de sedimentação (Gregório & Mendes, 2009). A área se 
caracteriza por unidades geológicas dos períodos Neó-
geno e Quaternário. Fazem parte deste contexto sedi-
mentos neogênicos da Formação Barreiras, sedimentos 
Pós-Barreiras do Quaternário e sedimentos holocênicos 
(Rosseti, 2001). 

Os estuários dos rios Maracanã e Caeté estão lo-
calizados na mesorregião nordeste do Pará na Planície 
Costeira Bragantina, a leste do estuário do rio Pará dis-
tante aproximadamente de 210 km de Belém e com dis-
tância entre os dois estuários de aproximadamente 150 
km. Segundo Souza Filho & El-Robrini (1996), a área 
costeira de Bragança é subdividida em três unidades 
geomorfológicas como Planície Aluvial, Planície Estua-
rina e Planície Costeira. Nesse setor do nordeste pa-
raense, a planície costeira amazônica tem contato com 
as rochas do embasamento do Pré-Cambriano consti-
tuindo o Fragmento Cratônico de São Luís da Província 
Parnaíba (Almeida et al., 1977; Hasui et al., 1984). 

Figura 1 - Mapa da porção norte do litoral paraense com localização das áreas estudadas e dos pontos de amostragem 
(Canal Sul da foz do rio Amazonas: amostra 8A; Golfão Marajoara: amostras IC-03 e IG-06 – Rio Guamá; amostras B1 
e B2 – Rio Carnapijó, amostras 4A e 6A – Baia do Guajará; Reentrâncias Paraense: amostras M1 e M2 – estuário do Rio 
Maracanã; amostras FDE-1 e FDO-2 – estuário do Rio Caeté)

CONTEXTO HIDROGRÁFICO E GEOLÓGICO

- Hidrografia

As bacias hidrográficas brasileiras e, em particular 
do estado do Pará são delimitadas de acordo com reso-
lução do CNRH (Conselho Nacional de Recursos Hí-
dricos), com base na classificação de Pfafstetter (1989).

A foz do rio Amazonas pertence à região hidro-
gráfica amazônica enquanto que a baía do Guajará faz 
parte da região hidrográfica do Tocantins/Araguaia que 
engloba a bacia hidrográfica do rio Tocantins até a foz 
no oceano Atlântico. Em escala menor, a baía do Gua-
jará, corresponde à principal conexão entre a sub-bacia 
do rio Guamá-Moju (Pará) e a baía do Marajó (Pará) 
que pertence ao sistema hidrográfico da sub-baía do rio 
Pará (IBGE, 2000). O rio Carnapijó faz também a liga-
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ção entre o rio Pará e a baía do Guajará. Com área total 
aproximadamente de 87.000 km², a sub-bacia do Guamá-
-Mojú tem como drenagens os rios Guamá, Moju, Acará 
e Capim (www.para30graus.pa.gov.br/hidrico). No rio 
Guamá a influência da maré é observada até a cidade de 
São Miguel do Guamá (Pará), a aproximadamente 120 
km da baía do Guajará. Esta influência alcança também 
as cidades de Moju e Acará, localizadas as margens dos 
rios homônimos, há 24 km de distância (Gregório & 
Mendes, 2009). A baía do Guajará está sob influência 
desses rios, porém recebe também forte influência do rio 
Pará e, portanto, dos rios Tocantins e Araguaia.

A região hidrográfica Costa Atlântica – Nordeste 
Ocidental no estado do Pará, ocupa em torno de 10% da 
área do estado e consiste da região hidrográfica dos rios 
que deságuam no Oceano Atlântico, como os rios Ma-
rapanim, Maracanã, Caeté e Urumajó. É limitada a leste 
pela região hidrográfica do Parnaíba.  Apesar de se-
rem considerados como pertencente à sub-bacia do rio 
Guamá, os rios Caeté e Marapanim formam sub-bacias 
independentes sem conexão com os outros rios Guamá, 
Mojú, Capim, Acará etc. (Silva, 2014). O rio Caeté tem 
em torno de 150 km de comprimento com uma sub-ba-
cia de cerca de 2200 km2 de extensão. Deságua na Baía 
de Caeté -Urumajó, próximo à cidade de Bragança. A 
sub-bacia do rio Maracanã ocupa uma área em torno de 
3500 km2. O rio tem aproximadamente 100 km de com-
primento e forma um estuário de cerca de 20 km junto 
com o rio Caripi.

- Geologia

Em todo o litoral paraense, predominam unidades 
geológicas dos períodos Neógeno e Quaternário. Fazem 
parte deste contexto a Formação Pirabas (calcários cin-
zas e amarelados intercalados com lamitos e arenitos 
calcários de idade do final do Oligoceno/Eomioceno) 
sedimentos neogênicos da Formação Barreiras (lamitos, 
arenitos e, localmente, conglomerados), sedimentos 
Pós-Barreiras do Quaternário e sedimentos holocênicos 
(Rosseti, 2001, 2006). A Formação Pirabas ocorre de 
forma descontínua, estando exposta ao longo de falé-
sias costeiras, cortes de estradas e minas a céu aberto 
e em subsuperfície. No Nordeste do Pará, há registros 
desta formação em algumas localidades no litoral e in-
terior (Távora et al., 2010).

Na porção nordeste do estado do Pará, próximo 
à divisa com o estado do Maranhão ocorrem ainda os 
domínios Pré-Cambrianos Fragmento Cratônico de São 
Luís e Cinturão Gurupi.

O Fragmento São Luís engloba as rochas Pré-
-Cambrianas de idade principalmente riacianas (2,30 
a 2,05 Ga) que afloram próximo à costa atlântica na 
região limítrofe entre os estados do Pará e Maranhão. 
É denominado de fragmento cratônico em virtude 
de estudos de correlação geológica e geocronológica 
(Hurley et al., 1967; Torquato & Cordani, 1981; Lesquer 

et al., 1984; Klein & Moura, 2008) que sugerem forte-
mente que esse terreno seja um fragmento do Cráton 
Oeste Africano que permaneceu na Plataforma Sul-A-
mericana por ocasião da ruptura continental mesozóica 
e formação do Oceano Atlântico sul.

É interpretado como um orógeno paleoprotero-
zoico envolvendo pelo menos uma fase acrescionária 
entre 2,24 e 2,15 Ga, responsável pela geração de se-
qüências metavulcanossedimentares e dos granitoides 
cálcio-alcalinos em sistemas de arcos de ilhas, e uma 
fase colisional entre 2,10 e 2,08 Ma, marcada pelo me-
tamorfismo regional e colocação de granitóides, melhor 
representada no embasamento do Cinturão Gurupi.O 
Cinturão Gurupi constitui uma faixa móvel de idade 
neoproterozoica a eopaleozoica desenvolvida no su-
doeste do Fragmento Cratônico de São Luís. Grande 
parte das unidades geológicas são paleoproterozoicas 
relacionadas ao Fragmento Cratônico de São Luís, po-
rém nota-se alguns registros de magmatismo neoprote-
rozoico em torno de 732 Ma, 625 Ma e 549 Ma (Klein 
et al., 2005a,b; Palheta et al., 2009; Klein & Lopes, 2011; 
Klein et al., 2012).

MATERIAIS E MÉTODOS

Foram coletados 11 testemunhos de sedimentos de 
fundo sendo dois testemunhos na baía do Guajará (4A e 
6A), dois no rio Carnapijó (B1 e B2) e dois no rio Guamá 
(IC03 e IG06), para o setor estuarino do rio Pará nas 
proximidades de Belém (Golfão Marajoara), dois teste-
munhos no estuário do rio Maracanã (M1 e M2) e dois 
no estuário do rio Caeté (FDE e FDO-2), representa-
tivos do setor norte das Reentrâncias Paraenses e um 
testemunho no Canal Sul do rio Amazonas (8A), a norte 
da ilha do Marajó (Foz do rio Amazonas).

Os testemunhos do Golfão Marajoara e do rio Ma-
racanã foram coletados com testemunhador tipo Russian 
Peat Borer (Souza et al., 2008), com profundidade varian-
do de 42 a 50 cm. Os testemunhos do estuário Caeté e do 
Canal Sul na foz do rio Amazonas foram coletados utili-
zando tubos de PVC com profundidade de 46 a 52 cm. 

Os testemunhos da baía do Guajará, rio Carnapijó 
e estuário Maracanã (4A, 6A, B1, B2, M1 e M2) foram 
divididos em fatias de 10 cm de espessura, enquanto que 
os testemunhos do rio Guamá IC03 e IG06 foram divi-
didos em fatias de 5 cm de espessura. Os testemunhos 
do estuário Maracanã (FDE, FDO-2) e do Canal Sul 
(8A) foram fatiados de 1 em 1cm de espessura para os 
10 primeiros cm e de 2 em 2cm para as fatias seguintes.

Excetuando-se a amostra 4A, para a qual apenas 
a fatia do topo foi analisada, foram selecionadas as fa-
tias do topo e da base de cada testemunho para verifi-
car possíveis variações temporais recentes, nos últimos 
50-100 anos, que correspondem aproximadamente à 
espessura de sedimentos (Santos et al., 2012; Oliveira et 
al., 2015).
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As amostras foram desidratadas em estufa a 50°C e 
desagregadas em gral de ágata. A análise granulométrica 
da fração total dos sedimentos de fundo, excetuando-se 
as amostras do rio Guamá que não foram analisadas, foi 
realizada com o auxílio de um analisador de Tamanho 
de Partículas por Difração a Laser (Laser Diffraction, 
SALD 2101 - Shimadzu) no laboratório de Oceanografia 
do Instituto de Geociências da UFPA.

A análise mineralógica da fração argila das amos-
tras de sedimento de fundo foi realizada por difração de 
raios-X pelo método do pó, no Laboratório de Carac-
terização de Minerais do Instituto de Geociências da 
UFPA, utilizando um difratômetro de marca Panalyti-
cal, modelo X-PERT PRO MDP (PW 3040/60).

Análises químicas foram realizadas em laboratório 
comercial canadense, para determinação das concen-
trações totais de elementos maiores, traços e dos ele-
mentos terras raras (ETR) na amostra total. O procedi-
mento padrão utilizado para a dissolução total consiste 
em dissolver 0,25 g de amostra com uma combinação 
de ácidos concentrados HF-HNO3

-HClO
4
-HCl, para 

posterior análise por espectrometria de massa ICP-OES 
(elementos maiores) e ICP-MS (elementos traços e ter-
ras raras). Durante as análises químicas, o procedimen-
to de controle de qualidade analítica deste laboratório 
incluiu a análise em duplicatas de amostras (amostras 
FDE-48-50 e IC03T-A) e de material de referência STD 
OREAS 24P (in house standard). 

As composições isotópicas foram determinadas no 
Laboratório de Geologia Isotópica (Pará-Iso) do Insti-
tuto de Geociências da UFPA, segundo o procedimento 
experimental descrito por Lafon et al., (1993) e Oliveira 
et al., (2016). Cerca de 200 mg de amostra de sedimento 
(fração total calcinada) são introduzidos em cadinho de 
teflon juntamente uma solução de traçador misto 149Sm-
-150Nd. A dissolução é realizada com mistura HF + HNO

3
 

concentrado e bidestilado à 100ºC por 24 horas. Após 
evaporação esta etapa de dissolução com HF + HNO

3 
é 

repetida por um período de quatro dias. Em seguida, a 
solução é seca e o resíduo é dissolvido com HCl 6,2N. A 
purificação dos elementos Sm, Nd, Pb e Sr foi realizada 
por cromatografia de troca iônica em duas etapas. Uma 
primeira etapa com resina Biorad Dowex AG 50W-X8, 
em meio HCl 6,2N e 2N e HNO

3
 3N permite extrair o 

Pb, Sr e elementos terras raras. Uma segunda etapa com 
resina com Ln (50-100µm, Eichrom) é realizada para 
a purificação de Sm e Nd dos outros elementos terras 
raras, seguindo o procedimento adaptado de Gioia et al., 
(2000). Uma purificação final do Pb foi realizada por 
cromatografia em microcolunas de teflon, preenchida 
com resina Biorad Dowex AG1-X8, 200-400 mesh em 
meio HBr 0,5N.

A composição isotópica de Pb foi determinada por 
espectrometria de Massa com Plasma Acoplado Induti-
vamente (ICP-MS). O Pb purificado foi dissolvido em 
HNO

3
 3% + Tl (Tálio) 50 ppb e analisado em um es-

pectrômetro de massa marca Thermo-Finnigan modelo 
Neptune com multicoletores. Neste espectrômetro de 
massa, a razão 205Tl/203Tl é utilizada para corrigir as ra-
zões isotópicas do Pb dos possíveis efeitos de fraciona-

mento segundo a lei exponencial (Platzner et al., 2001). 
O controle de acuracidade das análises isotópicas foi 
realizado com repetida análise de material de referência 
NBS 981 (common lead) e da solução (ICP) multielemen-
tar de referência Tune-up Solution Neptune da Thermo 
Fisher Scientific. 

O Sr purificado foi concentrado com HNO
3
 6N e 

depositado em filamento de Tungstênio (W). As aná-
lises isotópicas foram realizadas por espectrometria de 
massa por termoionização (TIMS) em modo estático 
em um espectrômetro de massa marca Finnigan modelo 
MAT 262. As razões isotópicas de Sr foram corrigidas 
internamente dos efeitos da discriminação de massa 
com a lei exponencial de fracionamento, utilizando o 
valor de referência da razão 86Sr/88Sr de 0,1194. 

Para as análises isotópicas de Sm e Nd foram rea-
lizadas por espectrometria de massa (TIMS) para a 
maioria das amostras e por espectrometria ICP-MS 
para algumas amostras, os elementos purificados são 
concentrados com H

3
PO

4
 0,125N e HNO

3
 1N e deposi-

tados em filamento de Tântalo (Ta) e analisados em um 
espectrômetro de massa marca Finnigan modelo MAT 
262. Enquanto que para as análises por ICP-MS o con-
centrado purificado destes elementos, são concentra-
dos com HNO

3
 2% e analisado no espectrômetro.

A razão 146Nd/144Nd igual a 0,7219 é utilizada para 
a normalização das razões e a razão 147Sm/144Nd permi-
ti corrigir as interferências do Sm. A razão 149Sm/147Sm 
é utilizada para o cálculo da diluição isotópica, 
152Sm/147Sm é a razão de referência e corrige o fraciona-
mento, 154Sm/147Sm é a razão de controle e155Gd/147Sm 
corrige a interferência do Gadolínio (Gd).

Os brancos totais para monitorar o nível de conta-
minação introduzida durante os procedimentos analíti-
cos sempre foram inferiores a 0,1% da quantidade de Pb, 
Sr e Nd das amostras e, portanto, desprezíveis. A acurá-
cia, precisão e reprodutibilidade das análises isotópicas 
foram monitoradas pela análise repetida de materiais de 
referência NBS-981 e NBS-982 para o Pb, NBS-987 para 
o Sr e BCR-1 e La Jolla para o Nd.

RESULTADOS

Análise Granulométrica e composição minera-
lógica da fração argila.

As amostras apresentaram uma grande varia-
ção textural. Nas amostras do Canal Sul, predomina a 
fração silte. No setor da baía do Guajará, as amostras 
apresentam percentagem elevada de areia e, sobretudo, 
percentagem muito baixa de argila. As amostras dos es-
tuários Caeté e Maracanã se destacam das outras amos-
tras pela alta abundância de argila, sobretudo no caso 
das amostras do estuário do rio Caeté que também pos-
sui percentagem de areia muito baixa. De acordo com a 
classificação textural no diagrama de Shepard (1954), 
as amostras de sedimento de fundo apresentaram uma 
tendência de silte argiloso a areia siltíca (Figura 2). Em 
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todos os setores, as características texturais das amos-
tras de sedimento de fundo indicam um regime hidro-
dinâmico que varia de alto a muito alto (Figura 3). Em 
todas as amostras de sedimento de fundo, a composição 

mineralógica da fração argila apresentou similaridade 
com uma predominância dos argilominerais esmectita, 
caulinita e ilita (Tabela 1).

Tabela 1: Classificação textural, tamanho médio do grão segundo Wentworth (1922), percentual de areia, silte e argila 
e constituintes mineralógicos.

Amostras Média Classificação % Areia % Silte % Argila Argilominerais
Canal Sul
8A(0-1) 4,5 Silte grosso 41,7 52,3 6,0 Sme, Ill, Kln
8A(44-46) 3,7 Areia fina 39,6 50,4 9,9 Sme, Ill, Kln
Baía do Guajará
4A-01 3,19 Areia fina 63,5 32,3 4,1 Sme, Ill, Kln
6A-01 3,13 Areia fina 44,6 53,9 1,5 Sme, Ill, Kln
6A-04 3,27 Areia fina 34,5 60,1 5,3 Sme, Ill, Kln
Rio Carnapijó
B1-1 3,88 Areia fina 60,8 33,7 4,8 Sme, Ill, Kln
B1-5 4,1 Silte grosso 57,9 35,0 7,0 Sme, Ill, Kln
B2-1 2,7 Areia fina 98,9 1,1 0,03 Sme, Ill, Kln
B2-5 3,5 Areia fina 34,5 60,1 5,3 Sme, Ill, Kln
Rio Caeté
FDE(0-1) 8,2 Argila grossa 0 48,9 48,9 Sme, Ill, Kln
FDE(48-50) 6,6 Silte fino 12,8 50,5 36,7 Sme, Ill, Kln
FDO2 (0-1) 7,8 Silte fino 1,2 54,2 42,7 Sme, Ill, Kln
FDO2 (54-56) 7,4 Silte fino 5,6 57,0 35,6 Sme, Ill, Kln
Rio Maracanã
M1-1 4,4 Silte grosso 52,3 33,2 14,5 Sme, Ill, Kln
M1-5 6,1 Silte fino 26,6 49,9 23,3 Sme, Ill, Kln
M2-1 4,2 Silte grosso 58,7 29,8 11,6 Sme, Ill, Kln
M2-5 4,4 Silte grosso 56,4 28,7 14,8 Sme, Ill, Kln

Figura 2 - Classificação textural para os sedimentos de fundo da zona costeira, diagramas de Shepard (1954).
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Figura 3 - Classificação do regime hidrodinâmico para os sedimentos de fundo da zona costeira, diagramas de 
Pejrup (1988).

Geoquímica de elementos

Os teores de elementos maiores, traços e elemen-
tos terras raras são apresentados na tabela 2. Os sedi-
mentos do Canal Sul na foz do rio Amazonas apresen-
taram maiores concentrações de elementos maiores. No 
setor estuarino de Belém percebe-se uma similaridade 
na concentração desses elementos, assim como nos rios 
Maracanã e Caeté. As amostras do Canal Sul e do Gol-
fão Marajoara apresentaram teores similares de Fe

2
O

3
, 

enquanto que as amostras das Reentrâncias Paraenses 
têm teores menores. Para Al

2
O

3
, os valores mais eleva-

dos são encontrados nas amostras do Golfão Marajoara 
e das reentrâncias paraenses e os menores nas amostras 
do Canal Sul, os quais apresentam também teores de 
Na

2
O e K

2
O muito baixos. 

Para os elementos traços, as amostras do Canal Sul 
apresentaram os teores mais elevados, quando compa-
radas às amostras dos outros setores, excetuando-se os 
teores de Zr e Hf. Nos outros setores, Sc, Ni, Cr, Zr, Th 
e Hf apresentam teores similares. Rb, Sr, Co, V, U, Y e 
Pb têm concentrações maiores nas amostras do Golfão 
Marajoara em relação às amostras das Reentrâncias Pa-
raenses. 

Para os elementos Terras Raras, os teores dos se-
dimentos do Canal Sul são similares aos teores dos se-
dimentos do Golfão Marajoara enquanto que as reen-
trâncias Paraenses apresentam teores mais baixos. 
Quando normalizados aos valores da Crosta continen-
tal superior ou do PAAS (Taylor & McLennan,1985) 
as amostras de todos os setores têm concentrações 
parecidas (valores próximos de 1) e não apresentam 
nenhum fracionamento significativo entre elementos 
terras raras e leves e pesadas. Quando comparadas 
com o NASC (Gromet et al., 1984), as amostras mos-
tram um leve empobrecimento em terras raras pesadas 
(Yb e Lu).

O índice de alteração química (CIA= Al
2
O

3
/(Al

2
O

3
 

+ CaO* + Na
2
O + K

2
O) x 100 - óxidos em proporção 

molar), que estabelece a intensidade do intemperis-
mo na fonte dos sedimentos (Nesbitt & Young, 1984), 
apresenta valores em torno de 88,3 e 89,5 para os se-
dimentos do Canal Sul. No setor estuarino de Belém 
esses valores são mais baixos (74,3 < CIA < 83,6) e no 
mesmo intervalo dos estuários Maracanã e Caeté (76,1 
< CIA < 82,5).
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Figura 4 - Distribuição dos ETR nos sedimentos de fundo da zona costeira amazônica, 
normalizados com a Crosta Superior, PAAS e NASC. 

Assinaturas Isotópicas de Pb, Sr e Nd

As composições isotópicas de Sr, Pb e Nd das 
amostras, junto com os valores de 

Nd
 e idades modelos 

Nd-T
DM

, são apresentados na tabela 3. As idades modelo 
Nd-T

DM
 foram calculadas a partir das concentrações de 

Sm e Nd e utilizando o modelo de evolução de DePao-
lo (1981). O valor de 

Nd
 corresponde à diferença entre 

a razão isotópica 143Nd/144Nd atual da amostra e a uma 
razão isotópica de referência CHUR (reservatório con-
drítico uniforme), sendo calculado a partir da seguinte 
equação: 

Nd(atual) 
= [(143Nd/144Nd

amostra
/143Nd/144Nd

CHUR
) – 

1] x 104 (DePaolo & Wasserburg, 1976).

As amostras do Canal Sul forneceram valores de 
18,99-19,06 e 15,68-15,69 para as razões isotópicas de 
Pb. No setor estuarino de Belém e dos rios Maracanã 
e Caeté essas assinaturas isotópicas não apresentaram 
variações significativas, com intervalo entre 18,83 e 19,13 
para a razão 206Pb/204Pb, e intervalo entre 15,71 e 15,76 
para a razão 207Pb/204Pb. 

Essa última razão está um pouco mais elevada em 
relação às amostras do Canal Sul. Nas amostras de to-
dos os setores, as razões 208Pb/204Pb definiram um inter-
valo limitado entre 38,98 e 39,37. Não há variação isotó-
pica significativa entre as amostras do topo e da base de 
cada testemunho analisado.



Assinatura isotópica Sr-Nd-Pb e proveniência de sedimentos de fundo do litoral paraense (Zona Costeira Amazônica) Elma Costa Oliveira |  Jean Michel Lafon 

74
Contribuições à Geologia da Amazônia - Volume 10

75
Contribuições à Geologia da Amazônia - Volume 10

As amostras do testemunho de sedimento do Ca-
nal Sul, forneceram uma razão 87Sr/86Sr de 0,7176-0,7177. 
As amostras dos rios Maracanã e Caeté apresentam 
valores mais radiogênicos, com intervalo entre 0,7121 e 
0,7264. As amostras do setor estuarino de Belém forne-
ceram uma assinatura isotópica ainda mais radiogênica, 
com intervalo de razão isotópica 87Sr/86Sr entre 0,7267 
e 0,7316.

Em relação à assinatura isotópica de Nd as amos-
tras do Canal Sul apresentaram um valor de ε

Nd 
de -9,42 

e -9,09. Os sedimentos do setor estuarino de Belém têm 
valores de ε

Nd
 bem mais negativos com intervalo entre 

-13,58 e -17,97. As assinaturas isotópicas do Nd nos se-
dimentos dos rios Maracanã e Caeté forneceram valores 

de ε
Nd 

ainda menos radiogênicos entre -17,58 e -24,05.

Como para os isótopos de Pb não há diferenças 
significativas das assinaturas isotópicas de Sr e Nd en-
tre o topo e a base dos testemunhos e entre os testemu-
nhos de cada um dos setores.

As idades modelo Nd-T
DM

 das amostras do Canal 
Sul apresentam valores em torno de 1,40-1,43 Ga, en-
quanto que para as amostras do setor de Belém as ida-
des modelo Nd-T

DM
 definem um intervalo mais antigo 

entre 1,62 e 1,99 Ga, excetuando-se a amostra 6A-01com 
valor de 1,41 Ga. As amostras de sedimentos das Reen-
trâncias Paraenses apresentam um intervalo maior en-
tre 1,70 e 2,83 Ga, porém com maior concentração de 
valores entre 2,02 e 2,37 Ga.

Figura 5 - Diagramas geoquímicos para sedimentos de fundo da Zona Costeira Amazônica: (A) diagrama Th/U vs. Th; 
(B) diagrama La/Th vs. Hf; (C) diagrama Th/Sc vs. Zr/Sc; (D) diagrama Th/Co vs. La/Sc; (E) diagrama Cr/V vs. Y/Ni e, (F) 
diagrama TiO2 vs. Ni. PAAS e UCC (Taylor & McLennan, 1985), NASC (Gromet et al., 1984).
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DISCUSSÃO

De acordo com a classificação textural no diagrama 
de Shepard (1954), as amostras de sedimento de fundo do 
Canal Sul possuem uma textura de areia síltica, enquan-
to que aquelas da margem oeste da baía do Guajará têm 
uma textura arenosa. No rio Guamá e no rio Carnapijó 
as amostras apresentaram textura silte arenosa e textura 
areia siltíca, respectivamente (Figuras 2 e 3). As amostras 
do furo das Ostras e furo da Estiva no estuário do rio Cae-
té apresentam uma textura silte argilosa, enquanto que 
no rio Maracanã a textura é de areia síltica. No diagrama 
de Pejrup (1988), as texturas apontam para um regime 
hidrodinâmico alto para as amostras dos rios Maracanã 
e Caeté a muito alto para as amostras do Canal Sul na 
foz do rio Amazonas, e do Golfão Marajoara (Figuras 2 
e 3), indicando que estes sedimentos sofrem ação direta 
das correntes fluviais e de maré, possibilitando também a 
atuação de processos erosivos. 

A natureza mineralógica da fração argila das amos-
tras de sedimentos de fundo de todo os setores estudados 
apresentaram predominância dos argilominerais caulini-
ta, esmectita e ilita, em ambos os setores (Tabela 1).

ASSINATURA GEOQUÍMICA  
E PROVENIÊNCIA

A similaridade da maioria dos dados geoquímicos 
dos sedimentos de fundo dos diferentes setores sugere 
que não há diferenças significativas entre as fontes dos 
sedimentos. Apenas os óxidos Na

2
O, K

2
O e, em grau 

menor, Al
2
O

3 
mostraram teores bem mais baixos nos se-

dimentos do Canal Sul em relação aos outros setores, o 
que pode ser o retrato de um grau maior intemperismo 
desses sedimentos, como indicado pelo mais alto valor 
de CIA, bem mais elevado que os valores encontrados 
para sedimentos ao longo do rio Amazonas (Roddaz et 
al., 2014; Medeiros Filho et al., 2016). Os teores menores 
de Hf e, sobretudo, de Zr devem retratar uma abundân-
cia menor de mineral de zircão que controle esses ele-
mentos (Garçon et al., 2014).

Para auxiliar na identificação da natureza das fon-
tes dos sedimentos, as concentrações das amostras dos 
diferentes setores foram lançadas em diagramas Th/U 
vs. Th, La/Th vs. Hf, Th/Sc vs. Zr/Sc, Th/Co vs. La/Sc, 
Cr/V vs. Y/Ni e TiO

2
 vs. Ni (Cullers & Podkovyrov, 

2002). Em todos os diagramas as amostras têm com-
portamentos similares, porém as amostras do Canal Sul 
tendem a se diferenciar um pouco em relação às outras 
amostras, excetuando-se o diagrama Th/U vs. Th.

No diagrama Th/U vs. Th (Figura 5A) as amostras 
do Canal Sul e dos rios Caeté e Maracanã apresentaram 
maiores razões Th/U, indicando fontes da crosta supe-
rior, enquanto as amostras do setor estuarino de Belém 
posicionam-se no campo de fontes mantélicas empobre-
cidas. O fato da razão Th/U diminuir significativamente 
sem nenhuma modificação do teor de Th sugere que as 
variações encontradas sejam mais ligadas ao comporta-
mento móvel do Urânio em vez de uma variação na fonte.

No diagrama La/Th vs. Hf (Figura 5B), todas as 
amostras dos diversos setores apontam para fontes fél-
sicas, com as amostras do Golfão Marajoara e das Reen-
trâncias Paraense sugerindo contribuição um pouco 
maior de um componente sedimentar mais antigo em 
relação a amostra do Canal Sul.

No diagrama Th/Sc vs. Zr/Sc (Figura 5C), todas as 
amostras se localizam no campo da crosta continental 
superior. Tanto no diagrama Th/Co vs. La/Sc, quanto 
no diagrama TiO2

 vs. Ni todas as amostras se posicio-
nam no campo das rochas félsicas (Figuras 5D e F). Essa 
tendência também é encontrada, de forma menor bem 
definida no diagrama Cr/V vs. Y/Ni (Figura E).

As similaridades de comportamento das amostras 
de todos os setores nos diagramas de elementos Terras 
Raras quando comparados aos sedimentos de referência 
(PAAS, NASC) e à composição média da Crosta Conti-
nental Superior sugerem também uma natureza pare-
cida das fontes, provavelmente dominada por unidades 
félsicas. Essa sugestão é também fortalecida pela simila-
ridade com os dados de elementos Terras Raras (Figura 
4) dos sedimentos de terraços aluviais quaternários e 
sedimentos de fundo recentes dos rios Solimões e Purus 
(Horbe et al., 2014) e dos sedimentos de fundos dos rios 
Amazonas e Tapajós (Medeiros Filho et al., 2016).

O posicionamento das amostras nos diversos 
diagramas geoquímicos aponta, portanto, para fontes 
de natureza similar entre os diversos grupos de amos-
tras. As rochas fontes são essencialmente félsicas, origi-
nadas na crosta continental superior.

ASSINATURA ISOTÓPICA E PROVENIÊNCIA

Os traçadores 87Sr/86Sr,143Nd/144Nd e 208,207,206 

Pb/204Pb revelam diferenças de assinatura isotópica 
para os sedimentos dos diversos setores estudados e, 
conseqüentemente, indicam variações nas fontes desses 
sedimentos não evidenciadas pelos dados geoquímicos 
(Tabela 2). Para ilustrar essas diferenças, os dados iso-
tópicos foram tratados em diagramas de correlações 
isotópicas Nd vs. Sr, Nd vs. Pb e Pb-Pb, junto com al-
guns dados previamente publicados para o estuário do 
rio Amazonas (Nd-Pb, McDaniel et al., 1997) e para se-
dimentos em suspensão do rio Solimões (Nd-Sr, Viers et 
al., 2008) (Figuras 6A, B e C).

No Diagrama εNd
 vs. 87Sr/86Sr, as amostras dos 

três setores formam três domínios nitidamente distin-
tos. As amostras do Canal Sul têm razão isotópica de 
Sr menos radiogênica e ε

Nd
 menos negativa, posicionan-

do-se próximo à média das razões isotópicas Sr-Nd de 
Viers et al., (2008) para sedimentos em suspensão do 
rio Solimões e de Medeiros Filho et al., (2016) para sedi-
mentos de fundo do rio Amazonas na região de Santa-
rém (εNd

 = -9,31 e 87Sr/86Sr = 0,7123-0,7182). Sendo assim 
a similaridade das assinaturas isotópicas de Sr-Nd ao 
longo do rio Amazonas confirma uma proveniência de 
sedimentos depositados na foz do rio predominante-
mente dos Andes e de seu embasamento (rochas fane-
rozoicas de composições intermediárias), como já de-
monstrado por Basu et al., (1990), McDaniel et al., (1997) 
e Roddaz et al., (2005). 



Assinatura isotópica Sr-Nd-Pb e proveniência de sedimentos de fundo do litoral paraense (Zona Costeira Amazônica) Elma Costa Oliveira |  Jean Michel Lafon 

76
Contribuições à Geologia da Amazônia - Volume 10

77
Contribuições à Geologia da Amazônia - Volume 10

O segundo campo é composto pelas amostras da 
baía do Guajará, rio Guamá e Carnapijó com assinatu-
ras de Sr mais radiogênicas, porém com ε

Nd
 mais nega-

tivo em relação ao grupo anterior. A homogeneidade 
das assinaturas isotópicas em todo o setor do Golfão 
Marajoara deve ser atribuída aos efeitos conjugados de 
correntes de maré e dos rios, que devem proporcionar 
uma homogeneização dos sedimentos em todo o setor. 
Os valores mais negativos de ε

Nd 
indicam fontes mais 

antigas (pré-cambrianas) em relação aos sedimentos 
do Canal Sul e os valores mais radiogênicos de Sr su-
gerem uma contribuição maior de rochas félsicas, com 
alta razão Rb/Sr. Uma provável fonte seria as unidades 
pré-cambrianas da Faixa Araguaia e da Província To-
cantins, que representam uma grande parte da bacia de 
drenagem do rio Pará.

O terceiro campo é formado pelas amostras dos 
estuários Caeté e Maracanã. Os valores de ε

Nd 
mais ne-

gativos que as amostras do Golfão Marajoara indicam 
fontes mais antigas ainda. Entretanto as razões 87Sr/86Sr 
menos radiogênicas apontam rochas com razões Rb/Sr 
menores. 

As características isotópicas, em particular de Nd 
retratam a contribuição do embasamento pré-cambria-
no formado pelos fragmentos do Cráton de São Luis /
Cinturão Gurupi que aflora nas bacias de drenagem 
desses rios. A diferença entre as amostras dos dois es-
tuários com base na assinatura do Nd menos radiogê-
nica para aquelas do estuário Caeté pode ser resultado 
de uma influência maior desse embasamento pré-cam-
briano nos sedimentos do rio Caeté, pela maior área de 
afloramento e pela proximidade do rio em relação ao rio 
Maracanã.

No diagrama ε
Nd

 vs. 206Pb/204Pb (Figura 6B), as 
amostras do Canal Sul da foz do rio Amazonas se po-
sicionam junto às amostras de sedimentos da foz do rio 
Amazonas analisadas por McDaniel et al., (1997). Nova-
mente o ε

Nd
 faz a diferença entre as amostras de sedi-

mentos dos diversos setores, porém os dados isotópicos 
de Pb se sobrepõem. As assinaturas isotópicas de Pb 
mais homogêneas para o setor de Belém em relação aos 
sedimentos dos estuários Maracanã e Caeté retrata uma 
homogeneização ligada a hidrodinâmica do estuário do 
rio Pará enquanto que para os rios do setor de Reen-
trâncias Paraenses, variações locais são apontadas pelas 
assinaturas isotópicas. Essas variações nos sedimentos 
podem ser atribuídas a heterogeneidade mineralógica 
como por exemplo maior ou menor abundância de mi-
nerais pesados como zircão, monazita, titanita, etc. ou 
de minerais como feldspatos, intemperizados em graus 
variados. 

A diferença em sedimentos do Canal Sul e dos 
outros setores, observada no diagrama 207Pb/204Pb 
vs. 206Pb/204Pb é marcada sobretudo por uma razão 
207Pb/204Pb mais radiogênica para um dado valor de 
206Pb/204Pb. Esse comportamento isotópico do Pb é 
indicativo de uma maior contribuição de rochas mais 
antiga nos sedimentos dos setores de Belém e das Reen-
trâncias Paraenses (Faure & Mensing, 2005). Essa dife-

rença é compatível com uma contribuição maior de uni-
dades mais antigas do embasamento Pré-Cambriano, 
seja dos fragmentos do Cráton de São Luis / Cinturão 
Gurupi seja da Faixa Araguaia/Província Tocantins. No 
caso dos sedimentos dos estuários Maracanã e Caeté, a 
proximidade de área de afloramento deste embasamen-
to explica essa assinatura isotópica de Pb. No caso dos 
sedimentos da região de Belém, esse embasamento pré-
-cambriano é bem mais afastado, porém o rio Pará drena 
essas províncias geotectônicas (Araguaia/Tocantins) e 
representa certamente uma descarga muito maior do 
que o rio Guamá cujos sedimentos contribuem menos 
para a assinatura isotópica. 

Figura 6A, B e C - Diagrama εNd
 vs. 87Sr/86Sr, εNd

 vs 

206Pb/207Pb e 207Pb/204Pb vs. 206Pb/204Pb das amostras de tes-
temunhos de sedimentos de fundo dos setores estuda-
dos da Zona Costeira Amazônica: (u) Baía do Guajará, 
(n) rio Carnapijó,  (p) rio Guamá, (l) rio Caeté,(u) rio Ma-
racanã,(u) Canal Sul, (l) Viers et al., (2008), (l) McDaniel 
et al., (1997).
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Os dados isotópicos de Nd e Sr dos sedimentos 
dos três setores foram incorporados no diagrama de 
ε

Nd 
vs. Sr de Viers et al., (2008) e Medeiros Filho et al., 

(2016), destacando os domínios das diversas unidades 
geológicas dos Andes e das regiões sub-andinas, de se-
dimentos em suspensão dos rios Solimões e Madeira 
(Figura 7), dos sedimentos da pluma do rio Amazonas 
nas costas do Amapá e da Guiana Francesa (Parra & 
Pujos, 1998; Zang et al., 2015), e de sedimentos da ria do 
rio Tapajós provenientes de fontes paleoproterozoicas 
félsicas (Medeiros Filho et al.,2016). Nesse diagrama fo-
ram também introduzidas a assinatura isotópica Sr-Nd 
estimada para a água do mar utilizando para Sr o valor 
de 0,70916 (Banner, 2004) e o valor de ε

Nd
 de -12,1 en-

contrado por Rousseau et al., (2015) para Nd dissolvido 
na água do oceano Atlântico na proximidade da foz do 
rio Amazonas.

Os sedimentos do Canal Sul se posicionam no 
campo dos sedimentos do rio Solimões, mostrando que 
as variações ao longo do rio Amazonas até a desembo-
cadura foram praticamente inexistentes, mantendo as 
características das fontes oriundas de rochas andinas 
e sub-andinas. Os sedimentos da costa Amapaense e 
da Guiana Francesa indicam uma contribuição de ro-
chas mais antigas com participação maior de rochas 
Pré-Cambrianas nas fontes provavelmente trazida pe-
los rios que drenam o estado do Amapá, conforme já 
apontado em trabalhos anteriores (Parra & Pujos, 1998; 
Zang et al., 2015). Uma situação similar é registrada na 
assinatura isotópica Sr-Nd dos sedimentos do Golfão 
Marajoara e das Reentrâncias Paraenses, sobretudo 
pelos valores mais negativos de Nd mas também pelos 
valores mais radiogênicos de Sr. Em todos os casos, a 
influência da água do mar para os sedimentos dos es-
tuários e costeiros parece ter sido mínima, de acordo 
com a posição de sua assinatura isotópica no diagrama.

Os dados isotópicos de Nd apontam para fontes 
précambianas para os setores do Golfão Marajoara e 
das Reentrâncias Paraenses, entretanto diferentes en-
tre os dois setores. Para avaliar essa hipótese, foram 

elaborados histogramas de freqüência das idades mo-
delo Nd-T

DM
 para os sedimentos de ambos os setores 

e comparados com as idades modelo das possíveis fon-
tes pré-cambrianas presentes nas respectivas bacias de 
drenagem. 

No caso dos sedimentos das Reentrâncias Paraen-
ses, as idades modelo apresentam um intervalo entre 
1,70 e 2,37 Ga, excluindo-se um valor pontual de 2,83 
Ga. O levantamento das idades modelo Nd-T

DM
 das uni-

dades dos fragmentos do Cráton de São Luis / Cinturão 
Gurupi que afloram no nordeste paraense aponta para 
um intervalo extenso entre 1,24 e 2,63 Ga (Moura et al., 
2003; Klein et al., 2005, 2012;  Palheta et al., 2009) porém 
com maior concentração no intervalo entre 1,94 e 2,63 
Ga que coincida com os valores encontrados dos sedi-
mentos. Para os sedimentos do Golfão Marajoara, um 
intervalo de idade modelo Nd-T

DM
 entre 1,62 e 1,99 Ga é 

definido, excetuando o valor de 1,41 Ga para uma amos-
tra. A bacia de drenagem do rio Pará inclui as bacias 
dos rios Tocantins e Araguaia que integram as unida-
des geológicas da Faixa Araguaia a da Província Tocan-
tins. A Faixa Araguaia é composta predominantemente 
por formações metassedimentares com idades Nd-T

DM
 

muito variável entre 1,38 e 3,20 Ga, porém com um pico 
de freqüência em torno de 1,65 - 1,84 Ga (Moura et al.; 
2008; Pinheiro et al.; 2011) que coincida com o intervalo 
de idades modelo Nd-T

DM
 dos sedimentos. Portanto, a 

Faixa Araguaia pode ser apontada com uma fonte pro-
vável dos sedimentos do Golfão Marajoara. Por outro 
lado, as idades Nd-T

DM
 das principais unidades mag-

máticas e metamórficas (principalmente ortognaisses 
e granitóides) da Província Tocantins se espalham en-
tre 1,63 e 3,04 Ga com uma freqüência maior entre 2,10 
e 2,73 Ga (Fuck et al., 2014), totalmente diferente das 
idades modelo dos sedimentos. Assim a comparação 
entre as idades modelo dos sedimentos e das possíveis 
fontes aponta para uma contribuição dominante das 
formações metassedimentares da Faixa Araguaia e su-
bordinada das unidades do embasamento da Província 
Tocantins, mais afastada e menos sensível a erosão. 

Figura 7 - εNd vs. 87Sr/86Sr diagrama dos sedi-
mentos de fundo da Zona Costeira Amazô-
nica (Viers et al., 2008; Medeiros filho et al. 
2016, modificado). 1- Campo dos sedimen-
tos do rio Solimões, 2- Campo dos sedimen-
tos do rio Madeira 3- Campo da composição 
isotópica de Sr-Nd das unidades geológicas 
da Faixa Araguaia Província Tocantinse Crá-
ton São Luís/Cinturão Gurupi, 4- Água do 
Mar (Rousseau et al., 2015), 5- Sedimentos 
de fundo da pluma do rio Amazonas nas 
costas do Amapá, 6- Sedimentos do Canal 
Sul da foz do rio Amazonas, 7-Sedimentos 
de fundo da Baia do Guajará, rio Guamá e 
rio Carnapijó, 8-Sedimentos de fundo do 
rio Maracanã, 9- Sedimentos de fundo do 
rio Caeté, 10- Sedimentos de fundo do rio 
Tapajós.
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Figura 8 - Diagramas de Freqüência das idades modelo 
Nd-TDM para as amostras de sedimentos de fundo com-
parando com os histogramas de freqüência de idades 
Nd-TDM das possíveis fontes. 8A: Idades modelo Nd-TDM 

das amostras do Golfão Marajoara e das unidades geo-
lógicas da Faixa Araguaia (Moura et al.; 2008; Pinheiro 
et al.; 2011); 8B: Idades modelo Nd-TDM das amostras do 
Golfão Marajoara e das unidades geológicas da Provín-
cia Tocantins (Fuck et al., 2014); 8C: Idades modelo Nd-
-TDM das amostras das Reentrâncias Paraenses, Golfão 
Marajoara e das unidades geológicas dos fragmentos do 
Cráton de São Luis / Cinturão Gurupi (Moura et al., 2003; 
Klein et al., 2005,2012; Palheta et al., 2009). As idades 
modelo Nd-TDM das amostras do Canal Sul da foz do rio 
Amazonas também são apresentadas nos diagramas.

CONCLUSÃO

As características granulométricas dos sedimentos 
de fundo do Canal Sul da foz do rio Amazonas, do Gol-
fão Marajoara e de estuários dos rios Caeté e Maracanã 
do setor das Reentrâncias Paraenses indicam condições 
hidrodinâmicas de alta energia, sobretudo no caso dos 
sedimentos do Canal Sul. A composição mineralógica 
da fração argila, formada predominantemente por es-
mectita, caulinita e illita é similar àquela encontrada 
para o baixo curso do rio Amazonas e a zona costeira.

Os sedimentos de fundo dos diversos setores não 
apresentaram diferenças significativas de composição 
química. Os sedimentos do Canal Sul apresentaram 
teores menores de Na2

O e K
2
O e CIA maior, indican-

do um maior grau de intemperismo e teores de Hf e Zr 
indicando provavelmente menor abundância de zircão 
nos sedimentos. As assinaturas geoquímicas apontam 
para uma proveniência a partir de unidades geológicas 
félsicas da crosta continental superior.

As assinaturas isotópicas distintas de Sr, Pb e, 
principalmente, Nd dos sedimentos de fundo dos três 
setores estudados da Zona Costeira Amazônica indicam 
fontes distintas em natureza e idade. Os sedimentos 
do Canal Sul da foz do rio Amazonas são provenientes 
predominantemente dos Andes e regiões sub-andi-
nas como já demonstrado em trabalhos anteriores. As 
assinaturas de Sr mais radiogênicas e valores mais ne-
gativos de εNd 

dos sedimentos do Golfão Marajoara e 
dos estuários dos rios Caeté e Maracanã indicam uma 
contribuição maior de rochas pré-cambrianas nas suas 
fontes. As idades modelo Nd-T

DM
 dos sedimentos de 

fundo do Golfão Marajoara indicam uma participação 
predominante das unidades metassedimentares da Fai-
xa Araguaia e subordinada das unidades magmáticas e 
metamórficas do embasamento da Província Tocantins. 
As idades modelo Nd-TDM 

dos sedimentos dos estuários 
dos rios Caeté e Maracanã retrata uma forte contribui-
ção das rochas do embasamento pré-cambriano (Frag-
mentos do Cráton de São Luís e Cinturão Gurupi) que 
afloram na região costeira do nordeste Paraense. 
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RESUMO: Foram realizados estudos hidrogeoquí-
micos e isotópicos de estrôncio em amostras de água 
dos sistemas aquíferos Barreiras e Pirabas Superior 
nas subáreas de Castanhal e Santa Maria do Pará, vi-
sando à caracterização química desses sistemas aquífe-
ros, além da detecção de eventuais misturas caso nelas 
ocorram. No Aquífero Barreiras predominaram águas 
Cl–-Na+, resultantes da forte contribuição das águas 
meteóricas e da ação antropogênica, além de alta vul-
nerabilidade. As águas do Sistema Pirabas Superior são 
majoritariamente HCO3–-Ca2+, decorrentes da forte 
dissolução do carbonato, apresentando menor vulnera-
bilidade em relação à ação antrópica. Resultados isotó-
picos 87Sr/86Sr demostram que as amostras do Siste-
ma Aquífero Barreiras são mais radiogênicas (0,712716 
a 0,723881) que a amostra do Sistema Aquífero Pirabas 
Superior (0,706080 a 0,709063), ocorrendo um leve 
processo de homogeneização das razões isotópicas 
destes sistemas aquíferos no período chuvoso. Estudos 
estatísticos mostraram boas correlações entre os siste-
mas aquíferos (≥0,7). O tratamento estatístico multiva-
riado (PCA), juntamente com o diagrama 87Sr/86Sr vs. 
1/Sr mostraram uma tendência de mistura entre estes 
aquíferos e as águas meteóricas durante o período chu-
voso. O modelamento hidrogeoquímico (diagrama de 
Schoeller) indicou que o grau de mistura das águas do 
Aquífero Pirabas Superior no Barreiras está em torno de 
10% durante o período chuvoso.

PALAVRAS-CHAVE: Isótopos de Estrôncio; Hidro-
geoquímica; Aquíferos Barreiras e Pirabas Superior; 
Mistura de águas.

ABSTRACT: Isotopic composition of strontium and hydro-
geochemical studies have been conducted in water samples from 
Barreiras and Upper Pirabas aquifers systems in subareas of 
Castanhal and Santa Maria do Pará to characterize their waters, 
as well as detection of possible mixing processes between them. 
Barreiras aquifer has waters predominantly Cl–-Na+, resulting 
from the strong contribution of meteoric water and anthropogen-
ic action and high vulnerability. The waters of the Upper Pirabas 
Aquifer System are mostly HCO3–-Ca2+, due the strong influ-
ence of carbonate dissolution and less vulnerability to human ac-
tion. Isotopic results showed that the Barreiras Aquifer samples 
are more radiogenic (0.712716 to 0.723881) that the sample of the 
Upper Pirabas Aquifer System (0.706080 to 0.709063), occur-
ring a light homogenization process of isotopic ratios of these 
aquifer systems in the rainy season. Statistical studies have shown 
good correlations between the system aquifers (≥ 0.7). The multi-
variate statistical analysis (PCA), with the 87Sr/86Sr diagram 
vs. 1/Sr showed a mix trend between these aquifers and rainwater 
during the wet season. The hydrogeochemical modeling (Schoe-
ller diagram) indicated that the degree of mixing of waters of the 
Aquifer Pirabas Superior in Barreiras is around 10% during the 
rainy season.

KEYWORDS: Strontium Isotopes; Hydrogeochemistry; Up-
per Pirabas and Barreiras Aquifers; Waters Mix.
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INTRODUÇÃO

Estudos hidrogeoquímicos têm sido realizados 
nos sistemas aquíferos Barreiras e Pirabas visando ca-
racterizar quimicamente suas águas, determinar a po-
tencialidades destes aquíferos para o abastecimento 
público e seus diversos usos múltiplos, além do grau de 
vulnerabilidade destes em relação a ação antropogênica 
(Cortez et al. 2000; Cabral e Lima 2006; Oliveira Filho e 
Galarza 2013; Paranhos, 2010). 

Concomitante ao estudo hidrogeoquímico, pesqui-
sas a partir de isótopos vem se desenvolvendo de forma 
crescente possibilitando estudos com diversos elementos 
químicos, tais como U, Pb, Sr, Nd, levando a diversas apli-
cações como estudos de proveniência, em geocronologia, 
estratigrafia química e alterações temporais da Terra por 
processos subterrâneos (Banner  2004). O elemento Es-
trôncio (Sr) possui grande aplicabilidade em estudos de 
águas com a combinação de sua concentração com a razão 
isotópica 87Sr/86Sr. O elemento tem sido utilizado em estu-
dos sobre: (1) determinação de fontes de soluto em águas 
naturais (Négrel e Deschamps 1996; Négrel et al. 2001; Jor-
gensen et al. 2008), (2) evolução geoquímica de águas na-
turais (Huddart et al. 1999; Négrel et al. 2004; Petrides et al. 
2006) e (3) mistura e quantificação da contribuição de di-
ferentes fontes de águas subterrâneas em zonas de recarga 
(Lyons et al. 1995; Woods et al. 2000; Dogramaci e Herczeg 
2002; Négrel e Petelet-Giraud 2005; Bakari 2013; Oliveira 
Filho e Galarza 2013).

O estudo isotópico na região norte é relativamente 
recente, sendo que os estudos utilizando a geoquímica 
isotópica e a hidrogeoquímica são bastante escassos, 
destacando-se Allégre et al. (1996), Bordalo et al. (2007), 
Horbe et al. (2013), Queiroz et al. (2009) e Oliveira Filho 
& Galarza (2013).

Desta forma, foram realizados estudos da compo-
sição isotópica de estrôncio (87Sr/86Sr), bem como aná-
lises hidrogeoquímicas (cátions e ânions) nas subáreas 
de Castanhal e Santa Maria do Pará, visando à caracte-
rização desses sistemas aquíferos, além da detecção de 
eventuais misturas caso nelas ocorram.

ÁREA DE ESTUDO

A região em estudo está localizada na porção 
nordeste do Estado do Pará. Os municípios de Castanhal 
e Santa Maria do Pará se encontram a uma altitude de 41 
e 51 metros do nível do mar, respectivamente. O clima 
predominante nesta área é o equatorial úmido do tipo 
Af na classificação de Köppen, caracterizado por altas 
temperaturas (sempre acima de 26ºC), ventos de baixa 
velocidade intercalados com frequentes momentos 
de calmaria, altos índices de umidade relativa do ar e 
precipitação abundante, oscilando entre 2.800 e 3.150 
mm anuais (Costa 2005). O sistema de abastecimento 
público de água é feito unicameante pela Companhia de 
Saneamento do Estado do Pará – COSANPA (Fig. 1).

Figura 1 - Mapa de localização da área estudada. Nomenclatura das amostras: BCAS (Aquífero Barreiras - Poços 
Castanhal), BSMP (Aquífero Barreiras - Poços Santa Maria do Pará) e PSCAS (Aquífero Pirabas Superior - Poços Castanhal).
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GEOLOGIA REGIONAL

A área em estudo abrange os depósitos miocêni-
cos denominados litoestratigraficamente de Formações 
Pirabas, Barreiras e Sedimentos Pós-Barreiras (Góes et 
al. 1990; Sauma Filho 1996; Rossetti 2006). A Formação 
Pirabas é formada por rochas carbonáticas que foram 
depositadas durante o Mioceno Inferior (Góes et al. 
1990) com proveniência de um ambiente deposicional 
caracterizado como marinho aberto, de águas quentes, 
rasas e agitadas, contendo canais lagunares ou estuari-
nos e restritamente mangues em suas adjacências. Essa 
formação não possui um único posicionamento estrati-
gráfico, ocorrendo intercalações entre estas subdivisões 
(Góes et al. 1990). A Formação Barreiras possui uma dis-
tribuição ao longo da faixa litorânea que se estende do 
Amapá ao Rio de Janeiro. Ela repousa discordantemen-
te sobre a Formação Pirabas (Rosseti 2001) de forma in-
terdigitada e gradual (Goés el al. 1990). Essas formações 
possuem uma genética relacionada, vinculada ao de-
senvolvimento de uma mesma sequência deposicional, 
levando à gradação de estratos carbonáticos-siliciclás-
ticos para totalmente siliciclásticos ao longo da evolu-
ção miocênica. A Formação Barreiras é constituída de 
arenitos quartzosos, depósitos heterolíticos, argilitos 
e, menos comumente, conglomerados de colorações ne-
gra, verde oliva, cinza ou, ainda, variegada, isto.

É, violácea, amarelada a avermelhada (Rosseti 
2006). É coberta pela unidade Pós-Barreiras, que con-
siste de sedimentos inconsolidados, principalmente 
arenosos e uma fração de argila variando de fina a média 
e sem estrutura sedimentar aparente. Ocorrem também 
seixos milimétricos de quartzo leitoso, dispostos caoti-
camente, além de concreções ferruginosas. Incluem-se 
ainda os sedimentos aluvionares holocênicos atuais e 
subatuais, localizados nos vales de rios e igarapés que 
cortam a região (Matta 2002). A coluna estratigráfica 
da área em estudo pode ser vista na Tabela 1.

HIDROGEOLOGIA 

Os principais sistemas aquíferos da Região Metro-
politana de Belém e suas adjacências são Pirabas, Bar-
reiras e Pós-Barreiras (Cabral 2004; Matta 2002; Sauma 
Filho 1996). 

O Sistema Aquífero Pirabas é uma unidade com-
posta pelos sedimentos marinhos, fossilíferos da For-
mação Pirabas. Os níveis desse aquífero ocorrem em 
intervalos de 70 até 259 metros, sendo subdividido em 
Pirabas Superior e Inferior. O primeiro subsistema é 
composto por aquíferos com camadas de argilas calcí-
feras de cor cinza esverdeada e leitos de calcário de co-
lorações cinza esbranquiçada, que se alternam sucessi-
vamente com camadas de arenito calcífero. Geralmente 

aparecem em intervalos de 70 a 180 metros, possuindo 
espessuras em torno de 50 m e vazões entre 100 a 180 
m3/h, principalmente quando estão associados aos se-
dimentos de granulação mais grossa. São de natureza 
confinada e apresentam uma boa continuidade lateral. 
Já o segundo é composto predominantemente por sedi-
mentos arenosos de cor cinza esbranquiçada, com gra-
nulação fina a média, níveis conglomeráticos e interca-
lações mais espessas de argilas e siltitos avermelhados. 
Os aquíferos deste subsistema ocorrem nos intervalos 
de 180-193 m, 197-211 m, 229-240 m e 251-259 m. Pos-
suem vazões de até 600 m3/h, além do que são aquíferos 
de notável qualidade, com pH próximo à neutralidade, 
com dureza moderadamente dura a dura, classificada 
como cálcico-magnesianas-bicarbonatadas. O Sistema 
Aquífero Barreiras se caracteriza por expressões litoló-
gicas bastantes heterogêneas constituídas basicamente 
por areia e arenitos, granulometria que varia de fina a 
grossa, e cascalhos. Verifica-se também a presença de 
níveis lateríticos e níveis argilosos caulinizados.

Tabela 1 - Coluna estratigráfica do Cenozóico das 
plataformas do Pará e Bragantina (Paleogeno Superior – 
Neogeno), modificado de Rossetti (2001).

ÉPOCA UNIDADE 
LITOESTRATIGRÁFICA

SEQUÊNCIA 
DEPOSICIONAL

PLIOCENO-
QUATERNÁRIO PÓS-BARREIRAS Sedimentos 

Pós-Barreiras

M
IO

C
EN

O

SUPERIOR PALEOSSOLO 
LATERÍTICO Discordância 3

MÉDIO
FORMAÇÃO 
BARREIRAS  

SUPERIOR-MÉDIO

Formação 
Barreiras (parte 
intermediária e 

superior)
Discordância 2

INFERIOR

FORMAÇÃO 
BARREIRAS 
INFERIOR Formação 

Pirabas (parte 
inferior)

OLIGOCENO 
SUPERIOR PALEOSSOLO 

BAUXÍTICO-
LATERÍTICO

Discordância 1

Possuem profundidade variando de 25 a 90 
metros e espessura média de 70 metros. A vazão nestes 
reservatórios varia de 10 a 70 m3/h. A recarga é feita por 
meio da contribuição das camadas sobrepostas e pela 
chuva em unidade de afloramento dessa unidade.
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O Sistema Aquífero Pós-Barreiras é constituído por 
níveis argilo-arenosos inconsolidados, com granulome-
tria variando de fina até conglomerativas existentes em 
um espaçamento de 25 metros a partir da superfície. Há 
a presença de um horizonte laterítico com uma espes-
sura de até 3 metros, com os sedimentos possuindo uma 
matriz argilo-arenosa envolvendo nódulos ferruginosos 
e/ou aluminosos. A vazão neste sistema aquífero é em 
torno de 5 m3/h, apresentando um potencial hidrológico 
fraco, porém com uma água de boa qualidade. 

GEOLOGIA ISOTÓPICA DO 
ESTRÔNCIO E SUA IMPORTÂNCIA NA 

CARACTERIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE 
MISTURAS EM ÁGUAS

A variação na composição isotópica do Sr tem 
sido usada para determinar a fonte de Sr de um corpo de 
água em particular, a história geoquímica dessas águas 
(interação rocha-água) e, principalmente, o potencial 
de mistura dessas águas (Lyons et al. 1995). A Tabela 

2 apresenta os valores da razão 87Sr/86Sr de diferentes 
materiais terrestres. Bordalo et al. (2007) testaram a po-
tencialidade da ferramenta isotópica de estrôncio em 
três regiões da zona bragantina, revelando valores de 
0,71027 a 0,71364 no poço da região do Acarajó, refle-
tindo maior contribuição de Sr radiogênico compatível 
com o ambiente continental. No Pântano Salino aonde 
se encontra um ambiental transicional os valores varia-
ram de 0,70959 a 0,70984, sendo que o Furo do chato, 
localizado no ambiente de mangue intermaré revelou a 
influência marinha nas águas sub-superficiais com va-
lores de 0,70914-0,70933. Queiroz et al. (2009) e Horbe 
et al. (2013) utilizaram os isótopos de estrôncio visan-
do estudar o comportamento geoquímico das águas do 
médio e baixo Rio Madeira e seus tributários (0,71920 
a 0,72327), mostrando que as águas deste rio são mais 
radiogênicas que as dos rios Solimões e Amazonas 
(0,708685 a 0,714461), fato explicado pelos autores de-
vido à influência das águas de seus tributários, tanto da 
margem direita como da esquerda, que apresentam ca-
racterísticas geoquímicas heterogêneas.

Tabela 2 - Razões Isotópicas de Sr em diversos Ambientes e na água.

Ambientes 87Sr/86Sr Fonte
Crosta Continental Superior 0,7163 - 0,8240 Goldstein & Jacobsen (1988)

Carbonatos Marinhos Fanerozóicos 0,707 - 0,709 Banner (2004)

Água do Mar Atual 0,709172 Hodell et al. (1990)

Água da chuva em áreas oceânicas 0,70920 Capo et al. (1992)

Água da chuva em áreas continentais 0,707463 - 0,713143
Herut et al. (1993); Négrel & Roy (1998); 
Han e Liu (2006); Xu & Han (2009); Xu et 
al. (2009); Han et al. (2010)

Água da Chuva Região Metropolitana Belém 0,705316 Oliveira Filho & Galarza (2013)

Sedimentos em Suspensão do Rio Amazonas 0,71327 - 0,72146 Allègre et al. (1996)

Sedimentos em Suspensão do Rio Negro 0,71698 Allègre et al. (1996)

Sedimentos em Suspensão do Rio Trombetas 0,74683 Allègre et al. (1996)

Rocha Formação Barreiras 0,727492 Oliveira Filho & Galarza (2013)

Rocha Formação Pirabas 0,708752 Oliveira Filho & Galarza (2013)

Rocha Macrofósseis Formação Pirabas * 0,708696 Belúcio (2001)

Água do Sistema Aquífero Barreiras * 0,712855 Oliveira Filho & Galarza (2013)

Água do Sistema Aquífero Pirabas * 0,709755 Oliveira Filho & Galarza (2013)

* média

METODOLOGIA
 
Para estudo isotópico e hidroquímico das águas 

dos sistemas aquíferos Barreiras e Pirabas, em Casta-
nhal e Santa Maria do Pará foram escolhidos 6 poços 
sendo 3 rasos particulares e 3 profundos (Companhia 
de Saneamento do Pará – COSANPA), totalizando 
6 amostras por município e 12 amostras no total para 
cada campanha de coleta. O período de amostragem foi 
do mês de Dezembro de 2012 a Dezembro de 2013 carac-
terizando um ciclo hidrológico completo contemplan-

do os meses chuvosos (Nov-Dez, Jan-Fev e Mar-Abr) 
e de estiagem (Mai-Jun, Jul-Ago e Set-Out). Os proce-
dimentos de campo foram desenvolvidos conforme a 
metodologia proposta pelo guia nacional de coletas e 
preservação de amostras (ANA 2011). A temperatura da 
água, a condutividade elétrica, os sólidos totais dissol-
vidos e o pH de cada amostra foram medidos em campo. 

O HCO
3

- foi definido a partir dos valores numéricos 
da alcalinidade total (Custódio & Llamas 1976). A con-
centração de Ferro total nas amostras foi determinada 
pelo método da orto-fenantrolina, com a determinação 
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espectrofotométrica a λ=510 nm em cubeta de 1 cm. A síli-
ca foi obtida pelo método de Grasshoff (1964) utilizando 
como redutor o ácido ascórbico e ácido oxálico.

As concentrações de cátions (Na+, K+, NH
4

+, Mg2+ 
e Ca2+) e ânions (Cl–, NO

3
– e SO

4
2–) foram determinadas 

por cromatografia iônica. 
A validação dos resultados obtidos foi realizada 

com base no cálculo do balanço iônico, realizado com o 
emprego do programa Qualigraf (Mobus 2002) que cal-
cula o erro prático (Ep) por meio da metodologia des-
crita em Feitosa et al. (2008). Foram aceitas as amostras 
que apresentaram erros inferiores a 10%.

As amostras destinadas à análise isotópica de 
Sr foram filtradas em filtros de Marca Millipore de 
0,45 µm, acidificadas com HNO

3
-bidestilado a pH 

em torno de 2 e estocadas em garrafas de polietileno 
de 1000 mL refrigeradas. A separação química do Sr2+ 
foi feita utilizando uma coluna de troca iônica (Sr-
Spec). Após isso, as amostras foram solubilizadas com 
1200 ml de HNO

3
***

 
(concentrado, 3%) e levadas ao 

espectrômetro de Massa (Inductively Coupled Plasma 
Masspectrometry – ICP-MS, Modelo Neptune) para 
leitura destas (Négrel & Petelet Giraud 2005; Bordalo 
et al. 2007; Négrel et al. 2010).

Os valores da razão 87Sr/86Sr foram normalizadas 
para 86Sr/88Sr = 0,1194 e o fracionamento de massa foi 
corrigido no modo exponencial. A concentração de 
Estrôncio das amostras foi determinada através da 
mistura com traçador de Sr (86Sr/84Sr = 0,054998; 87Sr/84Sr 
= 0,021387; 88Sr/84Sr = 0,165433). Para a precisão analítica 
utilizou-se o padrão SRM-987 (Solução Neptune) que 
forneceu uma média de 0,710270 ± 0,000020 (2s, n = 44 
leituras) para a razão 87Sr/86Sr e os brancos totais de Sr 
ficaram entorno de 3,8 ng.

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Tabela 3 apresenta o resumo dos principais 
parâmetros físicos, químicos e físico-químicos das águas 
dos sistemas aquíferos Barreiras e Pirabas Superior na 
área estudada, referente aos períodos seco e chuvoso.

Os valores de pH para as águas do Aquífero 
Barreiras variaram entre 3,52 a 5,97, apresentando uma 
média de 4,73 tanto no período seco como no chuvoso. 
Já no Aquífero Pirabas Superior os valores ficaram entre 
6,17 a 6,60, apresentando uma média de 6,43 no seco e 
6,40 no chuvoso. Os valores ácidos para este parâmetro 
nas amostras do Sistema Aquífero Barreiras refletem a 
liberação de H+ a partir da dissolução de ácidos orgânicos 
produzidos pela decomposição da matéria orgânica nos 
solos da região amazônica e, principalmente na forma 
de Ácido Silícico 2NaAlSi3O8 + 9H2O + 2H2CO3 → 
Al2Si2O5(OH)4 + 2Na+ + 2HCO3

– + 4H4SiO4 (Matta 
2002; Oliveira Filho & Galarza 2013). Por sua vez a 
amostra do sistema Pirabas Superior foi fortemente 
influenciada pela elevada presença de bicabornato, 

originado a partir da dissolução de rochas carbonáticas, 
principalmente pela dissolução do mineral calcita 
(CaCO3

– + H2CO3
– → Ca2+ + 2HCO3

–).
A condutividade variou de 45,50 a 193,90 µS/cm2 

nas águas do Barreiras, apresentando um valor médio 
de 99,64 µS/cm2 no período seco e de 99,52 µS/cm2 
no chuvoso. Já as águas do Aquífero Pirabas Superior 
apresentaram valores que indo de 133,80 a 194,70 µS/cm2, 
tendo uma média de 169,40 µS/cm2 no seco e 171,27 µS/
cm2 no chuvoso. Os valores da Condutividade Elétrica 
nas amostras do sistema Barreiras apresentaram pouca 
variação quanto à sazonalidade, mas tiveram uma 
variação expressiva de forma espacial. Com exceção 
das amostras BCAS-02, BSMP-02, BSMP-03 e BSMP-
05, as demais apresentaram valores semelhantes aos 
encontrados por Cortez et al. (2000) e Oliveira Filho 
& Galarza (2013). Porém, Cabral & Lima (2006) e 
Paranhos (2010) encontraram valores acima de 200 
µS/cm2 para as águas do Aquífero Barreiras. Tal fato 
evidencia a presença de ambientes altamente lixiviados 
onde houve a migração de elementos maiores (Na+, 
K+, Mg2+ e Ca2+) para as águas subterrâneas deixando 
estes ambientes com características ácidas, com forte 
presença de alumínio e ferro (Bahia et al. 2008). 

A amostra do Sistema Pirabas Superior apresentou 
valores maiores que as do Barreiras, revelando uma água 
mais mineralizada, resultante da diferença do tempo de 
percolação entre estes aquíferos sendo a água do Sistema 
Pirabas mais antiga (concordando com Oliveira Filho & 
Galarza 2013). Os valores de STD seguiram tendência 
semelhante aos valores da Condutividade Elétrica. 

Nos poços Barreiras foram encontrados valores de 
SiO

2
 que variaram de 0,58 a 26,16 mg/L, tendo um valor 

médio de 7,81 mg/L para o período seco e 12,17 mg/L no 
chuvoso. Já as amostras do Sistema Pirabas Superior 
ocorreram valores entre 11,57 e 30,93 mg/L, com valores 
médios de 11,69 e 23,48 mg/L para os períodos seco e 
chuvoso, respectivamente. Em relação a este parâmetro, 
as amostras Barreiras e Pirabas Superior apresentaram 
um comportamento muito semelhante durante o 
período sazonal, sendo que os maiores valores para 
este parâmetro ocorreram no período chuvoso, 
principalmente no bimestre Março-Abril, sendo isto 
devido ao maior input pluviométrico neste período, que 
faz com que haja o aumento no processo de hidrólise dos 
minerais silicosos, aumentando a quantidade de sílica 
lixiviada para as águas (Teixeira et al. 2000). A maior 
quantidade de sílica na amostra do Pirabas Superior é 
resultado da presença de sílica amorfa provenientes das 
carapaças de diatomáceas nas rochas carbonáticas da 
Formação Pirabas (Oliveira Filho & Galarza 2013).   

O Bicarbonato apresentou um valor máximo de 
0,54 meq/L no Barreiras, com um valor médio de 0,01 
meq/L no período seco e de 0,12 meq/L no chuvoso. 
Nas amostras de água do sistema Pirabas Superior 
ocorreram valores entre 1,46 e 1,92 meq/L, apresentando 
uma média de 1,68 meq/L no período seco e 1,72 meq/L 
no chuvoso.
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Tabela 3 - Parâmetros físico-químicos e dados isótopos (87Sr/86Sr) das águas dos sistemas aquíferos Barreiras e 
Pirabas Superior na área estudada referente aos Períodos Seco e Chuvoso. B (Aquífero Barreiras); PS (Aquífero 
Pirabas Superior); CAS (Castanhal); SMP (Santa Maria do Pará).

Amostras Data
Prof.1 Temp.2 pH C.E.3 STD4 HCO3

- Cl- NO3
- SO4

-2 SiO2 Na+ K+ Mg+2 Ca+2 Fe Total Sr+2 87Sr/86Sr

(±2s)(m) (°C)   (μS/cm2) (mg/L) (meq/L) (meq/L) (meq/L) (meq/L) (mg/L) (meq/L) (meq/L) (meq/L) (meq/L) (mg/L) (meq/L)

PERÍODO SECO                                    

  mai-jun 27,80 4,19 49,37 168 nd. 0,60 0,41 0,01 1,52 0,51 0,05 0,06 0,15 0,029 0,0012 0,723255 (10)

BCAS-01 jul-ago 18 27,50 3,95 53,9 143 nd. 0,54 0,29 0,05 1,73 0,50 0,05 0,03 0,14 nd. 0,0012 0,722883 (06)

  set-out 28,20 4,06 54,7 167 nd. 0,61 0,37 0,01 1,67 0,50 0,06 0,10 0,16 0,003 0,0013 0,720876 (06)

 
mai-jun 27,95 4,27 180,6 143 nd. 0,67 0,73 0,05 9,37 0,57 0,06 0,07 0,05 0,051 0,0013 0,723432 (08)

BCAS-02 jul-ago 23 27,70 4,06 124,3 98 nd. 0,48 0,59 0,05 10,34 0,55 0,04 0,03 0,06 0,007 0,0007 0,716135(11)

  set-out 28,60 4,05 87 87 nd. 0,69 0,62 0,04 10,27 0,81 0,03 0,03 0,06 0,002 0,0006 0,714081 (07)

 
mai-jun 28,30 5,25 45,5 36 0,04 0,18 0,08 0,07 12,39 0,18 0,02 0,03 0,07 0,537 0,0007 0,713675 (07)

BCAS-03 jul-ago 105 28,00 5,03 51,5 41 nd. 0,18 0,08 0,08 11,68 0,19 0,02 0,02 0,06 0,014 0,0006 0,716735 (06)

  set-out 28,50 5,39 52,4 24 0,04 0,16 0,08 0,07 11,95 0,18 0,02 0,03 0,07 0,016 0,0007 0,714279 (10)

 
mai-jun 28,50 5,66 58,1 46 0,04 0,52 nd. 0,06 12,56 0,44 0,04 0,04 0,05 0,404 0,0006 0,713638 (14)

BCAS-04 jul-ago 100 28,40 5,6 48,7 38 0,02 0,57 nd. 0,05 13,15 0,50 0,06 0,03 0,05 nd. 0,0007 0,716715 (12)

  set-out 27,20 5,81 57,1 26 0,03 0,62 0,02 0,07 12,92 0,46 0,05 0,04 0,07 0,238 0,0012 0,718231 (09) 

 
mai-jun 28,00 5,97 75,6 60 0,04 0,52 0,22 0,06 6,83 0,21 0,03 0,03 0,26 0,036 0,0012 0,722370 (06)

BCAS-05 jul-ago 18 28,10 5,83 88,6 70 0,03 0,59 0,30 0,06 7,65 0,25 0,03 0,03 0,25 nd. 0,0013 0,721845 (06)

  set-out 28,00 5,91 88,1 41 0,04 0,61 0,40 0,05 7,55 0,32 0,02 0,04 0,24 0,038 0,0016 0,723881 (05)

 
mai-jun 30,05 4,6 100 79 nd. 0,36 0,49 0,01 0,58 0,40 0,04 0,06 0,08 0,028 0,0008 0,719663 (10)

BSMP-01 jul-ago 22 30,30 4,85 108,2 85 0,02 0,48 0,62 0,05 0,76 0,53 0,05 0,09 0,08 0,662 0,0011 0,723585 (05)

  set-out 30,80 4,88 82,8 39 0,02 0,30 0,38 0,02 0,69 0,35 0,03 0,06 0,07 nd. 0,0008 0,717163 (06)

 
mai-jun 28,70 4,24 141,6 112 nd. 0,86 0,32 0,02 2,11 0,61 0,04 0,03 0,09 0,017 0,0004 0,713745 (08)

BSMP-02 jul-ago 50 28,60 4,01 138,9 110 nd. 0,81 0,32 nd. 2,68 0,62 0,04 0,03 0,08 nd. 0,0004 0,712716 (14)

  set-out 28,30 4,1 134,4 63 nd. 0,79 0,32 0,02 2,63 0,61 0,04 0,04 0,09 0,021 0,0003 0,715279 (22)

 
mai-jun 28,50 3,91 193,9 153 nd. 0,47 0,60 nd. 9,09 0,58 0,08 0,08 0,14 0,042 0,0011 0,722176 (05)

BSMP-03 jul-ago 44 28,50 3,52 165,4 131 nd. 0,48 0,57 nd. 10,86 0,50 0,07 0,07 0,09 nd. 0,0009 0,719990 (08)

  set-out 28,60 3,75 185,3 87 nd. 0,44 0,56 0,01 10,74 0,47 0,07 0,08 0,09 0,008 0,0006 0,716741 (09)

 
mai-jun 29,65 5,11 84,5 67 nd. 0,29 0,32 0,02 8,05 0,42 0,03 0,03 0,06 0,034 0,0007 0,719868 (13)

BSMP-04 jul-ago 100 29,40 4,51 75,1 59 nd. 0,26 0,32 nd. 8,94 0,32 0,03 0,04 0,05 0,009 0,0006 0,718202 (12)

  set-out 28,90 4,67 77,1 36 nd. 0,25 0,31 nd. 8,71 0,31 0,03 0,05 0,05 0,152 0,0006 0,718915 (08)

 
mai-jun 29,30 4,23 136,9 108 nd. 0,44 0,70 0,01 8,69 0,47 0,05 0,08 0,10 0,027 0,0010 0,719343 (10)

BSMP-05 jul-ago 100 29,50 3,9 133,3 105 nd. 0,39 0,41 0,01 9,28 0,47 0,05 0,07 0,07 0,050 0,0009 0,717880 (11)

  set-out 28,80 4,07 132,9 63 nd. 0,32 0,32 0,02 9,34 0,46 0,05 0,09 0,09 nd. 0,0009 0,717412 (07)

 
mai-jun 28,60 5,56 93,1 74 nd. 0,25 0,17 0,04 10,55 0,35 0,03 0,07 0,22 0,027 0,0016 0,719223 (05)

BSMP-06 jul-ago 100 28,90 5,42 91,3 72 nd. 0,25 0,17 0,04 11,45 0,50 0,07 0,07 0,09 nd. 0,0014 0,718188 (04)

  set-out 27,80 5,67 97,9 46 0,02 0,31 0,17 0,04 11,13 0,33 0,03 0,07 0,25 nd. 0,0016 0,719676 (04)

 
mai-jun 27,95 6,47 179,7 142 1,75 0,10 nd. 0,09 11,57 0,11 0,05 0,21 1,07 2,546 0,0060 0,706080 (03)

PSCAS-01 jul-ago 100 28,30 6,3 133,8 106 1,56 0,10 nd. 0,11 11,80 0,09 0,05 0,21 1,06 2,370 0,0058 0,709063 (03)

  set-out 28,90 6,51 194,7 92 1,72 0,09 nd. 0,08 11,69 0,08 0,05 0,22 1,11 2,001 0,0061 0,707908 (05)

(Continua)
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PERÍODO CHUVOSO                                  

  jan-fev 27,70 4,12 56,25 78,00 nd. 0,64 1,03 nd. 5,06 0,45 0,03 0,06 0,06 0,033 0,0011 0,707908 (07)

Amostras Data

Prof.1 Temp.2 pH C.E.3 STD4 HCO3
- Cl- NO3

- SO4
-2 SiO2 Na+ K+ Mg+2 Ca+2 Fe Total Sr+2 87Sr/86Sr

(±2s)(m) (°C)   (μS/cm2) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L)

BCAS-02 mar-abr 23 28,00 4,20 127,20 60,00 0,38 1,01 0,68 nd. 12,25 0,52 0,03 0,06 0,08 0,006 0,0007 0,709119 (03)

 nov-dez 28,80 4,00 192,00 99,00 nd. 0,74 0,74 0,02 9,63 0,78 0,03 0,04 0,04 0,001 0,0006 0,708054 (02)

 
jan-fev 28,20 4,97 51,90 24,00 0,14 0,20 0,10 0,10 11,53 0,04 0,00 0,01 0,06 0,186 0,0014 0,708018 (07)

BCAS-03 mar-abr 105 28,40 5,15 48,80 23,00 0,16 0,20 0,10 0,09 25,16 0,07 nd. nd. 0,11 0,199 0,0006 0,707127 (04)

 nov-dez 28,27 5,13 52,40 25,00 0,10 0,16 0,07 0,06 18,26 0,09 0,01 0,03 0,07 0,120 0,0010 0,709200 (04)

 
jan-fev 28,60 5,64 60,20 28,00 0,28 0,30 nd. 0,12 11,17 0,21 nd. 0,04 0,21 0,140 0,0011 0,704320 (13)

BCAS-04 mar-abr 100 28,40 5,64 55,60 26,00 0,32 0,36 nd. 0,11 23,03 0,33 nd. 0,05 0,22 1,554 0,0007 0,706548 (05)

 nov-dez 27,90 5,82 52,70 27,00 0,23 0,33 nd. 0,11 17,24 0,26 0,01 0,04 0,19 0,150 0,0008 0,709375 (04)

 
jan-fev 28,00 5,91 47,10 22,00 nd. 0,13 0,26 0,06 4,81 0,06 0,00 nd. nd. 0,042 0,0001 0,705867 (23)

BCAS-05 mar-abr 10 28,00 5,85 104,50 49,00 0,04 0,15 0,24 0,10 13,08 0,17 0,05 0,03 0,06 nd. 0,0020 0,709174 (06)

 nov-dez 28,20 5,70 89,30 42,00 nd. 0,11 0,38 0,04 8,17 0,35 0,01 0,03 0,04 0,025 0,0015 0,709652 (08)

 
jan-fev 30,10 4,63 81,40 38,00 0,08 0,39 0,48 nd. 7,87 0,33 0,03 nd. nd. nd. 0,0008 0,708404 (05)

BSMP-01 mar-abr 22 30,00 5,23 73,90 35,00 0,02 0,35 0,37 0,05 17,04 0,27 0,02 0,05 0,08 nd. 0,0006 0,707325 (04)

 nov-dez 30,70 3,83 117,00 120,00 0,08 0,72 0,95 0,01 12,69 0,73 0,06 0,10 0,14 nd. 0,0016 0,709889 (03)

 
jan-fev 28,70 4,20 134,10 63,00 nd. 1,14 0,41 nd. 6,86 0,65 0,05 nd. nd. 0,025 0,0004 0,709060 (11)

BSMP-02 mar-abr 50 28,70 4,31 132,50 63,00 nd. 1,07 0,38 nd. 16,32 0,67 0,03 0,05 0,08 nd. 0,0003 0,705753 (04)

 nov-dez 28,40 4,01 135,10 63,00 nd. 0,74 0,31 0,01 11,45 0,58 0,04 0,03 0,07 0,023 0,0009 0,709654 (09)

 
jan-fev 28,50 3,90 154,20 73,00 nd. 0,60 0,73 nd. 7,45 0,46 0,07 nd. nd. 0,121 0,0010 0,707312 (10)

BSMP-03 mar-abr 44 28,50 3,89 166,00 79,00 nd. 0,61 0,75 nd. 8,01 0,55 0,04 0,10 0,10 nd. 0,0009 0,709957 (11)

 nov-dez 28,70 3,77 159,30 75,00 nd. 0,41 0,69 0,01 7,37 0,43 0,06 0,06 0,10 0,064 0,0004 0,708209 (11)

 
jan-fev 29,60 4,45 72,70 34,00 nd. 0,36 0,41 nd. 7,31 0,31 0,03 0,04 0,04 nd. 0,0006 0,707434 (06)

BSMP-04 mar-abr 100 29,70 5,21 72,10 34,00 0,42 0,50 0,38 nd. 16,21 0,30 0,02 0,04 0,04 0,004 0,0008 0,707390 (06)

 nov-dez 28,90 4,79 76,10 36,00 nd. 0,25 0,30 0,02 11,23 0,30 0,03 0,04 0,04 0,009 0,0007 0,705603 (07)

 
jan-fev 29,20 3,80 126,00 59,00 nd. 0,55 0,84 nd. 9,12 0,31 0,03 0,04 0,04 0,006 0,0010 0,708763 (04)

BSMP-05 mar-abr 100 29,40 4,20 126,40 60,00 nd. 0,99 0,83 nd. 20,24 0,42 0,04 0,09 0,08 nd. 0,0006 0,704239 (03)

 nov-dez 28,80 4,08 135,70 64,00 nd. 0,41 0,65 0,01 14,71 0,44 0,05 0,07 0,07 0,003 0,0011 0,708406 (09)

 
jan-fev 28,70 5,76 91,00 43,00 0,54 0,42 0,22 nd. 9,61 0,31 0,03 0,06 0,21 nd. 0,0016 0,707386 (05)

BSMP-06 mar-abr 100 28,50 5,87 90,90 43,00 0,39 0,33 0,18 0,06 20,22 0,32 0,02 0,07 0,23 0,586 0,0016 0,707578 (04)

 nov-dez 27,73 5,66 99,20 47,00 0,50 0,23 0,16 0,04 14,29 0,32 0,02 0,06 0,21 nd. 0,0016 0,707019 (03)

 
jan-fev 28,00 6,60 170,00 81,00 1,77 0,17 nd. 0,14 16,34 0,06 0,01 0,17 1,30 1,270 0,0057 0,709277 (07)

PSCAS-01 mar-abr 100 27,90 6,42 161,40 76,00 1,46 0,18 nd. 0,13 30,93 0,07 0,03 0,23 1,37 1,858 0,0049 0,705715 (02)

 nov-dez 28,73 6,17 182,40 86,00 1,92 0,10 nd. 0,08 23,18 0,06 0,05 0,21 1,21 1,560 0,0050 0,707539 (03)

a Profundidade. b Temperatura. c Condutividade Elétrica. d Sólidos Totais Dissolvidos. nd = não detectado. 

Os valores de cloreto para as amostras do sistema 
Barreiras variaram de 0,11 a 1,14 meq/L, com um valor médio 
de 0,46 meq/L no período seco e 0,50 meq/L no chuvoso. 

Já no sistema Pirabas Superior o Cl– variou de 0,09 
a 0,18 meq/L, tendo uma média de 0,1 meq/L no seco e 
0,15 meq/L no chuvoso.

Na área estudada o nitrato variou até um valor 
máximo de 1,03 meq/L, apresentado uma média de 0,34 
meq/L no período seco e 0,46 meq/L no chuvoso para o 
sistema Barreiras. Não foi identificada a presença do íon 
Nitrato nas amostras de água do sistema Pirabas Superior.

Os valores de sulfato para as amostras Barreiras 

apresentaram um valor máximo de 0,12 meq/L, com um 
valor médio de 0,033 meq/L para o período seco e 0,31 
meq/L para o chuvoso. Para o sistema Pirabas Superior, 
encontrou-se valores entre 0,08 a 0,14 meq/L, tendo uma 
média de 0,09 meq/L no seco e de 0,12 meq/L no chuvoso.

Os valores do Na+ variaram de 0,04 a 0,81 meq/L 
nas águas do sistema Barreiras, tendo uma média de 
0,44 meq/L no período seco e 0,39 meq/L no chuvoso. 
Nas amostras de água do Aquífero Pirabas Superior a 
variação foi de 0,06 a 0,11 meq/L, com valores médios 
de 0,09 e 0,06 meq/L para os períodos seco e chuvoso, 
sucessivamente.

(Tabela 3 - Continuação)
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Os valores obtidos para o íon K+ variaram até o 
valor máximo de 0,08 meq/L para o sistema Barreiras, 
apresentando médias de 0,04 meq/L no período seco 
e de 0,03 meq/L no chuvoso. Nas amostras de água do 
sistema Pirabas Superior o íon potássio variou de 0,01 a 
0,05 meq/L. Seu valor médio no período seco foi de 0,05 
meq/L e no chuvoso de 0,03 meq/L

As amostras de água apresentaram valores de até 
0,1 meq/L de Mg2+ para o Barreiras, tendo uma média de 
0,05 meq/L no período seco e 0,04 meq/L no chuvoso. Já 
para as amostras coletadas do Aquífero Pirabas Superior 
o Mg2+ variou de 0,17 a 0,23 meq/L, apresentando valores 
médios de 0,21 e 0,20 meq/L para os períodos seco e 
chuvoso, respectivamente.

O Ca2+ alcançou um valor máximo de 0,26 meq/L 
para as águas do sistema Barreiras, com valores médios 
de 0,11 e 0,09 meq/L para os períodos seco e chuvoso, 
respectivamente. Nas águas do sistema Pirabas Superior 
a variação do íon cálcio foi de 1,06 a 1,37 meq/L, com 
uma média de 1,08 meq/L no período seco e 1,29 meq/L 
no chuvoso.

Nas amostras do sistema Barreiras o conteúdo de 
Ferro Total apresentou até 1,55 mg/L, tendo valores 
médios de 0,07 e 0,13 mg/L nos períodos secos e chuvoso, 
respectivamente. Na amostra do sistema Pirabas o 
Ferro Total variou de 1,27 a 2,55 mg/L, com médias de 
2,31 e 1,56, nos períodos seco e chuvoso, reciprocamente

ANÁLISE DE CORRELAÇÃO

O coeficiente de correlação é usado como medida 
para estabelecer a relação entre duas variáveis, em como 
uma delas prediz o comportamento da outra. Baseado no 
quimismo das águas existe três fortes tipos de relações 
entre os principais cátions e ânions (Rao et al. 1997): (1) 
Alta competitividade entre íons de mesma carga, mas 
com valências diferentes. Ex: Ca+2 e Na+; (2) Afinidade 
entre íons de cargas opostas, mas com mesmo número de 
valência. Ex: Na+ e Cl– e (3) Não competitividade entre 
íons de mesma carga e mesma valência. Ex: Ca+2 e Mg+2.

  A Tabela 4 apresenta a matriz de correlação dos 
principais parâmetros físico-químicos das amostras de 
água dos aquíferos Barreiras e Pirabas Superior durante 
os períodos seco e chuvoso.

Considerando r ≥ 0,70, no período seco houve 
excelentes correlações entre pH  e NO

3
– (r  = – 0,80), pH 

e Na+ (r = – 0,79), C.E e STD (r  = 0,98), HCO
3

– e Mg+2 
(r = 0,93), HCO

3
– e Ca+2 (r = 0,98), HCO

3
– e Fe Total (r = 

0,97), HCO
3

– e Sr+2 (r = 0,97), Cl-  e Na+ (r  = 0,91), Mg+2 e 
Ca+2 (r = 0,90), Mg+2 e Fe Total (r = 0,99), Mg+2 e Sr+2 (r = 
0,94), Ca+2 e Fe Total  (r = 0,96), Ca+2 e Sr+2 (r = 0,98), Fe 
Total e Sr+2 (r = 1,00), pH e  SO

4
-2 (r  = 0,80).  

O período chuvoso apresentou boas correlações 
entre  pH e Cl– (r = -0,72),  pH e NO

3
– (r = – 0,86), pH 

e SO
4

–2 (r = 0,85), pH e  SiO
2
 (r = 0,75), pH e Na+ (r = – 

0,81), pH e Fe Total (r = 0,70),  C.E. e STD (r = 0,95), 
HCO

3
– e SiO

2
 (r = 0,75), HCO

3
– e Mg+2 (r = 0,91), HCO

3
– e 

Ca+2 (r = 0,99), HCO
3

– e Fe Total (r = 0,95), HCO
3

– e Sr+2 
(r = 0,97), Cl– e SO

4
–2 (r = – 0,70), Cl– e SiO

2
  (r = – 0,70),  

Cl– e Na+ (r = 0,87), NO
3

– e SO
4

–2 (r = – 0,85), NO
3

– e 
Na+ (r = 0,73), Mg+2 e Ca+2 (r = 0,94), Mg+2 e Fe Total (r 
= 0,84), Mg+2 e Sr+2 (r = 0,93), Ca+2 e Fe Total (r = 0,96), 
Ca+2 e Sr+2 (r = 0,98), Fe Total e Sr+2 (r = 0,91).

Tabela 4 - Matriz de Correlação (p < 0,05) dos principais 
parâmetros dos sistemas aquíferos Barreiras e Pirabas 
Superior. (A) Período Seco. (B) Período Chuvoso.

FÁCIES HIDROQUÍMICA

A partir da análise dos diagramas de Piper e dos 
diagramas de Schoeller (Figs. 2 e 3) verificou-se que, 
nas amostras de água do sistema Barreiras predominou 
a fácies Na+-Cl–. Isto é o resultado, principalmente, 
da forte contribuição do input atmosférico de água 
meteórica nestes poços, característica marcante 
no Aquífero Barreiras (Matta 2002; Paranhos 2010; 
Oliveira Filho & Galarza 2013). Por sua vez a amostra 
do Sistema Aquífero Pirabas Superior predominou a 
fácies HCO

3
–-Ca2+, sendo esta, resultado da interação 

destas águas com as rochas carbonáticas da Formação 
Pirabas. No período chuvoso, houve o aparecimento 
das fácies Na+- Ca2+- Cl–-HCO

3
–

 
e Na+- Ca2+- HCO

3
 

nas amostras BCAS-03, BCAS-04 e BSMP-06, as quais 
sugerem possíveis misturas entre os sistemas aquíferos 
estudados (Paranhos 2010, Oliveira Filho & Galarza 
2013).
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Figura 2 - Diagramas de Piper dos poços amostrados períodos: A) Seco e B) Chuvoso. *Dados de Oliveira Filho & 
Galarza (2013).

Figura 3 - Diagramas de Schoeller dos poços amostrados períodos: A) Seco e B) Chuvoso. * Dados de Oliveira Filho 
& Galarza (2013).

As amostras do Aquífero Barreiras apresentaram a 
seguinte tendência iônica: Ca2+ > Na+ > Mg2+ > K+ para os 
cátions e NO

3
– > Cl– > SO

4
2– para os ânions. A concentração 

química dos cátions é controlada pelo intemperismo 
de minerais feldspáticos como a anortita (CaAl

2
Si

2
O

8
) 

e também a albita (2NaAlSiO
8
) que, sofrendo a 

ação da hidrólise são alterados gerando a Caulinita 
(Al

2
SiO

5
(OH

4
)), argilomineral muito encontrado no 

Aquífero Barreiras (Teixeira et al. 2000; Oliveira Filho 
& Galarza 2013). O intemperismo destes plagioclásios 
cálcicos pode justificar o aumento do conteúdo de cálcio 
na amostra BCAS-05 durante o período seco. A amostra 

PSCAS-01, representativa do Sistema Aquífero Pirabas 
Superior apresentou a tendência iônica Ca2+ > Mg2+ > Na+ 
> K+ para os cátions e HCO

3
– > Cl– > SO

4
2– para os ânions. 

Os cátions são resultantes da dissolução de minerais 
como Calcita (CaCO

3
) e Dolomita (CaMg(CO

3
)

2
) que 

são disponibilizados para este sistema aquífero através 
da interação desta águas com as rochas da Formação 
Pirabas. 

A alta concentração de cloreto nas águas do 
Aquífero Barreiras, principalmente no período chuvoso 
mostra a sensibilidade deste aquífero em relação à 
sazonalidade, uma vez que este íon não é abundante 
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nas rochas que compõem a geologia da área em estudo 
(Matta 2002; Cabral & Lima 2006). A média do cloreto 
neste aquífero (0,48 meq/L) foi seis vezes maior que o 
valor máximo de 0,06 meq/L encontrado por Cortez 
et al. (2000) em Belém, porém um pouco menor que os 
valores das amostras analisadas por Cabral & Lima 
(2006), que apresentaram um valor médio de 0,73 meq/L. 
O diagrama de composição Na+ x Cl– (Fig. 5A) exibiu 
uma  grande variedade de conteúdo de Cl-, mostrando 
amostras acima e abaixo da linha de extrapolação 
para o ponto zero (Mazor 2004), confirmando a 
existência de outras fontes de cloreto além da água 
da chuva, possivelmente antropogênicas (Négrel & 
Petelet Giraud 2005). A amostra BCAS-03 apresentou 
o menor conteúdo de sódio para as águas do Barreiras, 
principalmente no período chuvoso, fato este que pode 
ter sido ocasionado pela troca iônica deste cátion com 
argilas (Négrel & Petelet Giraud 2005). O conteúdo 
de K+ foi bastante variável, porém, juntamente com o 
Mg2+, tiveram valores poucos expressivos no Sistema 
Aquífero Barreiras, isso devido à intensa participação 
do potássio em mecanismos de troca iônica e a escassez 
geoquímica do magnésio em águas subterrâneas (Fenzl 
1988; Figs. 5B e C). 

A amostra do Sistema Aquífero Pirabas Superior 
apresentou maiores concentrações de Ca2+, Mg2+, 
HCO

3
–, SO

4
2– do que as amostras do Barreiras, o que 

reflete a influência do litotipo drenado por este sistema 
aquífero, além de mostrar que este sistema aquífero é 
menos afetado pela sazonalidade (Figs. 5C, D e F).

A elevada concentração de nitrato (Fig. 5E) 
nas amostras do Barreiras é proveniente do input 
antropogênico originado a partir de fossas e sumidouros 
mostrando assim a alta vulnerabilidade deste aquífero 
em relação ao sistema Pirabas Superior (Cabral 2004).

Com exceção da amostra BCAS-04, as demais 
amostras do Barreiras apresentaram uma pequena 
variação do SO

4
2– durante os períodos seco e chuvoso. 

O aumento significativo de sulfato na amostra BCAS-
04 durante o período chuvoso pode ser devido à 
decomposição de substâncias orgânicas nos solos, que 
constituem uma importante fonte de sulfatos para as 
águas subterrâneas (Fenzl 1988, Fig. 5F). 

Com exceção das amostras BCAS-03, BCAS-04, 
BSMP-01 e BSMP-06, as demais apresentaram valores 
semelhantes para o conteúdo de Ferro Total (Tab. 3). 
As amostras citadas anteriormente apresentaram um 
aumento no conteúdo de Ferro durante o segundo e 
terceiro bimestre, podendo isso estar associado à litologia 
do Sistema Aquífero Barreiras e a presença de ambientes 
redutores (Matta 2002). Cabe ressaltar que estas amostras 
tiveram um aumento da concentração de SO

4
2– que, 

segundo Fenzl (1988), aumenta a solubilidade do Fe.

A amostra PSCAS-01 do Sistema Aquífero Pirabas 
Superior apresentou um elevado valor de ferro, o que 
pode estar relacionado a incrustações e a falta de 
manutenção periódica das tubulações deste poço 
conforme sugerido por Paranhos (2010).

Os valores da razão 87Sr/86Sr no período seco (Tab. 
3 e Fig. 4) mostraram que as amostras do Sistema 
Aquífero Barreiras (0,712716 a 0,723881) são mais 
radiogênicas que a amostra PSCAS-01 (0,706080 a 
0,709063), representativa do Sistema Aquífero Pirabas 
Superior. Assim como também para com as amostras 
do poço Acarajó, Pântano Salino e Furo do Chato de 
Bordalo et al. (2007). Comparadas com o valor da razão 
87Sr/86Sr da rocha da Formação Barreiras (Oliveira 
Filho & Galarza 2013), elas apresentam-se menos 
radiogênicas (Tab. 1). As águas do Aquífero Barreiras 
refletem a influência do litotipo no qual elas circulam, 
sendo este de origem continental (Goldstein & 
Jacobsen, 1988), apresentando valores semelhantes aos 
encontrados por Allègre et al. (1996) para os sedimentos 
continentais em suspensão dos rios Negro, Trombetas 
e Amazonas. Estes dados concordam com os resultados 
obtidos por Oliveira Filho & Galarza (2013) para as 
águas do Aquífero Barreiras nos Municípios de Belém e 
Ananindeua (Tab. 1). 

Por sua vez a amostra do Aquífero Pirabas 
Superior é menos radiogênica evidenciando a origem 
marinha das rochas da Formação Pirabas por onde 
ela circula, mostrando valores para a razão isotópica 
87Sr/86Sr semelhantes à da água do mar (0,709172; 
Hodell 1990), ao valor médio da amostra do Furo do 
Chato de influência marinha (0,709180, Bordalo 2007) e 
das assinaturas 87Sr/86Sr (0,708696) dos macrofósseis da 
Formação homônima, Belúcio (2001).

Figura 4 - Comportamento sazonal das variações 
isotópicas 87Sr/86Sr.

Durante o período chuvoso ocorreu o processo 
de homogeneização das razões isotópicas dos sistemas 
aquíferos em estudo, uma vez que nas amostras do 
Sistema Aquífero Barreiras houve uma significativa 
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diminuição das razões isotópicas 87Sr/86Sr de 0,712716 a 
0,723881 para uma faixa de 0,704239 a 0,709957, ficando 
estes valores semelhantes aos encontrados para as 
amostras de água do Sistema Aquífero Pirabas Superior 
(Fig. 4). Esta diminuição expressiva é explicada pela 
interação das águas deste aquífero com a água da 
chuva cuja razão está em torno de 0,705316 (Oliveira 
Filho & Galarza 2013) e de ações antropogênicas que 
podem também explicar a grande variação dos valores 
das razões isotópicas 87Sr/86Sr neste aquífero. Para a 
amostra do Sistema Aquífero Pirabas Superior houve 
uma pequena variação de sua razão isotópica entre os 
períodos seco e chuvoso, sendo que neste último período 
ela apresentou uma leve diminuição. Paranhos (2010) e 
Oliveira Filho & Galarza (2013) explicaram este fato 
como sendo uma provável mistura em torno de 10% das 
águas do Sistema Aquífero Barreiras (homogeneizado 
pelas águas meteóricas) no Pirabas por conectividade 
hidráulica, principalmente em feições neotectônicas 
(Igreja et al. 1990; Costa et al. 1996; Palheta 2008; 
Bandeira & Abreu 2012). 

O conteúdo de estrôncio nos sistemas aquíferos 
não apresentou variação significativa entre as 
estações seca e chuvosa, mas mostrou uma diferença 
de concentração entre eles. O conteúdo de Sr+2 foi 
menor nas amostras do Barreiras que na amostra do 
Sistema Aquífero Pirabas Superior, o que é devido ao 
processo de substituição iônica do cálcio pelo estrôncio 
nos minerais carbonáticos da Formação Pirabas, em 
virtude do comportamento geoquímico similar entre 
estes elementos (Faure 1986), dados similares foram 
encontrados por Oliveira Filho & Galarza (2013).

MISTURA DE ÁGUAS

Analisando os diagramas de Piper e Schoeller (Figs. 
2 e 3) algumas amostras do Sistema Aquífero Barreiras 
mostraram um comportamento hidrogeoquímico de 
mistura mais evidente no período chuvoso. Verificou-se 
nos diagramas de Schoeller a presença de linhas paralelas 
(leques) que evidenciam misturas, caso contrário a 
linhas das amostras estariam sobrepostas indicando 
apenas um tipo de água (Mazor 2004). Os íons Mg+2 e 
HCO

3
– vs. o cloreto (Figs. 5C e D) evidenciam claramente 

a presença de pelo menos dois tipos de águas, sendo 
que a amostra PSCAS-01 (Aquífero Pirabas Superior) 
se mostrou mais enriquecida nestes íons, confirmando 
a origem marinha das rochas que drenam este aquífero. 

O baixo teor de magnésio e bicarbonato nas amostras 
do Aquífero Barreiras confirma a escassez geoquímica 
destes elementos em águas subterrâneas como relatado 
por Fenzl (1988). Houve um enriquecimento de cálcio e 
bicarbonato nas amostras do Sistema Aquífero Barreiras 
BCAS-03, BCAS-04 e BSMP-06 durante o período 
chuvoso, sendo este fato explicado por uma provável 
mistura destas águas com as águas do Aquífero Pirabas 
Superior que ascende por conexão hidráulica através 
das falhas e fraturas nas rochas que estão possivelmente 
saturadas neste período (Oliveira Filho & Galarza 
2013). Os diagramas de composição dos íons Na+, K+ 
e NO

3
– vs. o Cl– (Figs. 5A, B e E) indicam possíveis 

misturas de mais de dois membros finais em diferentes 
proporções, principalmente durante o período chuvoso. 
Segundo Mazor (2004) quando as amostras se dispõem 
na forma de uma linha existe mistura de dois tipos de 
água, mas quando estão dispersas indicam a presença 
de mais de dois membros finais no processo de mistura. 
Isso sugere que as águas meteóricas possivelmente 
sejam o terceiro membro final neste processo de 
mistura. A Análise de Componente Principal (Fig. 6) 
também reforça a hipótese de mistura de águas entre 
os sistemas aquíferos Barreiras e Pirabas Superior no 
período chuvoso, concordando com Oliveira Filho & 
Galarza (2013). Durante o período seco (Figs. 6A, B e 
C) se verificam dois grupos distintos e sem uma forte 
interação entre eles. Porém percebe-se um pequeno 
deslocamento nas amostras do Pirabas Superior (Fig. 
6C), sugerindo uma leve mistura ainda no período 
seco por meio de infiltração das águas meteóricas no 
Barreiras que, por sua vez infiltra no Pirabas Superior. 
Já no período chuvoso se observa uma maior interação 
entre os dois grupos (Figs. 6D, E e F). 

O resultado do modelamento geoquímico (Fig. 7) 
sugere que não somente as águas do Sistema Aquífero 
Barreiras se misturam no Pirabas (Paranhos 2010; 
Oliveira Filho & Galarza 2013), mas também as águas 
deste estão se misturando nas águas do Barreiras 
durante o período chuvoso em um padrão em torno 
de 10%. Este resultado sugere que águas do Sistema 
Aquífero Pirabas Superior estão ascendendo por 
conectividade hidráulica (falhas) devido à recarga deste 
aquífero durante o período chuvoso.  

No diagrama de mistura 87Sr/86Sr vs. 1/Sr (Fig. 8A 
e B) como proposto por Faure (1986), o processo de 
homogeneização das razões isotópicas das amostras é 
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visto claramente no período chuvoso. Neste diagrama 
tem-se a presença de três membros finais: A rocha 
da Formação Pirabas (M1), a água da chuva (M2) e 
a rocha da Formação Barreiras (M3). As amostras do 
Barreiras ficaram na linha de mistura entre a rochas da 
Formação Pirabas e a água da chuva, o que evidencia 

tanto a participação das águas meteóricas quanto das 
águas do Aquífero Pirabas Superior nas amostras do 
Barreiras por conectividade hidráulica, reforçando 
a hipótese de mistura apresentada no modelamento 
geoquímico (Fig. 7).
Figura 5 - Diagramas de composição química dos 

principais cátions e ânions vs. o íon Cloreto nas amostras de águas dos sistemas aquíferos Barreiras e Pirabas 
Superior nos períodos seco e chuvoso.

Figura 6 - Diagramas PCA para as amostras dos Sistemas aquíferos Barreiras e Pirabas Superior. (A), (B) e (C) 
Período Seco. (D), (E), (F) Período Chuvoso.
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Figura 7 - Modelamento hidrogeoquímico em que 10% 
do Sistema Aquífero Pirabas Superior se misturam em 
90% no Aquífero Barreiras.

Diagramas 87Sr/86Sr vs. 1/Sr da média das amostras dos 
Sistemas aquíferos Barreiras e Pirabas Superior; (A) 
Período Seco; (B) Período Chuvoso. Membros Finais: M1= 
rocha da Formação Pirabas; M2= água da chuva da RMB 
e M3 = rocha da Formação Barreiras; Fm.: Formação. * 
Dados de Oliveira Filho & Galarza (2013) e ** Dados de 
Bordalo et al. (2007).

CONCLUSÕES

Nos municípios de Castanhal e Santa Maria do 
Pará os sistemas aquíferos estudados apresentaram ca-
racterísticas hidrogeoquímicas diferenciadas. O Aquí-
fero Barreiras, alojado em rochas siliciclásticas, possui 
menor concentração de íons dissolvidos em água, sendo 
resultado do menor tempo de percolação e interação 
com seu litotipo, enquanto que o Sistema Aquífero Pi-
rabas Superior possui uma maior concentração iônica 
dissolvida em água, resultante do maior tempo de con-
tato com a rocha encaixante da Formação Pirabas, que é 
mais antiga e está sotoposto à Formação Barreiras.

O Aquífero Barreiras possui predominantemen-
te águas cloretadas-sódicas, sendo estas influenciadas 
pela contribuição das águas meteóricas e pela ação an-
tropogênica, apresentando valores de pH ácidos, em 
torno de 4,7 e alta vulnerabilidade.  As águas do Siste-
ma Aquífero Pirabas Superior são majoritariamente bi-
carbonatadas-cálcicas, sendo esta fácies hidroquímica 
fortemente influenciada pela dissolução do carbonato, 
tendo um pH com valores acima de 6 e com menor vul-
nerabilidade em relação a ação antrópica.

As matrizes de correlação mostraram significati-
vas correlações relevantes entre os parâmetros físico-
-químicos tanto positivas quanto negativas com valores 
acima de 0,7.

O efeito sazonal é perceptível nas amostras do Sis-
tema Aquífero Barreiras, porém a amostra do Sistema 
Aquífero Pirabas Superior apresentou pouca variação 
sazonal no qual os pontos e as linhas quase que se so-
brepõe no diagrama de Piper e de Schoeller, respectiva-
mente. O comportamento hidrogeoquímico das amos-
tras do Barreiras mostrou linhas paralelas perfazendo a 
forma de um leque no diagrama de Schoeller, sendo que 
houve um pequeno distanciamento entre elas durante o 
período chuvoso, indicando a presença de mais de um 
tipo de água. 

As análises isotópicas de estrôncio a partir da ra-
zão 87Sr/86Sr durante o período seco apresentaram valo-
res mais radiogênicos para as amostras dos poços Bar-
reiras (0,712716 a 0,723881) do que a do Pirabas Supe-
rior (0,706080 a 0,709063). Isso reflete a influência do 
tipo de formação das rochas encaixantes destes aquífe-
ros que, no caso do Aquífero Barreiras, seu litotipo é de 
origem continental, e o Pirabas Superior predominante-
mente marinho. Durante o período chuvoso houve uma 
homogeneização das razões isotópicas nas amostras do 
Sistema Aquífero Barreiras a partir da mistura com as 
águas meteóricas e com uma contribuição em torno de 
10% da água do Pirabas Superior resultando na dimi-
nuição dos valores da razão 87Sr/86Sr nas amostras deste 
sistema aquífero de 0,712716 a 0,723881 para uma faixa 
de 0,704239 a 0,709957. 



Caracterização hidrogeoquímica e isotópica (87Sr/86Sr) dos sistemas aquíferos Barreiras e Pirabas Superior nos municípios de Castanhal e Santa Maria do Pará, estado do Pará Igor Rafael Furtado da Silva  |  Marco Antonio Galarza

96
Contribuições à Geologia da Amazônia - Volume 10

97
Contribuições à Geologia da Amazônia - Volume 10

Nos diagramas de composição dos principais 
íons contra o cloreto este apresentou grande variação 
indicando possivelmente a presença de mais de dois 
membros finais no processo de mistura destas águas. O 
tratamento estatístico multivariado (PCA), juntamente 
com o diagrama de mistura 87Sr/86Sr vs. 1/Sr mostraram 
uma tendência de mistura entre estes aquíferos durante 
o período chuvoso. O modelamento hidrogeoquímico 
(diagrama de Schoeller) indicou que o grau de mistura 
das águas do Aquífero Pirabas Superior no Barreiras está 
em torno de 10% durante o período chuvoso, fato que 
explica assim o enriquecimento de cálcio e bicarbonato 
em algumas amostras durante o mesmo período.

Os estudos isotópicos, hidrogeoquímicos e 
estatísticos realizados neste trabalho, aliados aos 
estudos neotectônicos feitos na região nordeste 
do estado do Pará mostraram a vulnerabilidade do 

Aquífero Barreiras durante o período sazonal. Estes 
estudos também sugerem uma provável interconexão 
entre os sistemas aquíferos Barreiras e Pirabas Superior, 
principalmente no período chuvoso, alertando para a 
possibilidade de contaminação dos sistemas aquíferos 
mais profundos, os quais representam a provável 
alternativa para o abastecimento público da população 
de Belém e suas adjacências com águas de excelente 
qualidade em relação a potabilidade para o consumo 
humano. Portanto, recomenda-se o gerenciamento do 
uso dos mananciais subterrâneos nos municípios de 
Castanhal e Santa Maria do Pará, assim como para a 
toda a Região Metropolitana de Belém objetivando a 
correta explotação deste recurso ambiental de forma 
planejada e sustentável, levando à conservação de sua 
quantidade e qualidade para as presentes e futuras 
gerações. 

REFERÊNCIAS

Allégre C.J., Dupré B., Négrel P., Gaillardet J. 1996. Sr-
Nd-Pb isotopes systematics in Amazon and Congo 
river systems: Constrain about erosion processes. 
Chemical Geology, 131: 93-112.

Agencia Nacional De Águas – ANA. 2011. Guia de 
coleta e preservação de amostras: água, sedimento, 
comunidades aquáticas e efluentes líquidos. São 
Paulo - SP, CETESB. 326p.

Bahia V., Fenzl N., Morales G.P. 2008. Caracterização 
da qualidade das águas subterrâneas da bacia 
hidrográfica do Utinga/Belém (PA) - a partir de 
dados hidrogeoquímicos. 15º Congresso Brasileiro 
de Águas Subterrâneas, ABAS, p. 1-20.

Bakari S.S., Aagaard P., Vogt R.D., Ruden F., Johansen 
I., Vuai S.A. 2013. Strontium isotopes as tracers for 
quantifying mixing of groundwater in the aluvial 
plain of a coastal watershed, south-eastern Tanzania. 
Journal of Geochemical Exploration 130: 1–14.

Bandeira I.C.N. & Abreu F.S.M. 2012. Neotectônica e 
estruturação dos sistemas hidrogeológicos da região 
de Castanhal / PA. Águas Subterrâneas, 26(1):1-17.

Banner J.L. 2004. Radiogenic isotopes: systematics and 
applications to earth surface processes and chemical 
stratigraphy. Earth Science Reviews, 65: 141-194.

Belúcio E.F. 2001. Estudo da razão isotópica 87Sr/86Sr em 
macrofósseis da formação Pirabas, nordeste do estado 
do Pará. Dissertation. Instituto de Geociências, 
Universidade Federal do Pará, Belém, 58p.

Bordalo A.O., Moura C.A.V., Scheller T. 2007. 
Determinação da Composição Isotópica de 
Estrôncio em Águas Naturais: Exemplos de sua 
Aplicação em Águas Subsuperficiais da Zona 
Costeira na Região Bragantina - PA. Química Nova, 
30: 821-827.

Cabral N.M.T. 2004. Impacto da Urbanização na 
Qualidade das Águas Subterrâneas nos Bairros do 
Reduto, Nazaré e Umarizal. PhD Thesis, Centro de 
Geociências, Universidade Federal do Pará, Belém, 
278 p.

Cabral e Lima.2006. Comportamento hidrogeoquímico 
das águas do aqüífero Barreiras nos bairros centrais 
de Belém. Bol. Mus. Para. Emílio Goeldi. Ciências 
Naturais, Belém, 1(1), p. 149-166.

Capo R.C., Stewart B.W., Chadwick O.A. 1992. 
Strontium isotopes as tracers of ecosystem 

Costa F.R. 2005. Influência da Neotectônica sobre os 
Arranjos Geométricos dos Aquíferos na Região 
Metropolitana de Belém – Estado do Pará. MS 
Dissertation. Centro de Geociências, Universidade 
Federal do Pará, Belém, 171 p. 

Costa J.B.S., Bemerguy R.L., Hasui Y., Borges M.S., 
Ferreira Júnior C.R.P., Bezerra P.E.L., Costa M.L., 
Fernandes J.M.G. 1996. Neotectônica da Região 
Amazônica: Aspectos Tectônicos, Geomorfológicos 
e Deposicionais, Geonomos, 4 (2): 23-44.

Cortez C.M.B. Tagliarini E.M. Tancredi A.C.F.N.S. 
2000. Utilização de águas minerais dos aquíferos do 
Grupo Barreiras na região de Belém (PA). In: JOINT 
World Congress on Groundwater Fortaleza, CE: 
[s.n.]. v. 1. 1 CD-ROM.



Caracterização hidrogeoquímica e isotópica (87Sr/86Sr) dos sistemas aquíferos Barreiras e Pirabas Superior nos municípios de Castanhal e Santa Maria do Pará, estado do Pará Igor Rafael Furtado da Silva  |  Marco Antonio Galarza

96
Contribuições à Geologia da Amazônia - Volume 10

97
Contribuições à Geologia da Amazônia - Volume 10

Custodio E. & Llamas M.R. 1976. Hidrologia 
Subterrânea. Vol.2. Barcelona: Omega, 2450 p.

Dogramaci, S.S., Herczeg, A.L., 2002. Strontium 
and carbon isotope constraints on carbonate-
solution interactions and inter-aquifer mixing 
in groundwaters of the semi-arid Murray Basin, 
Australia. Journal of Hydrology 262 (1–4): 50–67.

Faure G. 1986. Principles of Isotope Geology. 2. Ed. New 
York, John Wiley & Sons, Inc. 589 p.

Feitosa, F.A.C; Manoel Filho, J.; Feitosa, E.C.; Demetrio, 
J.G. 2008. Hidrogeologia: conceitos e aplicações. 3ed. 
rev. e ampl. Rio de Janeiro. CPRM. LABHID. 812p.

Fenzl N. 1988. Introdução a Hidrogeoquímica, Belém 
EdUFPA, 189 p.

Góes A.M., Rossetti D.F., Nogueira A.C.R., Toledo P.M. 
1990. Modelo deposicional preliminar da Formação 
Pirabas no Nordeste do estado do Pará. Boletim do 
Museu Paraense Emílio Goeldi, Série Ciências da 
Terra, 2: 3-15.

Goldstein S.L. Jacobsen S.B. 1988. Nd and Sr isotopic 
systematics of river water suspended material: 
implications for crustal evolution. Earth and 
Planetary Science Letters, 87: 249-265.

Grasshoff K. 1964. On the determination of sílica in sea 
water. Deep-Sea Research, 11:597-604. 

Han G. & Liu C.Q. 2006. Strontium isotope and major 
ion chemistry of the rainwaters from Guiyang, 
Guizhou Province, China. Science of the Total 
Environment, 364: 165-174.

Han G. Tang Y. Wu Q. Tan Q. 2010. Chemical and 
strontium isotope characterization of rainwater in 
karst virgin forest, Southwest China. Atmospheric 
Environment, 44: 174-181.

Herut B., Starinsky A., Katz A. 1993. Strontium in 
rainwater from Israel: Sources, Isotopes and 
chemistry. Earth and Planet, 120:77-84.

Hodell, D.A., Mead, G.A., Mueller, P.A. 1990. Variation 
in the strontium isotopic composition of seawater 
(8 Ma to present): Implications for chemical 
weathering rates and dissolved fluxes to the oceans, 
Chemical Geology (Isotope Geoscience Section), 
80(4): 291-307.

Horbe A.M.C., Queiroz M.M.A., Moura C.A.V., Galarza 
Toro M.A. 2013. Geoquímica das águas do médio 
e baixo rio Madeira e seus principais tributários – 
Amazonas – Brasil, Acta Amazônica, 43(4): 489- 504.

Huddart, P.A., Longstaffe, F.J., Crowe, A.S., 1999. 
[delta]D and [delta]18O evidence for inputs to 
groundwater at a wetland coastal boundary in the 
southern Great Lakes region of Canada. Journal of 
Hydrology 214 (1–4): 18–31.

Igreja H. S. Borges M. S. Alves R. J. Costa Júnior P. S. 
Costa J. B. S. 1990. Estudos neotectônicos nas ilhas 
de Outeiro e Mosqueiro – Nordeste do Estado do 
Pará. In: 36° Congresso Brasileiro de Geologia. 
Natal, Anais, v.3, p.2110-2124. 

Jorgensen N.O., Andersen M.S., Engesgaard P. 2008. 
Investigation of a dynamic seawater intrusion 
event using strontium isotopes (87Sr/86Sr). Journal 
of Hydrology, 348: 257-269.

Lyons W.B., Tyler S.W., Gaudette H.E., Longd T. 
1995. The use of strontium isotopes in determining 
groundwater mixing and brine fingering in a playa 
spring zone, Lake Tyrrell, Australia. Journal of 
Hydrology, 187: 225-239.

Matta M.A.S. 2002. Fundamentos Hidrogeológicos 
para a Gestão Integrada dos Recursos Hídricos da 
Região de Belém/Ananindeua – Pará, Brasil. PhD 
Thesis, Centro de Geociências, Universidade Fede-
ral do Pará. 292 p.

Mazor E. 2004. Chemical and Isotopic Groundwater 
Hydrology Third Edition Books in Soils Plants And 
the Environment. 453 p.

Mobus G. Qualigraf. 2002.  Programa para análise da 
qualidade da água. Fortaleza, FUNCENE – Funda-
ção Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos. 
Software-CD. 

Négrel P.,Casanova J., Aranyossy J.F. 2001. Strontium 
isotope systematics used to decipher the origin of 
groundwaters sampled from granitoids: the Vienne 
Case (France). Chemical Geology 177: 287–308.

Négrel P. & Deschamps P. 1996. Natural and Anthropo-
genic Budgets of a Small Watershed in the Massif 
Central (France): Chemical and Strontium Isotopic 
Characterization of Water and Sediments. Aquatic 
Geochemistry 2: l – 27.

Négrel P., Petelet-Giraud E., Widory D. 2004. Stron-
tium isotope geochemistry of alluvial groundwater: 
a tracer for groundwater resources characterisa-
tion. Hydrology and Earth  System Sciences 8: 959 
– 972.

Négrel P., Millot R., Roy S., Guerrot C., Pauwels H. 
2010. Lead isotopes in groundwater as an indicator 
of water–rock interaction (Masheshwaram catch-
ment, Andhra Pradesh, India). Chemical Geology, 
274: 136-148.

Négrel P. & Petelet Giraud, E. 2005. Strontium isoto-
pes as tracers of groundwater-induced floods: the 
Somme case study (France). Journal of Hydrology, 
305: 99–119.



Caracterização hidrogeoquímica e isotópica (87Sr/86Sr) dos sistemas aquíferos Barreiras e Pirabas Superior nos municípios de Castanhal e Santa Maria do Pará, estado do Pará Igor Rafael Furtado da Silva  |  Marco Antonio Galarza

98
Contribuições à Geologia da Amazônia - Volume 10

99
Contribuições à Geologia da Amazônia - Volume 10

Oliveira Filho O.B.Q & Galarza M.A. 2013. Investigação 
de Mistura de Águas entre o Sistema Barreiras 
e Pirabas com base na assinatura Isotópica de 
Estrôncio (Sr) e Hidrogeoquímica em Ananindeua, 
Belém e Backgrounds comparativos nos Municípios 
de Benevides e Capanema (PA). Contribuições à 
Geologia da Amazônia, v. 8, 22 p.

Palheta E.S.M. 2008. Estudo da compartimentação e 
arcabouço neotectônico da ilha do Mosqueiro – Pará 
empregado no conhecimento hídrico subterrâneo. 
PhD Thesis, Instituto de Geociências, Universidade 
Federal do Pará, Belém, 241 p.

Paranhos P.F. 2010. Caracterização Hidroquímica 
do Sistema Aquífero Pirabas em Icoaraci, Região 
Metropolitana de Belém – Estado do Pará. MS 
Dissertation, Centro de Geociências, Universidade 
Federal do Pará, Belém, 94 p. 

Petrides, B., Cartwright, I., Weaver, T., 2006. The 
evolution of groundwater in the Tyrrell catchment, 
south-central Murray Basin, Victoria, Australia. 
Hydrogeology Journal 14 (8): 1522–1543.

Queiroz M.M.A., Horbe A.M.C., Seyler P., Moura 
C.A.V. 2009. Hidroquímica do Rio Solimões na 
região entre Manacapuru e Alvarães – Amazonas – 
Brasil. Acta Amazônica, 39: 943-952.

Rao Y.S. Reddy T.V.K. Nayudu P.T. 1997. Groundwater 
quality in the Niva river basin, Chittoor District, 
Andhra Pradesh, India. Environmental Geology 
32:56–63.

Rossetti D.F. 2001. Late Cenozoic sedimentary 
evolution in northeastern Pará, Brazil, within the 
context of sea level changes. Journal of South American 
Earth Sciences, 14(1):77-89.

Rossetti D.F. 2006. Evolução sedimentar miocênica nos 
estados do Pará e Maranhão. Geol. USP Sér. Cient., 
São Paulo, 6( 2): 7-18.

Sauma Filho, M. 1996. As Águas Subterrâneas de Belém 
e Adjacências: Influência da Formação Pirabas 
e Parâmetros Físico-Químicos para Medidas de 
Qualidade Pará, Brasil. MS Dissertation, Centro de 
Geociências, Universidade Federal do Pará, Belém, 
128 p. 

Teixeira W., Toledo M.C.M. de, Fairchild T.R., Taioli 
F.(Orgs.). 2000. Decifrando a Terra.  São Paulo, 
Oficina de Textos, 568 p.

Woods T.L., Fullagar P.D., Spruill R.K., Sutton L.C. 
2000. Strontium isotopes and major elements as 
tracers of groundwater evolution: examples from 
the Upper Castle Hayne Aquifer of North Carolina. 
Ground Water, 38: 762–771.

Xu Z., Li Y., Tang Y., Han G. 2009. Chemical and 
strontium isotope characterization of rainwater at 
an urban site in Loess Plateau, Northwest China. 
Atmospheric Research, 94: 481-490.

Xu Z. & Han G. 2009. Chemical and strontium isotope 
characterization of rainwater in Beijing, China. 
Atmospheric Environment 43: 1954–1961.



Caracterização hidrogeoquímica e isotópica (87Sr/86Sr) dos sistemas aquíferos Barreiras e Pirabas Superior nos municípios de Castanhal e Santa Maria do Pará, estado do Pará Igor Rafael Furtado da Silva  |  Marco Antonio Galarza

98
Contribuições à Geologia da Amazônia - Volume 10

99
Contribuições à Geologia da Amazônia - Volume 10

RESUMO: Este estudo visa apresentar os resultados 
do estudo dos efeitos das variações de intensidade 
dos fenômenos El Niño no tempo de permanência do 
fluxo da bacia do Alto Rio Branco, norte do estado de 
Roraima, Brasil. Primeiramente, realizou-se a caracte-
rização hidrológica do sistema, com dados diários de 
nível do de onze estações fluviométricas alto rio Bran-
co, obtidos junto a ANA (Agencia Nacional de Águas) e 
CAER (Companhia de Água e Esgoto de Roraima). As 
informações foram correlacionadas aos dados de nível/
descarga e utilizados na elaboração da curva de perma-
nência do fluxo dos principais cursos fluviais da bacia. 
Os resultados sugerem uma decisiva participação da 
produção hídrica média do rio Branco das bacias do 
Tacutu e Uraricoera. Os padrões de curva de formato 
côncavo/convexo a levemente côncavo, observados na 
bacia do Uraricoera, indicam a maior influência de cli-
mas mais úmidos, enquanto que o formato côncavo do 
padrão de curva na bacia do rio Tacutu mostra forte in-
fluência do clima Aw na região. Quando analisados os 
anos sob influência de eventos El Niño, identificou-se 
uma melhora na distribuição das descargas na maior 
parte das estações, relacionado possivelmente à maior 
redução dos débitos fluviais ao longo da estação chu-
vosa o que, somado ao rebaixamento da vazão média e 
a diminuição das diferenças entre os níveis médios das 
cheias e vazantes, acabaram por favorecer uma melhor 
distribuição da curva de permanência. 

PALAVRAS-CHAVE: El Niño; Tempo de Permanên-
cia; Descarga; Bacia do alto rio Branco; Roraima.

ABSTRACT: This study aims to present the results of the 
study of the effects of variations in intensity of El Niño in the 
permanence time of the Branco river basin high flow, north-
ern state of Roraima, Brazil. First, there was the hydrological 
characterization of the system, with daily data level eleven flu-
viometric upper Rio Branco stations, obtained from the ANA 
(National Agency of Waters) and CAER (Water and Sewage 
Company of Roraima). The information was correlated with 
level / discharge data and used in the preparation of the du-
ration curve of the flow of the major rivers in the basin. The 
results suggest a decisive participation of the average water 
production of the Branco river of the Takutu and Uraricoera 
rivers. The curve patterns of concave / convex shape to slightly 
concave observed in the basin of Uraricoera river indicate the 
most influential wetter climates, while the concave shape of the 
curve pattern in the Takutu river basin shows strong influence 
of Aw climate in the region . The analysis of the years under the 
influence of El Niño events identified an improvement in the 
distribution of discharges in most seasons, possibly related to 
reduction of river flows during the rainy season which, added 
to the lowering of the average flow and reduction of differences 
between the average levels of ebbs and flows, ultimately promote 
a better distribution of the permanence  curve.

KEYWORDS: El Niño; permanence time; Branco river basin 
high; Roraima.
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INTRODUÇÃO  

A água tem papel reconhecido tanto como agente 
modelador do relevo como condicionante da biodiver-
sidade e do uso do solo. A sociedade civil, costumeira-
mente, trata a disposição e o comportamento hidrológi-
co de forma padronizada e simplista, não percebendo a 
complexidade dos fatores intervenientes. 

A hidrologia amazônica, de forma geral, é condicio-
nada pela disposição da zona de convergência intertropi-
cal. Esta segue o deslocamento do equador térmico, com 
o maior volume de chuvas precipitados durante o verão 
de cada hemisfério (Mendonça e Danni-Oliveira, 2007; 
Evangelista et al., 2008). Neste sentido, as áreas posicio-
nadas ao sul do equador têm seus máximos pluviométri-
cos ocorrendo ao final e início de cada ano, enquanto que 
a parcela norte, onde se inclui a maior parte do estado de 
Roraima, tem seus máximos ocorrendo durante o meio 
do ano, sendo ambos padrões típicos tropicais, ritmando 
a dinâmica fluvial (Sander 2015).

Neste contexto, a análise do tempo de permanência 
do fluxo fluvial através da aplicação de cálculos baseados 
em séries históricas favorecem o entendimento da hidro-
logia de canais com a construção da curva de duração de 
fluxo (Christofolletti, 1981; Leli, 2010; Leli et al., 2011; Dou-
hi, 2013; Santos et al., 2013; Sander, 2015; Sander et al., 2016). 
Por outro lado, encontra-se ainda em aberto um grande 
campo de discussão acerca dos fatores intervenientes nas 
variações dos débitos fluviais em períodos extremos.

Sob esta ótica, é necessário avaliar influências dos 
fenômenos El Niño na amplitude das descargas  fluviais. 
Contudo se, por um lado, há uma razoável variedade de 
trabalhos relacionando períodos  extremos de pluviosi-

dade e estiagem à ação de tais eventos (Soares et al, 2006; 
Coutinho et al 2010), por outro, e em especial na região 
amazônica, os estudos que tratam do escoamento flu-
vial são ainda muito limitados. Assim o objetivo deste 
trabalho é analisar o efeito variações de intensidade dos 
fenômenos El niño do tempo de permanência do fluxo da 
bacia do Alto Rio Branco, no estado de Roraima, Brasil. 

ÁREA DE ESTUDO 

A pesquisa foi realizada na bacia do alto rio Bran-
co, uma região de 97.200 km2, posicionada na porção se-
tentrional da bacia amazônica, entre as coordenadas de 
20 27’ a 50 16’  latitude norte e 590 29’ a 640 49’ longitude 
oeste, sendo o maior afluente da margem esquerda do 
rio Negro (Figura 01). 

O rio Branco é formado a partir da confluência en-
tre os rios Uraricoera e Tacutu a aproximadamente 30 
km a montante da cidade de Boa Vista. O rio Uraricoe-
ra, seu maior afluente, é responsável pela maior parte da 
descarga do rio, enquanto o rio Tacutu, apresenta con-
tribuição bastante variável, com picos de vazões próxi-
mos ao do Uraricoera na estação chuvosa e baixíssimo 
débito no ápice da estação seca (Evangelista et. al,. 2008; 
Sander, 2015; Sander et al., 2016). 

O relevo da bacia caracteriza-se por apresentar 
áreas mais elevadas nas bordas ocidental e setentrional 
da bacia com altitudes variando entre 1.000 e 2.000 m, 
chegando a pouco mais de 2.800 m no Monte Roraima 
(nordeste da bacia). Por outro lado, a porção inferior da 
bacia apresenta áreas bastante planas, com altitudes in-
feriores a 100 m, exceto os afloramentos e formações ge-
ológicas isoladas que quebram a monotonia do relevo. 

Figura 1 - Estações fluviométricas do sistema do alto rio Branco: “A” – Boa Vista; “B” – Auaris; “C”; Uaicás; “D” Fazenda 
Passarão; “E” – Bonfim; “F” Maú; “G” Tacutu (Ponte Normandia); “H” – Cotingo; “I” – Surumu; “J” – Cajupiranga; “K” – 
Fazenda Paraíso 



Avaliação hidroclimática da bacia do alto rio Branco segundo as condições de tempo de permanência de fluxo Carlos Sander  |  Fábio Luiz Wankler   |  Thiago Morato de Carvalho   |  Nelson Vicente Lovatto Gasparetto   |  Manoel Luiz dos Santos 

100
Contribuições à Geologia da Amazônia - Volume 10

101
Contribuições à Geologia da Amazônia - Volume 10

Os tipos climáticos, segundo a classificação de 
Koppen, são marcados pelos tipos Af (extremo ociden-
tal), Am (parte central, norte e extremo nordeste) e Aw 
(parcela oriental). As chuvas são mais abundantes no 
Oeste, com volumes médios de precipitação superiores 
a 2.200 mm, e diminuem em direção ao leste, com mé-
dias pluviométricas em torno de 1.200 mm, na fronteira 
entre Brasil e Guiana, o que afeta a fitofauna regional 
gerando passagens distintas marcadas por vegetações 
fechadas na parte oriental, central e extremo norte da 
bacia e, na parte oriental, a ocorrência de vegetação do 
tipo savana (Evangelista et al., 2008; Sander, 2015).

MATERIAIS E MÉTODOS
 

Para a caracterização hidrológica do sistema do alto 
rio Branco, foram utilizados dados diários de nível do 
alto rio Branco, obtidos junto a ANA (Agencia Nacional 
de Águas) e CAER (Companhia de Água e Esgoto de Ro-
raima) (Figura 01). Essas informações foram correlacio-
nadas aos dados de nível/descarga levantados em campo 
a partir de março de 2012 até dezembro de 2014. 

Além da definição geral da hidrologia da bacia do alto 
rio Branco os dados levantados serviram para a realização 
de estudos relacionados à curva de permanência (ou de 
duração) do fluxo dos principais cursos fluviais da bacia e 
para definição do regime fluvial do alto rio Branco. 

A curva de permanência ou de duração de vazões é 
um traçado gráfico utilizado para identificar frequência 
que a vazão de dada magnitude é igualada ou excedida 
durante o período de registro das vazões, e tem diversas 
aplicações em estudos hidrológicos, incluindo sedimen-
tologia fluvial, resposta hidrológica nos rios causadas 
por influências da geologia, clima e fisiografia, levan-
tamentos acerca da manutenção de habitats, estudo de 
diagnóstico, planejamento e implantação de modelos 
de gestão de recursos hídricos, potencial energético e 
hidráulico, entre outros (Quimpo e McNally, 1983; Vo-
guel e Fennessey,1994 Cruz e Tucci, 2004). O cálculo da 
curva de duração foi baseado em princípios apresenta-
dos por Christofoletti (1981). 

Neste cálculo, os dados diários de descarga são classi-
ficados em ordem decrescente e a permanência de cada va-
zão é expressa como uma porcentagem do tempo em que a 
vazão considerada é igualada ou superada. Para o cálculo 
do tempo de permanência para períodos de El Niño, ba-
seou-se no ano hidrológico da área (Abril a Março). 

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os levantamentos de séries históricas na bacia do 
alto rio Branco indicaram importantes variações, res-
saltando uma melhor produção hidrológica na parcela 
ocidental da bacia. A Tabela 01 indica hidrologia geral 
do sistema do alto rio Branco. 

O exercício de avaliação dos dados fluviométricos 
(ANA, 2016), fruto da relação entre os níveis fluviomé-
tricos e de monitoramento da descarga fluvial realizado 
durante os anos de 2012 e 2013 (Sander, 2015), indicaram 
que o sistema do alto rio Branco, na cidade de Boa Vis-
ta apresentou, no período entre 1968 e 2015, um volume 
médio de 2.857m3/s. A descarga média dividida pela área 
de drenagem mostrou uma produção de 0,027m3/km2/s.

A estação de Boa Vista apresenta valor interme-
diário de produção de descarga por área quando com-
parando a trechos localizados em porções orientais e 
ocidentais da área de estudo. Enquanto que nos trechos 
a oeste, no rio Auaris (alto Uraricoera), os valores de 
produção por área são 87,19% (0,05 m3/km2/s) maiores 
que no rio Branco. A leste, por outro lado, a produção é 
18,52% menor (0,022m3/km2/s), no rio Tacutu, na fron-
teira com a Guiana (Tabela 01). 

A produtividade hidrológica decresce de forma 
gradual no sentido ocidental-oriental da área e segue, 
conforme Sander (2015), o regime pluvial do sistema do 
alto rio Branco. Neste sentido, as áreas de maior produ-
tividade estão relacionadas ao tipo climático Af (0,05 
m3/km2/s). Já as de produção intermediária posicio-
nam-se em territórios coberto pelo tipo Am (0,036m3/
km2/s) e áreas de produção menos efetivas estão asso-
ciadas ao tipo Aw (0,031 e 0,022 m3/km2/s) (Figura 02).
na aceleração da retirada da água do sistema. 

Tabela 1 - Características hidrológicas do Sistema do Alto rio Branco

Seções
Área 

Drenada 
(km2)

Descarga 
Média (m3/s)

Descarga 
Máxima 

(m3/s)

Descarga 
Mínima (m3/s)

Amplitude 
da Descarga

Descarga 
produzida 
(m3/km2/s)

Rio Branco (Boa 
Vista) 97.200 2.590* ? ? ? 0,027

Rio Auaris 621 31,25 81,72 4,21 19,42 0,050
Rio Uraricoera 

(Uaicás) 16.100 571,61 2.165 125,2 17,29 0,036

Rio Uraricoera 
(Cajupiranga) 36.900 1.149,75 4.095 64,97 63,03 0,031

Rio Uraricoera 
(Passarão) 50.200 1.502,03 8.402 112,51 74,69 0,030

Rio Tacutu (Bonfim) 9.860 211,99 1.954 0,386 5.062,18 0,022
Rio Maú 9.870 226,69 1.423,27 24,83 57,33 0,023

Rio Tacutu (Ponte

Normandia)
24.300 528,63 3.885,7 27,77 139,95 0,022

Rio Cotingo 5.780 163,05 2.963,6 1,2 2.469,67 0,028
Rio Surumu 2278 75,86 1.162,8 4 290,70 0,033

*Estimativa calculada á partir da série histórica de cotas fluviométricas e de dados de monitoramento da descarga 
do rio Branco (SANDER, 2015)
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Além das condições colocadas acima, outras ques-
tões podem vir a trazer algum tipo de influência são a 
capacidade de captação e armazenagem de água dos so-
los, reduzida em áreas de alto gradiente, associadas em 
grande parte ao predomínio de solos menos evoluídos, 
e ao próprio processo de laterização (muito frequente 
na região), que reduz a velocidade de drenagem da água 
das parcelas superiores para as inferiores do pacote 
pedológico. Da mesma forma, a menor capacidade de 
interceptação vegetal da água das chuvas em áreas de 
domínio de savanas é de vegetação menos densa, asso-
ciado a zonas de transição de áreas abertas para fecha-
das (savana estépica florestada e savana estépica par-
que, conforme IBGE, 2005b), se somam aos elementos 
já suscitados. 

Figura 2 - Relação entre a produção de descarga fluvial 
e domínio de tipos climáticos Estações fluviais Estações 
fluviométricas do sistema do alto rio Branco: “A” – Boa 
Vista; “B” – Auaris; “C”; Uaicás; “D” Fazenda Passarão; “E” 
– Bonfim; “F” Maú; “G” Tacutu (Ponte Normandia); “H” – 
Cotingo; “I” – Surumu; “J” – Cajupiranga; “K” – Fazenda 
Paraíso.  

Os valores de amplitude reforçam a ação do clima 
no escoamento fluvial. Neste sentido, observamos que 
as menores variações no extremo oeste da bacia, com 
uma variação de 17,9 (estação de Uaicás, no alto Ura-
ricoera) e 19,42 vezes (estação do rio Auaris). O inte-
ressante é que a estação Uaicás, localizada no tipo Am 
apresenta menores oscilações que a estação Auaris, lo-
calizada na área de domínio do tipo Af. Tal situação se 
deve, basicamente, as características topográficas nesta 
porção da bacia pois, a área drenada da primeira estação 
apresenta, em média, um menor grau de dissecação em 
comparação a área da estação Auaris, retardando a saí-
da da água do sistema. 

Ao observar os valores de amplitude em área de do-
mínio Aw, idetificou-se valores bem mais elevados que 
a porção ocidental da bacia. Contudo, dentro da área 
de clima Aw, os valores são bastante discrepantes, com 
menores oscilações na porção Norte/Oeste (com exce-
ção da bacia rio Cotingo), em comparação com a porção 
leste de tipo Aw. Neste sentido, observa-se valores de 

57,33 (estação rio Maú), 63,03 (estação Rio Uraricoera, 
Cajupiranga) e 74,69 vezes (Rio Uraricoera/Passarão) 
e 290,70 (estação Rio Surumu). Cabe ressaltar que as 
duas estações localizadas no baixo Uraricoera (Cajupi-
ranga e Passarão) drenam áreas que são, em sua maior 
parte, de climas mais úmidos (Am e Af). Tal situação 
também é visível nas estações dos rios Surumu e Maú, 
sofrendo, contudo, uma maior influência topográfica, 
haja vista que se localizam em áreas de elevado grau de 
dissecação (IBGE, 2005a; Sander, 2015). 

A região da estação rio Cotingo (porção centro-
-norte do domínio Aw) e de Bonfim (extremo leste do 
domínio Aw), quando a todas outras estações (incluin-
do as localizadas em domínios de clima Aw), apresen-
tam valores de amplitude surpreendentes. Estas esta-
ções apresentam amplitudes de 2.469,67 e 5.062,18 ve-
zes, respectivamente. 

Dois fatores parecem pesar na alta variabilida-
de da descarga do rio Cotingo. O primeiro é fruto da 
própria distribuição das chuvas, quando mescla áreas 
drenadas por faixas de clima Aw (região meridional) 
e Am (região setentrional) (Barbosa, 1996; Evangelista 
et al., 2008; Sander, 2015), contribuindo para uma forte 
concentração de chuvas dos totais anuais para os perí-
odos de maio e julho, atuando fortemente a oscilação 
dos caudais. 

Outro fator, não menos importante, está relacio-
nado com a topografia da região. Enquanto no baixo 
Cotingo as altitudes se apresentam próximas a 100 me-
tros, as parcelas médias e superiores  encontrassem a 
cotas acima 1000 m, chegando por vezes a altitudes de 
até 2.800 m. Tal condição  implica em um relevo bem 
dissecado, de vertentes curtas e de alta densidade de 
drenagem que se  associam, segundo Sander (2015), ao 
alto gradiente do rio Cotingo, atuando de forma con-
tundente 

A bacia do médio Tacutu, tendo como referência 
jusante a estação de Bonfim, representa a área de maior 
variação de escoamento fluvial da bacia do rio Branco 
(5.062,18 vezes), representando o dobro da amplitude 
observada na bacia do rio Cotingo (2.469,67 vezes) e 
sendo 142,84 vezes maior do que em trechos ocidentais 
(estação Uaicás, alto Uraricoera, com variação de 17,29 
vezes) (Tabela 01). Contudo, ao contrário do observado 
à bacia do rio Cotingo, a alta oscilação fluviométrica se 
deve quase que exclusivamente à condição de má distri-
buição de chuvas dada pela atuação do clima Aw. 

Mesmo que a bacia do médio e alto Tacutu dre-
ne áreas dominadas na maior parte por áreas de baixa 
topografia (com predomínio de altitudes entre 80 e 
200m), muitas vezes marcadas por áreas pantanosas 
(mal drenadas), atuando na redução da velocidade de 
saída da água do sistema, a forte concentração de chu-
vas durante a estação úmida indica ser o fator decisivo.
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Conforme Evangelista et al. (2008) e Sander (2015), 
na maior parte desta bacia a estação úmida, que ocorre 
entre abril e setembro, concentra valores superiores a 
80% dos totais anuais, chegando a valores próximos a 
90% em posições mais orientais. Neste sentido, durante 
a estação seca (período entre outubro a março), os esto-
ques de águas da bacia, acumulados durante a estação 
chuvosa, caem gradualmente até atingir condições crí-
ticas na segunda metade do período de estiagem (meses 
de janeiro e março). 

ANÁLISE DO TEMPO DE PERMANÊNCIA 
DAS VAZÕES DO SISTEMA ALTO RIO 

BRANCO 

Um parâmetro útil a análise hidrológica é o cálcu-
lo do tempo de permanência da descarga. Tal princípio 
se baseia na confecção da curva de duração do fluxo 

a partir da frequência das vazões para as diferentes 
magnitudes (Christofoletti, 1981; LELI, 2010; Leli et al., 
2011; Douhi, 2013; Santos et al., 2013). As Tabelas 02 e 
03, além da Figura 04, mostra a distribuição do tempo 
de permanência das vazões na bacia do alto rio Branco.

Entre os principais fatores considerados no cál-
culo do tempo de permanência da descarga estão o cli-
ma (distribuição de chuvas), topografia e a área dre-
nada. Contudo, mudanças no uso do solo (incluindo 
técnicas de manejo de solo e em bacias hidrográficas) e 
a implantação de barragens também promovem, asso-
ciadas a sua posição e áreas afetadas, alterações nesse 
balanço. Esta questão foi tratada por Paiva (2008) e 
Douhi (2013) em estudos desenvolvidos na bacia do 
rio Ivaí, onde foi ressaltada a implantação de novas 
técnicas de cultivo agrícola e de manejo de solo que 
poderiam aumentar o tempo de vazões máximas e mé-
dias no rio Ivaí. 

Tabela 2 - Análise comparativa do tempo de permanência das vazões abaixo e acima da média nas estações de mo-
nitoramento do sistema do alto rio Branco 
Tabela 2: Análise comparativa do tempo de permanência das vazões abaixo e acima da média nas estações de moni-
toramento do sistema do alto rio Branco

Seções
Vazão Média

(m3/s)

Condição em relação à 
média

Percentual da série histórica 
(%)

Rio Branco (Boa Vista) 2.590*
Acima 40,53
Abaixo 59,47

Rio Auaris 31,25
Acima 42,29
Abaixo 57,71

Rio Uraricoera (Uaicás) 571,61
Acima 41,76
Abaixo 58,24

Rio Uraricoera (Cajupiranga) 1.149,75
Acima 40,91
Abaixo 59,09

Rio Uraricoera (Passarão) 1.502,03
Acima 38,65
Abaixo 61,35

Rio Tacutu (Bonfim) 211,99
Acima 26,05
Abaixo 73,95

Rio Maú 226,69
Acima 29,29
Abaixo 70,71

Rio Tacutu (Ponte/Normandia) 528,63
Acima 28,67
Abaixo 71,33

Rio Cotingo 163,05
Acima 29,13
Abaixo 70,87

Rio Surumu 75,86
Acima 31,21
Abaixo 68,79

Fazendo uma comparação entre os dados das duas 
principais bacias formadoras do sistema do alto rio 
Branco, as bacias dos rios Uraricoera e Tacutu, obser-
vou-se uma melhor relação entre o tempo de duração 
dos fluxos com a descarga média da bacia (Tabela 02). 
Na primeira bacia, em média, 40,90% do tempo de mo-
nitoramento (baseado no número de dias) a descarga 
se manteve acima da média histórica, enquanto que em 
59,10% dos dias as vazões se mantiveram abaixo do va-
lor médio. Na bacia do Tacutu os valores médios foram 

expressivamente menores com 28,87% permanecendo 
acima da descarga média da bacia. Esse valor é 29,41% 
menor que o observado na bacia do Uraricoera. Neste 
sentido, a bacia do rio Tacutu apresentou 71,13% (média 
da bacia) do tempo das vazões abaixo do valor médio 
histórico. 

Na bacia do rio Uraricoera os valores mais equili-
brados em relação à descarga média na parcela extremo 
oeste (rio Auaris) onde 42,29% permaneceram acima 
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da média e 57,71% ficaram abaixo. Partindo em direção 
à foz, observa-se uma redução gradual do tempo em que 
as descargas se colocam acima descarga média do rio. 
Assim, a partir da estação do rio Auaris, no extremo no-
roeste da bacia, o tempo de descarga acima da média 
histórica passou para 41,76% na estação do Uaicás (alto 
Uraricoera), 40,9% na estação Cajupiranga (transição 
do médio para o baixo Uraricoera), para 38,65% na es-
tação Fazenda Passarão (baixo Uraricoera). 

Mesmo drenando áreas bastante dissecadas, com 
altitudes variando entre 500 e 2000m, contando com 
um dos maiores gradientes médios da bacia do alto rio 
Branco (Sander, 2015; Sander et al., 2016), a melhor dis-
tribuição de descarga por parte da bacia Auaris obedece 
basicamente a boa distribuição de chuvas da região ao 
longo do ano hidrológico, com valores que variam em 
média de 90 e 310mm, sem configuração de estação seca, 
dada pela atuação do clima Af na região. 

A proximidade o maior percentual de vazões com 
valores acima da média foi discutido por Douhi (2013). 
Estudando o regime fluvial do rio Ivaí, no Paraná, este 
autor constatou que no trecho inferior deste rio o tempo 
de permanência vazão foi de 63% acima da média, fican-
do 37% abaixo. Fechando tal questão, Douhi (2013) co-
loca que quando o percentual do tempo de permanência 
das vazões fica acima da média, ou mesmo quando os 
percentuais acima e abaixo da média apresentam valo-
res próximos, tal condição indica que esta bacia drena 
regiões de clima úmido. 

Apesar da condição de clima úmido e bem distri-
buído da bacia do Auaris, a forte capacidade de drena-
gem daquele sistema, vinculado as suas características 
morfológicas, e sua condição deficitária no armazena-
mento de água, fazem com que o percentual de tempo 
de descarga acima da média não seja mais elevado. Isto 
fica evidente quando se compara o tempo de permanên-
cia do fluxo com a distribuição da pluviosidade média 
mensal ao longo do ano hidrológico. Observa-se uma 
boa similaridade, indicando uma resposta imediata en-
tre os eventos pluviais e o deflúvio. Neste sentido, em 
torno de 60 % dos totais anuais são precipitados en-
tre os meses de abril e setembro, período que marca as 
maiores vazões do ano. Já durante os meses de outubro 
a março são precipitados aproximadamente 40% dos 
totais anuais, que compreendem o período de vazões  
abaixo da descarga média da bacia. 

Se deslocando em direção à jusante da bacia do 
rio Uraricoera, sentido oeste-leste, a redução do tempo 
de permanência se deve basicamente a ação de climas 
com estiagens sazonais que se intensificam a partir da 
transição dos climas Af-Am para o tipo Aw, com valores 
médios mensais de chuva inferiores a 60mm no período 
entre outubro a março na porção do baixo Uraricoera. 
Apesar disso, devido ao fato de predominar climas mais 
úmidos (Af e Am) aos de sazonalidade mais discordan-
te (Aw), com uma redução de 8,61% do tempo de per-
manência do fluxo acima da média com relação as áreas 
mais úmidas do alto rio Uraricoera. 

Quando observamos os dados de tempo de perma-
nência do fluxo acima da média na bacia do Tacutu foi 
verificado valores substancialmente menores que o ob-
servado no Uraricoera. No comparativo entre as duas 
bacias os dados mais irregulares da última bacia, são 
substancialmente mais distribuídos do que qualquer es-
tação da bacia do Tacutu. Os dados menos discrepantes 
são observados em posições mais ocidentais e aonde há 
alguma influência do clima Am, compreendendo o trecho 
médio/superior do rio Surumú, alto Maú e alto Cotingo, 
com valores de tempos de permanência do fluxo acima 
da média que variam de 31,21%, 29,29% e 29,13%, respec-
tivamente. Contudo, em todas as bacias mais de 2/3 das 
descargas ficam abaixo da média histórica. 

Os dados extremos são observados na estação de 
Bonfim, no rio Tacutu. Nesta estação praticamente 3/4 
do tempo de permanência dos fluxos ficam posiciona-
dos abaixo da média histórica (73,95%). Dominada pela 
condição mais aguda do clima Aw, de maior divergência 
entre valores precipitados entre estação úmida e seca. 

A bacia do rio Branco, por outro, apresentou da-
dos de tempo de duração de fluxo acima da vazão mé-
dia maiores que os observados no baixo Uraricoera (Fa-
zenda Passarão), chegando ao percentual de 40,53%, 
porém, ligeiramente mais baixo do que observado na 
estação Cajupiranga (40,91%). Tal condição pode ser 
resultante da própria extensão das séries históricas 
analisadas. Com exceção de Boa Vista e Bonfim, com 
séries históricas iniciadas em 1968 e 1977, todas outras 
séries tiveram seus dados monitorados na década de 
1980, especialmente a partir do ano de 1984. 

Um detalhe que ajude o entendimento da melhor 
distribuição da descarga da estação de Boa Vista em 
relação a do baixo Uraricoera pode ser entendido de 
forma indireta pelos trabalhos desenvolvidos por Evan-
gelista et al (2008), Silva et al (2015) e Sander (2015), 
quando analisam o histórico de precipitação da região 
central de Boa Vista e os dados fluviométricos do rio 
Branco. Observações feitas por estes autores indicam 
períodos reduzidos de pluviosidade entre a década de 
1960 e 1997, com pluviosidade média inferior em pouco 
mais de 340mm a menos que o período de 1998 e 2014. 

Observando dados de outras estações pluviomé-
tricas da bacia (ANA, 2016), para períodos equivalentes 
aos registros de Boa Vista, notou-se importante confor-
midade com relação a flutuações na pluviosidade regio-
nal. Assim, devido ao fato da estação de Boa Vista com-
preender 15 anos amais de dados em períodos de baixas 
pluviométricas, tal condição, quando comparada a série 
da fazenda Passarão, culminou no rebaixamento do va-
lor médio da descarga do rio Branco. Associando tal in-
formação a manutenção dos níveis fluviométricos mais 
elevados, notadamente a um favorecimento no calculo 
do tempo de duração das descargas que ficam acima da 
média, o que explica a melhor distribuição da descarga 
do alto rio Branco para o baixo Uraricoera. Contudo, à 
medida que forem ampliadas as séries de ambas as esta-
ções, provavelmente será observada uma descarga mais 
equilibrada no Uraricoera. 
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O próprio formato da curva de duração de fluxo 
ao longo das estações do sistema do alto rio Branco (Fi-
gura 04) reforça as diferenças regionais da distribuição 
pluviométrica curva de duração do fluxo. Na bacia do 
rio Uraricoera são observadas curvas de distribuição de 
fluxo que variam do formato côncavo/convexo a ligei-
ramente côncavo. Formatos predominantemente mais 
suaves indicam basicamente a condição de climas mais 
equilibrados, com valores de tempo de permanência de 
fluxos próximos a vazão média. Esta condição é melhor 
observada na bacia do rio Auaris, com um perfil côn-
cavo/convexo, onde os valores de tempo de descarga 
acima da média somam 42,29% e os abaixo 57,71%. Um 
melhor equilíbrio dos índices, e uma melhor suavidade 
da curva de duração dos fluxos, é influenciado basica-
mente por uma ligeira concentração de chuvas no meio 
do ano (abril-setembro) e pelo alto grau de dissecação. 

Seguindo em direção jusante da bacia do Urarico-
era nota-se um aumento gradual da concavidade, tendo 
seu valor mais agudo em seu trecho inferior. Essa con-
dição é reflexo da maior influência dos tipos climáticos 
Am e Aw. Assim, na estação de Uaicás é observado um 
perfil ligeiramente mais côncavo, que apesar de ter boa 
parte de sua área influenciada por climas Af (úmido sem 
estiagens definidas), a influência de áreas com estiagens 
sazonais, associadas ao clima Am, implica numa maior 
concentração de chuvas e de deflúvios para a parcela in-
termediária do ano (abril-setembro). 

Seguindo a mesma tendência, os trechos a jusante 
do Uraricoera, além de apresentarem uma porcentagem 
de áreas cobertas pelo clima Am, a baixa bacia sob a in-
fluência do clima Aw. Este último clima é caracterizado 
por estações de chuvas e estiagens bem definidas, com 
70 a 85% da pluviosidade anual precipitados entre os 
meses abril e setembro (Evangelista et al., 2008; Sander, 
2015), determinando uma concavidade mais pronun-
ciada da curva de duração de fluxo na estação Fazenda 
Passarão (Figura 4D). 

Em relação as estações da bacia do rio Tacutu, to-
dos sistemas monitorados apresentaram um padrão de 
alta concavidade. Tal condição reflete a forte influência 
e predominância do clima Aw na bacia, especialmente 
na estação de Bonfim, que drena parcelas do alto e mé-
dio Tacutu. Nas estações que drenam posições seten-
trionais daquela bacia, que drenam os rios Maú, Cotin-
go e Surumú, o alto gradiente topográfico das vertentes 
e do perfil longitudinal, favorecem uma ampliação da 
relação pluviosidade/deflúvio. 

O rio Branco, por outro lado, repete a um mesmo 
modelo de distribuição de fluxos equivalente ao com-
portamento do baixo Uraricoera, na Fazenda Passarão. 
A similaridade entre o padrão de descarga entre os dois 
sistemas foi destacada inicialmente por Evangelista et 
al (2008), estudando dados mensais de descarga, e por 
Sander (2015), que incluiu análises de dados diários de 
descarga. Tal condição se deve basicamente a maior 
contribuição do rio Uraricoera para os débitos fluviais 
do rio Branco, quando o primeiro sistema contribui em 
média com até ¾ das descargas anuais do sistema prin-
cipal (Sander, 2015; Sander et al., 2016). 

Figura 4 - Curva de duração de fluxo em cursos fluviais 
na bacia do alto rio Branco 
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INFLUÊNCIA DOS EVENTOS EL NIÑO

Quando se trata do rio Branco, alguns trabalhos 
tentaram relacionar o comportamento de tais eventos 
ao regime de cheias do rio Branco (SANDER et al., 2012; 
SANDER, 2015). Os valores do tempo de permanência 
da descarga do sistema do alto rio Branco, durante a vi-
gência de fenômenos de El Niño é apresentado na Ta-
bela 03. 

Em períodos de atuação do ENOS, considerando 
somente os dados daqueles anos hidrológicos, as bacias 
que formam o sistema do alto rio Branco apresentaram, 

de forma geral um melhor equilíbrio de suas descargas. 
A bacia do rio Uraricoera, em seu trecho superior, apre-
sentou um acréscimo de 7,40% do tempo de duração 
de descargas, quando comparado aos dados da série 
completa. O trecho jusante da bacia também apresen-
tou acréscimo as vazões acima da média, contudo, com 
valores mais modestos, com ganho de 4,98%. 

A bacia do Tacutu também seguiu o ritmo da bacia 
anterior, só que de forma mais pronunciada. Assim du-
rante os anos de El Niño, o tempo de duração do fluxo 
acima da média do período (anos de El Niño) mostrou 
ganho de 19,06% para a bacia do Surumu e de 34,89 para 
o rio Tacutu, na região do Bonfim.

Tabela 3 - Análise comparativa do tempo de permanência das vazões abaixo e acima da média nas estações de mo-
nitoramento do sistema do alto rio Branco durante a vigência de eventos El Niño (série 1968-2014) 

Seções
Vazão Média

(m3/s)

Condição em 
relação à média Percentual (%)

Variação em 
relação à SH* (%) 

Rio Branco (Boa Vista) 2.150,00*
Acima 38,34 -5,40
Abaixo 61,66 3,55

Rio Uraricoera (Uaicás) 551,00
Acima 44,85 7,40
Abaixo 55,15 -5,60

Rio Uraricoera (Passarão) 1.060,84
Acima 40,19 4,98
Abaixo 59,81 -2,57

Rio Tacutu (Bonfim) 83,4
Acima 35,14 34,89
Abaixo 64,86 -14,01

Rio Surumu 41,76
Acima 37,16 19,06
Abaixo 62,84 -9,47

* SH: 

 No rio Branco, por sua vez, a análise de séries históri-
cas em anos de ENOS indicou um aumento do tempo 
de permanência das vazões abaixo em 3,55%, quando 
comparado aos valores da série histórica completa. 

A aparente melhora na distribuição dos dados de 
vazão das bacias do Uraricoera e Tacutu para anos de 
El Niño deve ser tratado com cautela. Contudo, há uma 
resposta compreensível. Apesar dos ENOS indicarem 
relação com baixas no deflúvio ao longo de todo o ano 
hidrológico, as principais perdas de produção de chu-
vas e vazão ocorrem durante estação úmida, momento 
em que as descargas se encontram acima da média. 

Assim, a redução da descarga do período de cheias, 
associado ao rebaixamento dos valores do nível médio 
daqueles anos, diminuem as diferenças do deflúvio entre 
os períodos de cheias e vazantes. Desta forma, não há ga-
nhos de descarga para o período de vazantes, há somente 
uma redução do volume médio das cheias. Tal situação 
se torna mais evidente observando os valores de vazão 
da série histórica geral e em períodos de El Niño para as 
principais estações do alto rio Branco (Tabelas 02 e 03). 

 As quedas mais vertiginosas no pico de descargas 
máximas, assim como na descarga média, foram jus-
tamente nas bacias orientais, onde os dados entre as 
descargas máximas e mínimas se mostraram menores. 

Neste caso o pico de descarga máxima atingida pelo rio 
Surumu foi 18,30% menor para períodos ENOS, quando 
comparados a série hidrológica completa. Quando cor-
relacionados os dados de descarga média de ambas as 
séries, em anos de El Niño foi observação um decrésci-
mo médio de 44,95% das descargas. A redução nos pi-
cos de cheias para a estação de Bonfim, no rio Tacutu, 
durante ação do fenômeno, foi menos importante que o 
observado no rio Surumu, com 12,80%. A descarga mé-
dia, por outro lado, apresentou redução média substan-
cial, com descarga média 154,18% mais baixa que o da 
série completa, o que explica as modificações no tempo 
de permanência do fluxo durante os ENOS. 

Assim como visualizado na análise do tempo de 
permanência, a redução dos volumes médios de descar-
ga, indicou a forte relação entre as bacias do Uraricoera 
e o alto rio Branco. Neste sentido,  sentido tendências 
de queda de descargas observadas no rio Tacutu, as ba-
cias dos rios Uraricoera (Fazenda Passarão) e Branco 
(Boa Vista) apresentaram queda média em sua descarga 
de 441,19 e 440m3, respectivamente, reforçando a rela-
ção íntima da hidrologia entre os dois corpos, mesmo 
em estágios de El Niños. As diferenças entre as curvas 
de tempo de permanência da vazão para a série  hidroló-
gica completa e os anos sob influência de eventos ENOS 
podem ser visualizados na Figura 05.
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Figura 5 - Comportamento da Distribuição do Fluxo no 
Rio Branco (série 1968-2014): comparativo  entre a curva 
de duração de fluxo da série histórica total e dos anos 
hidrológicos sob a influência de  eventos El Niño. Fonte: 
ANA, 2016 

Nota-se que além de estabelecer uma redução mé-
dia nos débitos fluviais para períodos de El Niño, fica 
evidente uma tendência a concavidade da curva de du-
ração de fluxo para o período de vigência de tais even-
tos. É preciso salientar, no entanto, a necessidade de se 
entender os reflexos dos eventos ENOS de grande in-
tensidade sobre os deflúvios, uma vez que eles aparen-
tam afetar de forma dramática a pluviosidade regional 
(Silva et al. 2015). 

CONCLUSÕES
 

A análise dos dados hidrológicos do sistema do 
alto rio Branco mostrou grande variabilidade. Os valo-
res de produção por área foram mais elevados nas por-
ções ocidentais, com valores médios de 0,05 m3/km2/s 
no rio Auaris. A produção reduz em direção ao leste 

com os menores valores de produção ocorrendo na fron-
teira entra Brasil/Guiana, no rio Tacutu com produção 
média de 0,022m3/km2/s. 

A produção média do rio Branco, em Boa Vista, 
apresentou dados intermediários (0,027m3/km2/s) ao 
observado nas bacias do Tacutu e Uraricoera. Ressalta 
a participação decisiva dessas áreas na hidrologia de tal 
bacia. 

Quanto ao cálculo do tempo de duração dos fluxos 
da bacia, os valores mais equilibrados foram observados 
na parcela da bacia do alto Uraricoera, com até 42,29% 
das vazões permanecendo da descarga média. Os valo-
res mais discrepantes foram observados na estação de 
Bonfim, onde em quase ¾ do tempo os débitos se posi-
cionam abaixo da vazão média da série.

O formato da curva de duração da bacia realçou 
as diferenças de distribuição de pluviométrica na bacia. 
Os padrões de curva de formato côncavo/convexo a le-
vemente côncavo, observados na bacia do Uraricoera, 
indicam a maior influência de climas mais úmidos. O 
formato côncavo, observado na bacia do rio Tacutu, in-
dica a forte influência do clima Aw na região, com con-
centração de sua produção hidrológica entre os meses 
de abril e agosto. 

Quando analisado os anos sob influência de even-
tos El Niño notou-se uma melhora na distribuição das 
descargas na maior parte das estações, dando uma fal-
sa impressão de estabilidade dos débitos. Tal condição 
acontece devido a maior redução dos débitos fluviais ao 
longo da estação chuvosa, que somado ao rebaixamento 
da vazão média, e a diminuição das diferenças entre os 
níveis médios das cheias e vazantes, acabam por favore-
cer uma melhor distribuição dos na curva de duração. 
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RESUMO: O período de 2,0 a 1,88 Ga é marcado por 
um intenso magmatismo de afinidade cálcio- alcalina, 
com significativa relevância metalogenética na porção 
centro-sul do Cráton Amazônico, mais precisamente 
na Província Mineral do Tapajós (PMT). Nesse perío-
do estão inseridas diversas ocorrências minerais de afi-
nidade magmático-hidrotermal. Na região da Vila do 
Patrocínio, localizada na porção central da PMT, domi-
nam sieno- e monzogranitos, com monzonitos, sienitos, 
pórfiros granodioríticos e tonalitos subordinados. As 
características geoquímicas e petrológicas sugerem que 
essas rochas são compatíveis com magmatismo sin- a 
tardi-tectônico. Monzonitos são marcados por intensa 
alteração hidrotermal (cloritização, sericitização e car-
bonatação) e pela associação pirrotita-pirita ±ouro, in-
dicativa de ambientes reduzidos, com fO2 ≤FMQ, e afi-
nidades metalogenéticas com depósitos do tipo pórfiro 
reduzido. Monzogranitos são as rochas mais importan-
tes do ponto de vista da mineralização, que ocorre prefe-
rencialmente nos trechos onde a rocha se encontra afe-
tada por forte alteração potássica. Nesses casos o ouro 
se associa a veios e vênulas de quartzo-pirita. A ausência 
de pirrotita nesses litotipos e o domínio de pirita sugere 
a oxidação do sistema, atingindo fO2 compatíveis com 
as dos depósitos do tipo pórfiro (≥ FMQ+2), apontan-
do para a mudança no caráter geoquímico dos fluidos. 
Sienitos tardios pertencentes à série shoshonítica mar-
cam a migração para situações tardi-tectônicas demons-
trando a maturidade do arco. A consolidação dos dados 
aponta para a existência, inicialmente, de um sistema do 
tipo pórfiro com características reduzidas e reforçam o 
modelo genético regional de sistemas magmático-hidro-
termais relacionados à dinâmica de arcos magmáticos na 
PMT. A evolução e maturidade do arco são evidenciadas 
por mudanças nas características geoquímicas, petroló-
gicas e metalogenéticas no sistema hidrotermal.  

PALAVRAS-CHAVE: Tapajós; Alteração-hidroter-
mal; Ouro; Arco-magmático; Metalogenia.

ABSTRACT: From 2.0 to 1.88 Ga the central south central 
portion of the Amazonian Craton, more precisely the Tapa-
jós Mineral Province (TMP), was affected by an expressive 
magmatism of calc-alkaline affinity and important metallo-
genetic relevance. Many mineral occurrences of magmatic-hy-
drothermal affinity have been recognized on this interval. The 
surroundings of the Patrocínio Village, located on the central 
portion of the TMP, is dominated by syeno- and monzogranites, 
with subordinated monzonites, syenites, granodioritic porphy-
ries and tonalites. Geochemical and petrologic characteristics 
indicate that these rocks are compatible with syn- to post-colli-
sional magmatism. Monzonites are characterized by the intense 
hydrothermal alteration (with formation of chlorite, sericite 
and carbonate) and by the mineral assemblage pyrrhotite-py-
rite ±gold, suggesting reduced environment with fO2 ≤FMQ and 
metallogenetic affinity with reduced porphyry systems. Monzo-
granites are the most important rocks from the mineralization 
point of view, which occurs preferentially on the intervals where 
the lithotype is affected by strong potassic alteration. On these 
cases gold is hosted on quartz-pyrite veins and veinlets. The ab-
sence of pyrrhotite on these lithotypes and the domain of pyrite 
indicates the oxidation of the system, achieving fO2 compatible 
with porphyry deposits (≥ FMQ+2), pointing toward a change 
on the geochemical characteristic of the fluids. Late shoshonitic 
affinity syenites mark the migration of the tectonic setting to a 
late-tectonic environment and demonstrate the maturity of the 
arc. The consolidation of the results suggests the existence of, 
primarily, a reduced porphyry system, reinforcing the genetic 
model of arc-related magmatic-hydrothermal systems on the 
TMP. Arc evolution and maturity are evidenced by changes on 
the geochemical, petrological and metallogenetic characteris-
tics of the hydrothermal system.

KEYWORDS: Tapajós; Hydrothermal-alteration; Gold; 
Magmatic-arc; Metallogeny.
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INTRODUÇÃO

O Cráton Amazônico é constituído por províncias 
proterozoicas justapostas tectonicamente a antigos nú-
cleos de idade arqueana. Tassinari & Macambira (1999) 
consideram que sua evolução se deu pela amalgamação 
de cinturões orogênicos paleoproterozoicos (2,2 a 1,95 
Ga) ao redor de um núcleo arqueano formado por mi-
crocontinentes independentes. Segundo estes autores 
parte das províncias Maroni–Itacaiúnas e Rondonia-

na–San Ignácio e toda Província Ventuari–Tapajós e a 
Província Rio Negro–Juruena formaram-se por acres-
ção de material juvenil, ao passo que parte das duas 
primeiras províncias e da Província Sunsás se associam 
ao retrabalhamento de crostas continentais antigas. 
Posteriormente Santos et al. (2000) propuseram a di-
visão do cráton em sete províncias, denominadas Ama-
zônia Central, Carajás, Transamazonas, Tapajós–Pari-
ma, Rondônia– Juruena, Rio Negro e Sunsás, conforme 
apresentado na Figura 1.

Figura 1 - Mapa do Cráton Amazônico com as províncias geocronológicas propostas por Santos et al. (2000) com os 
sistemas magmático–hidrotermais relacionados ao magmatismo Uatumã (adaptado de Juliani et al., 2005, 2009).

A Província Tapajós–Parima, na concepção mais 
clássica, é considerada uma sequência de faixas orogê-
nicas acrescidas ao núcleo cratônico da Província Ama-
zônia Central durante o Paleoproterozoico (Santos et 
al., 2000). Esse ciclo orogênico seria o responsável pela 
formação dos arcos magmáticos Cuiú-Cuiú (2011 ±23 
Ma, Santos et al., 2000), Creporizão (1980–1957 Ma, 
Santos et al., 2001), Tropas (1897 ±3 Ma, Santos et al., 
2004) e Parauari (1885–1877 Ma, Santos et al., 2001). 
Neste modelo as rochas vulcânicas e plutônicas intra-
placa com idades de 1,87 e 1,86 Ga que compõem, res-
pectivamente, o Grupo Iriri e a Suíte Intrusiva Maloqui-
nha comporiam o evento magmático Uatumã. Carneiro 
et al. (2013; 2014) e Juliani et al. (2014) apresentaram 
uma outra proposta evolutiva distinta para esta região 
do cráton, segundo a qual a crosta arqueana que aflo-
ra na Província Amazônia Central se estenderia até 
aproximadamente o rio Tapajós, estando retrabalhada 
e recoberta na Província Tapajós por rochas formadas 

em pelo menos dois arcos magmáticos continentais de-
nominados de Arcos Tapajônicos, formados em evento 
de subducção de  longa duração em regime tectônico 
fracamente compressivo a, episodicamente, levemente 
extensional. Ainda segundo esses autores, lineamentos 
de direção E–W do embasamento arqueano da Provín-
cia Carajás favorecem a intrusão e o extravasamento de 
magmas intermediários e félsicos na Província Tapajós.

Tópicos como a extensão, assinatura geoquímica e 
afinidade geotectônica do magmatismo Uatumã ainda 
permanecem como não consensuais entre os pesquisa-
dores. Dall’Agnoll et al. (1994), por exemplo, entendem 
que esse evento magmático apresenta considerável he-
terogeneidade geoquímica e petrológica e teria se for-
mado em ao menos dois pulsos principais, um há ca. 
2,0 Ga e outro há ca. 1,88 Ga. Nesse contexto se insere 
a Província Mineral do Tapajós (PMT), que engloba 
parte da província tectônica Tapajós–Parima e parte 
da Amazônia Central. A compilação dos dados geocro-
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nológicos obtidos em rochas da PMT até aqui indicam 
que as suítes de rochas cálcio-alcalinas (vulcânicas e 
plutônicas) agrupam-se em três conjuntos de idades: i) 
de 2,00 a 1,95 Ga; ii) de 1,90 a 1,89 Ga e; iii) de 1,88 a 1,87 
Ga. Juliani et al. (2014) consideram que o magmatismo 
anorogênico formou-se quase que exclusivamente entre 
1,88 e 1,87Ga, com a ascensão dos magmas controlada 
por grandes fraturas crustais orientadas segundo NW–
SE e NE– SW. A este episódio atribuem a denominação 
de Evento Uatumã stricto sensu.

O magmatismo associado aos arcos Tapajônicos 
apresenta importância metalogenética, pois princi-
palmente no período de 1,97 a 1,88 Ga têm sido iden-
tificadas diversas ocorrências de ouro, cobre e moli-
bdênio de afinidade magmática–hidrotermal como 
sistemas epitermais high-sulfidation com alunita e pi-
rofilita, low-sulfidation com adulária, e do tipo pórfiro 
(Au–Cu–(Mo)). No entanto, a falta de mapeamentos 
em escala adequada e de dados geológicos e geofísicos 
mais robustos não permitem que a evolução tectônica 
da Província Mineral do Tapajós e do Cráton Amazô-
nico, bem como as características do magmatismo Ua-
tumã lato sensu e a gênese das mineralizações em ouro e 
metais de base nesta região sejam mais confiavelmente 
estabelecidas.

CONTEXTO GEOLÓGICO REGIONAL

A área estudada encontra-se inserida na Provín-
cia Ventuari–Tapajós ou Tapajós–Parima (Tassinari 
& Macambira, 1999; Santos et al., 2000) onde ocorrem 
tonalitos e granodioritos cálcio- alcalinos do Com-
plexo Cuiú-Cuiú (2011 ±23 Ma, Santos et al., 2000), 
os granitoides, andesitos e basaltos da Suíte Intrusi-
va Creporizão (1980–1957 Ma, Santos et al., 2001), e 
os granitoides e vulcânicas félsicas da Suíte Intrusi-
va Parauari (1885–1877 Ma, Santos et al., 2001). Tam-
bém são encontrados nessa porção da PMT os litoti-
pos plutônicos de afinidade intraplaca, que variam de 
monzogranitos a álcali-feldspato granitos, com idades 
na faixa de 1,88 Ga, atribuídos à Suíte Intrusiva Malo-
quinha.

A sucessão de rochas vulcânicas cálcio-alcalinas 
na PMT é principalmente considerada como perten-
cente ao Grupo Iriri, composto pelas formações Bom 
Jardim, Salustiano e Aruri, enquanto que a Formação 
Moraes Almeida e as rochas vulcânicas alcalinas do 
tipo A comporiam o vulcanismo Uatumã stricto sensu 

(Lamarão et al., 2002; Juliani et al., 2014). A este even-
to magmáticos se associariam o granitos do tipo São 
Jorge mais jovem e os da Suíte Intrusiva Maloquinha. 
A Formação Bom Jardim é composta predominante-
mente por andesitos, dacitos, traquiandesitos e latitos, 
com riolitos, basaltos e rochas piroclásticas associa-
das, com 1,89 a 1,88 Ga (Almeida et al., 2000; Bahia & 
Quadros, 2000). Na concepção de Juliani et al. (2005) 
essa associação representaria a sequência pré-caldei-
ra do magmatismo cálcio-alcalino de arco continen-
tal. As formações Salustiano e Aruri representariam a 
sucessão relacionada à dinâmica da caldeira segundo 
Juliani et al. (2005). A primeira destas formações é 
constituída por riolito e rochas piroclásticas de com-
posições riolíticas, riodacíticas e dacíticas de 1,88–1,87 
Ga (Santos et al., 2000), pertencentes à série cálcio-
-alcalina de alto potássio (Bahia & Quadros, 2000). A 
Formação Aruri é composta por tufos ácidos, ignim-
britos, brechas vulcânicas e vulcanoclásticas diversas 
e representaria a porção mais superficial da sequência 
vulcânica do Grupo Iriri, com faciologia sugestiva de 
ambientação pós-caldeira. Sistemas epitermais high- e 
low-sulfidation descritos por Nunes et al. (2000), Nunes 
(2001), Corrêa-Silva et al. (2001), Juliani et al. (2005) 
e Aguja-Bocanegra  (2013), por exemplo, encontram-
-se hospedados  nos litotipos dessa unidade. Lamarão 
et al. (2002) individualizaram ainda a subunidade 
Vila Riozinho, que é composta por andesito basálti-
co, traquito e riolito de ca. 2,0 Ga, pertencentes à sé-
rie cálcio-alcalina de alto potássio, com gradações à 
série shoshonítica. Adicionalmente, Tokashiki (2015) 
descreveu rochas vulcânicas e vulcanoclásticas de 
aproximadamente 1,97 Ga, pertencentes à série cál-
cio-alcalina, às quais se associa um sistema epitermal 
low-sulfidation com gradação para intermediate-sulfida-
tion, com minério de caráter polimetálico representado 
pela associação galena + pirita + calcopirita ± esfalerita 
± ouro ± electrum ± prata.

RESULTADOS

A Vila Patrocínio se localiza na porção central 
da PMT, a aproximadamente 300 quilômetros ao sul 
da cidade de Itaituba, nas proximidades das Vilas 
Creporizão e Creporizinho como ilustrado na Figura 
2. O acesso à vila se dá por via terrestre pela rodovia 
Transgarimpeira, de onde se toma o ramal para o Pa-
trocínio.
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Figura 2 - Mapa geológico com a localização da Vila Patrocínio, incluindo os ramais de acesso e vilarejos nas suas 
adjacências. Mapa geológico da área, segundo Ferreira et al. (2004), sobre modelo digital de elevação gerado a partir 
de imagem SRTM. Os afloramentos estudados e as localizações das sondagens diamantadas estão indicados pelos 

pontos verdes e brancos, respectivamente.

GEOLOGIA LOCAL

Geomorfologicamente a região é caracterizada por 
um padrão de relevo pouco acentuado, onde dominam 
morros e morrotes de baixa declividade que por sua 
vez estão distribuídos em meio a extensas superfícies 
aplainadas pela erosão. As principais unidades geológi-
cas que afloram na região da Vila Patrocínio são a suítes 
intrusivas Creporizão e Parauari (Ferreira et al., 2004). 
Os afloramentos nas estradas nas proximidades da Vila 
Patrocínio são formados predominantemente por sie-
no- e monzogranitos maciços, leucocráticos e porfiríti-
cos. Quase sempre são magnéticos ao imã de mão e não 
apresentas alteração hidrotermal expressiva ou indícios 
de mineralização. Menos frequentemente ocorrem gra-
nodioritos maciços, leucocráticos, inequigranulares, 
fracamente magnéticos, por vezes com encraves micro-
granulares máficos. Localmente foram verificados blo-
cos de restos de migmatitos de altas taxas de fusão em 
meio aos granitos.

A descrição macroscópica dos testemunhos de 
sondagem, da mesma forma, mostrou o predomínio de 
sieno- e monzogranitos, os quais são os principais hos-
pedeiros da mineralização aurífera. O minério é repre-
sentado por veios e/ou vênulas de quartzo, pirita e, por 
vezes, ouro visível, que se concentra preferencialmente 
nos trechos onde as rochas foram fortemente hidro-
termalizadas. Subordinadamente estão presentes cor-
pos de monzonitos e de sienitos maciços, porfiríticos, 

leucocráticos, magnéticos ou fracamente magnéticos, 
afetados por alteração hidrotermal em diferentes inten-
sidades. Predomina a alteração potássica, mas zonas de 
alterações propilítica, sericítica, silicificação, sulfetiza-
ção e hematitização estão também presentes. Em di-
versos intervalos verificou-se também alteração carbo-
nática fissural, por vezes também em estilo pervasivo, 
resultando na obliteração quase total das paragêneses 
primárias. Diferentemente dos sieno- e monzogranitos, 
que apresentam apenas pirita, monzonitos e sienitos 
apresentam pirita e pirrotita disseminadas e, subordi-
nadamente, na forma de veios e vênulas. Por se tratar 
de testemunhos de sondagem, não foi possível definir a 
relação espacial dos monzonitos e sienitos com os gra-
nitos.

Granodiorito e tonalito maciços, leucocráticos e 
fracamente magnéticos são as rochas encaixantes dos 
granitos e dos monzonitos. Comumente são verificados 
xenólitos destes nos demais litotipos. Essas rochas fo-
ram descritas apenas nos testemunhos mais distais das 
mineralizações e, de modo geral, não apresentam altera-
ção hidrotermal intensa. Rochas sub-vulcânicas ácidas 
e básicas e aplitos ocorrem como diques nos granitos, 
sendo comum no contato a presença de veios e vênulas 
de pirita e quartzo mineralizados em ouro.

Em alguns trechos dos testemunhos de sondagem 
as rochas apresentam textura cataclástica com fragmen-
tos de megacristais de feldspato potássico e cimentação 
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por quartzo leitoso. Nas bordas dos veios, próximo aos 
fragmentos, podem ser vistas relíquias de texturas de 
open-and-fill e drusas de quartzo com intercrescimento 
de feldspato marrom-avermelhado sugestivo de tratar-
-se de adulária.

PETROGRAFIA

Sob microscópio petrográfico os granodioritos 
caracterizam-se como rochas maciças,leucocráticas e 
porfiríticas, com fenocristais de plagioclásio (Fig. 3A) 
compostas dominantemente por quartzo, plagioclásio, 
feldspato potássico, biotita, anfibólio e titanita, com 
clorita e clinozoisita hidrotermais. Os fenocristais são 
subedrais ou euedrais e zonados, com teores de anortita 
variando de labradorita (An55) a bytownita (An71), o 
que sugere assimilação ou mistura de magmas félsicos e 
máficos na sua formação. As porções mais externas dos 
cristais estão frequentemente saussuritizadas, indican-
do um zonamento composicional inverso (Fig. 3B e 3C) 
e, por vezes, ocorrem inclusões e núcleos de feldspato 
potássico. O feldspato potássico da matriz compõem 
cristais comumente subedrais ou anedrais, evidencian-
do fase de cristalização precoce. Como minerais máfi-
cos ocorrem hornblenda e biotita geralmente associa-
dos e/ou intercrescidos em agregados dispostos entre as 
demais fases minerais da rocha, conforme evidenciado 
nas Figuras 3B e 3D.

Os monzo- e sienogranitos são rochas maciças, 
leucocráticas e porfiríticas (Fig. 4A) compostas por 
feldspato potássico (40% vol.), quartzo (30% vol.), pla-
gioclásio (25% vol.) e biotita (4% vol.), com anfibólio, 
titanita, allanita e zircão como minerais acidentais (1% 
vol.) ou acessórios e epidoto, carbonato, sericita e clori-
ta secundários. Os monzogranitos apresentam fenocris-
tais euédricos e anédricos de plagioclásio, comumente 
com núcleos de feldspato potássico configurando uma 
textura rapakivi (Fig. 4C). Os cristais de plagioclásio es-
tão saussuritizados em intensidades variadas, mas mais 
intensamente nas porções com maiores teores de anor-
tita (An55–An68), sendo os cristais com composições 
de andesina (An35) mais límpido. Feldspato potássico 
ocorre também como megacristais nos monzogranitos, 
mas são relativamente menos abundantes e apresentam 
hábitos variando de subédricos a anédricos. Os mine-

rais máficos, de modo geral, ocorrem em aglomerados, 
onde predomina biotita, por vezes cloritizada. Os cris-
tais de biotita variam de euedrais a anedrais, são forte-
mente pleocróicos, com cores variando de castanho-a-
vermelhado a esverdeado à medida que se alteram para 
clorita. Halos de pleocroísmo em cristais de biotita são 
devidos à pequenas inclusões de zircão. Associam-se 
à biotita cristais euédricos e subédricos de titanita, 
minerais opacos e epidoto subedral, além de anfibólio 
pleocróico verde, anedral e subedral. Cristais euédri-
cos de allanita ocorrem como traço e se associam aos 
aglomerados de minerais máficos. Quartzo ocorre como 
cristais finos dominantemente anédricos dispersos na 
matriz e, localmente, ocorrem como cristais mais gros-
sos. A Figura 4D ilustra uma feição comum em alguns 
dos monzogranitos, nas quais se nota um cristal de pla-
gioclásio anédrico com bordas corroídas e aspecto tur-
vo sob polarizadores paralelos sendo progressivamente 
transformado em feldspato potássico, processo indica-
tivo de alteração hidrotermal.

Os sienogranitos são dominados por fenocristais 
euédricos e subédricos de feldspato potássico, conten-
do muitas vezes núcleos e inclusões de plagioclásio. 
Estes, por sua vez, se encontram intensamente saus-
suritizados e, menos frequentemente, o plagioclásio 
ocorre como cristais euédricos e subédricos mais gros-
sos. Como mineral máfico ocorre biotita, geralmente as-
sociada a minerais opacos, constituindo aglomerados. A 
biotita se apresenta como cristais subédricos com pleo-
croísmo variando de marrom-escuro a marrom-claro. 
A maioria dos cristais se encontra parcial a totalmente 
cloritizados e entre a biotita ígnea de cor marrom e a 
clorita forma-se biotita verde. Em algumas amostras foi 
possível perceber a presença de óxido de ferro associa-
do aos aglomerados de minerais máficos. Esses litotipos 
foram afetados por alteração hidrotermal em estilos e 
intensidades variadas. A mais comum é a alteração po-
tássica, que se caracteriza pela substituição do plagio-
clásio ígneo por feldspato potássico (Fig. 4D), tendo 
associado a formação de biotita hidrotermal verde ou 
verde-acastanhado que substitui a biotita ígnea de cor 
marrom. Nas porções mais distais do alvo, sienogra-
nitos potassificados são cortados por veios de albita + 
clorita + epidoto, diagnósticos da alteração propilítica, 
como se observa na Figura 4B. 
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Figura 3 - A) Imagem de testemunho de sondagem de granodiorito porfirítico maciço e leucocrá-
tico; B) Aspecto geral da seção delgada da amostra de granodiorito, onde se notam agregados de 
biotita com hornblenda associada e cristais de plagioclásio saussuritizados, ainda com relíquias de 
zonamentos composicionais. Fotomicrografia sem o filtro analisador; C) Fenocristal de plagioclásio 
zonado com borda intensamente saussuritizada. Fotomicrografia com filtro analisador; D) Detalhe 
de agregado de minerais máficos, com cristais de hornblenda e biotita subedrais. Fotomicrografia 
sem o filtro analisador. Pl: plagioclásio; Qtz: quartzo; Bt: biotita; Mc: microclínio; Hbl: hornblenda. 
Abreviações segundo Kretz (1983) e Siivola & Schmid (2007).

Figura 4 - A) Imagem de testemunho de sondagem do sienogranito porfirítico maciço e leucocrático; 
B) Seção delgada da amostra em “A” com vênula de aproximadamente três milímetros de espessura 
composta por clorita, epidoto, quartzo e minerais opacos. Fotomicrografia sem o filtro analisador; C) 
Aspecto ao microscópio de monzogranito onde se observa plagioclásio parcialmente saussuritizado 
(de aspecto turvo) ao redor do feldspato potássico em textura rapakivi, aglomerados de minerais 
máficos e grãos de quartzo (mais límpidos). Fotomicrografia sem o filtro analisador; D) Monzogranito 
porfirítico com alteração potássica em que plagioclásio primário (porção esquerda da fotomicrogra-
fia) é gradativamente substituído por feldspato potássico hidrotermal. Notar a biotita hidrotermal 
verde a verde-acastanhado associada. Fotomicrografia com o filtro analisador. Or: ortoclásio; Ep: epi-
doto; Chl: clorita; Qtz: quartzo; Mc: microclínio; Kfs: feldspato potássico. Abreviações segundo Kretz 

(1983) e Siivola & Schmid (2007).



O Sistema Hidrotermal do Patrocínio, Província Mineral do Tapajós (PA): Petrografia, Geoquímica e Idades U-Pb Lucas Villela Cassini  |  Caetano Juliani  |  Diego Felipe Gómez Gutierrez 

114
Contribuições à Geologia da Amazônia - Volume 10

115
Contribuições à Geologia da Amazônia - Volume 10

Os sienitos, quartzo-sienitos, monzonitos e quart-
zo-monzonitos são petrograficamente semelhantes, 
diferindo entre si, em essência, quanto ao conteúdo de 
plagioclásio e quartzo. São rochas maciças, leucocráti-
cas e porfiríticas (Fig. 5A). Os monzonitos e os quart-
zo-monzonitos são caracterizados pela presença de 
megacristais euedrais e subedrais de plagioclásio comu-
mente saussuritizados (Fig. 5B) e subedrais de feldspa-
to potássico, ambos totalizando de 70 a 80% vol. nas 
contagens modais. O quartzo alcança concentrações 
máximas em torno de 12% vol. Os minerais máficos e 
opacos se distribuem na matriz e são representados res-
pectivamente por clorita secundária e sulfetos (Fig. 5C 
e 5D).

Os sienitos e quartzo-sienitos são caracterizados 
pela presença de megacristais euédricos a anédricos de 
feldspato potássico, frequentemente com núcleos com 
cristais de plagioclásio euedrais a subedrais inclusos. O 
quartzo constitui cristais anédricos ou subédricos dis-
tribuídos na matriz da rocha. O índice de cor não passa 
de 10%, sendo clorita e epidoto secundários os princi-
pais minerais máficos.

Tanto os monzonitos quanto os sienitos se encon-
tram comumente afetados por alterações hidrotermais 
que incluem alteração potássica, carbonatização, seri-
citização, cloritização e epidotização, tanto no estilo 
fissural quanto pervasivo (Fig. 5C). Sericitização e clo-
ritização são de caráter tardio e apresentam pirrotita, 
pirita e, menos frequentemente, calcopirita.

Figura 5 - A) Imagem de testemunho de sondagem de monzonito maciço, porfirítico e leucocrático; B) Megacristais 
de microclínio euédrico  com  núcleos  preservados  de  plagioclásio  levemente  saussuritizados.  Fotomicrografia  
sem  filtro  polarizador;  C) Fenocristais de plagioclásio intensamente fraturados e parcialmente saussuritizados, com 
clorita e pirita na matriz. Fotomicrografia sem filtro polarizador; D) Megacristais de microclínio subedrais englobando 
cristais subédricos de plagioclásio saussuritizado, com clorita associada. Notar a sericitização do plagioclásio, à qual 
se associam cristais euédricos de pirrotita. Fotomicrografia sem filtro polarizador. Pl: plagioclásio; Mc: microclínio; 
Chl: clorita; Py: pirita; Po: pirrotita; Qtz: quartzo; Ser: sericita; Or: ortoclásio. Abreviações segundo Kretz (1983) e Sii-
vola & Schmid (2007).
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Os pórfiros se caracterizam como rochas maciças 
e leucocráticas (Fig. 6A) de composições variando entre 
monzogranítica e granodiorítica e intercrescimentos 
granofírico relativamente frequentes. São constituídos 
por fenocristais de plagioclásio (30 a 35% vol.) com até 
um centímetro de comprimento, quase sempre euedrais, 
zonados composicionalmente e com núcleos saussuriti-
zados. Apresentam teores de anortita nos núcleos que 
variam de An57 a An66 (labradorita) e bordas relativa-
mente mais límpidas (Fig. 6C), com composições va-
riando de An07 (albita) a An32 (andesina). Feldspato 
potássico (25 a 40% vol.) ocorre também como cristais 

grossos anedrais e subedrais, comumente apresentando 
inclusões de plagioclásio saussuritizado nos núcleos. 
Minerais máficos (10% vol.) formam aglomerados, ten-
do sido reconhecidos biotita, clorita, hornblenda, epi-
doto, titanita e opacos (Fig. 6B e 6D). A biotita forma 
cristais subedrais ou anedrais, apresentam colorações 
esverdeadas e estão parcialmente cloritizadas. Cristais 
de titanita euedrais e subedrais e de epidoto anédricos 
e subédricos ocorrem associados à biotita. Hornblen-
da constitui cristais anédricos fortemente pleocróicos, 
com cores verdes. Ocasionalmente ocorrem turmalina e 
allanita, ambas como cristais euédricos.

Figura 6 - A) Imagem de testemunho de sondagem de pórfiro monzogranítico leucocrático maciço; B) Fotomicro-
grafia da rocha anterior, com cristais anédricos de quartzo e microclínio e  subédricos de plagioclásio e biotita 
parcialmente  cloritizada. Fotomicrografia sem filtro analisador; C) Cristais de plagioclásio euédricos e subédricos, 
com núcleos saussuritizados, quartzo anedral e clorita. Fotomicrografia com filtro analisador; D) Cristal subedral de 
microclínio com quartzo e plagioclásio saussuritizado, clorita e titanita euédrica e subédrica. Fotomicrografia sem 
filtro analisador. Qtz: quartzo; Mc: microclínio; Chl: clorita; Ttn: titanita; Pl: plagioclásio; Bt: biotita. Abreviações 
segundo Kretz (1983) e Siivola & Schmid (2007).

Os riolitos e traquiandesitos são rochas de colo-
cação tardias em relação às demais anteriormente des-
critas e ocorrem como diques com espessura de até 13 
metros. Os riolitos (Fig. 7A) apresentam granulação 
fina, textura afanítica, são quase sempre maciços, mas 
por vezes apresentam orientação por fluxo magmáti-
co. Estes litotipos são dominantemente esferulíticos 

(Fig. 7C), resultado do processo de cristalização do vi-
dro original da rocha em estado subsolidus. Algumas 
partes dos riolitos estão intensamente fraturadas, com 
presença de sericitização nas fissuras (Fig. 7B e 7C). O 
fraturamento desenvolveu-se preferencialmente nas 
porções esferulíticas, não sendo observado nas porções 
microcristalinas, como se nota na porção superior da 
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Figura 7B, onde predomina sericita e quartzo. Cristais 
de quartzo com poucos milímetros de diâmetros ou de 
comprimento comumente apresentam bordas de reação 
e formas arredondadas devidas à reabsorção magmáti-
ca, como pode ser observado na Figura 7D. Os espaços 
vazios, como cavidades miarolíticas e fraturas, encon-
tram-se preenchidos por carbonato, pirita, sericita ou 
clorita. A Figura 7B mostra uma cavidade miarolítica 
preenchida por carbonato numa porção da rocha in-
tensamente fraturada. Além disso, vênulas de clorita, 
quartzo e pirita, como apresentado na Figura 7D, são 
comuns nesses litotipos.

Os traquiandesitos apresentam granulação fina, 
textura afanítica, são maciços e mesocráticos (Fig. 8A). 

São compostos por plagioclásio (aproximadamente 
50% vol.) formando cristais euédricos e subédricos, 
por vezes saussuritizados, principalmente nos nú-
cleos, como se observa na Figura 8B. Quartzo é au-
sente ou escasso e, quando presente, forma cristais 
anédricos e agregados, definindo uma textura glo-
meroporfirítica, como se nota na Figura 8D. Os mi-
nerais máficos são representados por titanita (5% 
vol.), hornblenda (25% vol.), epidoto (5% vol.), bio-
tita (10% vol.) e minerais opacos (5% vol.). Titanita 
ocorre como cristais euédricos ou subédricos disper-
sos pela rocha, em distribuição e texturas análogas às 
dos minerais opacos, cujo hábito sugere ser predomi-
nantemente pirita.

Figura 7 - A) Aspecto macroscópico do riolito fino, maciço e com fraca alteração potássica fissural; B) Cavidade mia-
rolítica preenchida por carbonato. Notar o intenso fraturamento do litotipo com exceção da porção microcristalina 
localizada na parte superior esquerda da fotomicrografia. Imagem tomada sem o filtro analisador; C) Esferulitos 
com aproximadamente 0,5 mm de diâmetro, com cristalitos em arranjos radiados e fraturas de resfriamento no 
material vítreo. Fotomicrografia com filtro analisador; D) Vênula de clorita e quartzo cortando o riolito, com matriz 
vítrea fraturada, Notar grão arredondado de quartzo com aproximadamente 1 mm de diâmetro, com bordas de rea-
bsorção. Fotomicrografia sem filtro analisador. Fotomicrografia sem o filtro analisador. Chl: clorita; Qtz: quartzo; Cb: 
carbonato; Ser: sericita. Abreviações segundo Kretz (1983) e Siivola & Schmid (2007).
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Figura 8 - A) Aspecto macroscópico de um amostra de traquiandesito maciço, fino e afanítico; B) Fotomicrografia do 
traquiandesito com cristal subedral de plagioclásio com núcleo saussuritizado. Fotomicrografia sem filtro analisador; 
C) Mesma rocha anterior, com anfibólio primário sendo substituído por biotita secundária com exsolução de minerais 
opacos. Notar a titanita subédrica na parte superior da micrografia. Fotomicrografia sem filtro analisador; D) Aglo-
merado de cristais anedrais de quartzo, caracterizando uma textura glomeroporfirítica. Fotomicrografia com filtro 
analisador. Pl: plagioclásio; Bt: biotita; Ttn: titanita; Am: anfibólio; Qtz: quartzo. Abreviações segundo Kretz (1983) e 
Siivola & Schmid (2007).

A mineralização aurífera na região da Vila 
do Patrocínio é formada por pequenos veios e 
disseminações em granitos. Os veios e vênulas 
de quartzo e pirita ou de sulfetos estão sempre 
hospedados nos granitos. A mineralização de ouro é 
venular e se concentra nos intervalos onde as rochas 

estão afetadas por forte alteração potássica, como 
exemplificado na Figura 9A. Um outro estilo de 
mineralização se relaciona com os monzonitos (Fig. 
9B) com pirrotita disseminada, sem ou com pouca 
pirita, em intervalos afetados por intensa alteração 
carbonática e sericítica.

O anfibólio forma cristais euédricos a subédricos 
de cores verdes e estão parcialmente substituídos por 
biotita (Fig. 8C). A biotita apresenta pleocroísmo em 
tons esverdeados, conforme pode ser visto na Figura 

8C. Também como produto da alteração dos anfibó-
lios, mas menos abundante, ocorre epidoto. Vênulas 
de titanita e leucoxênio são comuns nos traquiande-
sitos. 
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Figura 9 - A e A’) Sienogranito maciço, intensamente afetado por alteração potássica, onde ocorrem veios e vênulas 
de quartzo + pirita com ouro visível destacado no círculo amarelo; B) Sienito porfirítico, leucocrático, mineralizado 

em ouro, com pirita, pirrotita e carbonato disseminados.

SUSCEPTIBILIDADE MAGNÉTICA

A susceptibilidade magnética (SM) das rochas foi 
medida com susceptibilímetro de mão, modelo KT-10 
da Terraplus. A Figura 10 apresenta uma síntese dos re-
sultados em formato de box plot.

Figura 10 - Valores de susceptibilidade magnética (x10-3 

SI) medidos para os litotipos intrusivos.

De modo geral, os maiores valores de SM foram ve-
rificados para os granitos (monzo- e sienogranitos), que 
são tipicamente magnéticos ao imã de mão, com valor 
médio de 1,78 x 10–3 SI e máximo de 13,1 x 10–3 SI em 
amostras enriquecidas em magnetita. Para os mesmos 
litotipos, porém afetados por alteração potássica e/ou 
sericítica, foram observados resultados ligeiramente 
menores de SM, que atingem o máximo de 8,79 x 10– SI 
e média de 0,87 x 10–3 SI como se observa na Figura 
10. Valores na mesma ordem de grandeza, porém menos 
dispersos, foram medidos para os pórfiros granodioríti-
cos, que por sua vez apresentam maiores concentrações 
de minerais ferromagnesianos (até 10% vol.), com SM 
média de 1,77 x 10–3 SI e valor máximo de 3,23 x 10–3 SI.

Granodioritos, monzonitos e sienitos apresen-
taram valores de SM equivalentes, sendo que dentre 

esses litotipos apenas os dois primeiros apresentaram-
-se magnéticos, ainda que fracamente, ao imã de mão. 
Os granodioritos, que afloram apenas nas partes mais 
distantes das zonas mineralizadas, apresentaram valor 
médio de SM de 0,18 x 10–3 SI, sendo as medidas acima 
de 1,0 x 10–3 SI tratadas como outliers e, portanto, não 
representativas da rocha. Os resultados para os mon-
zonitos, onde foi identificada a ocorrência de pirrotita 
como mineral traço, apresentaram baixa dispersão e 
média de 0,11 x 10–3 SI. Já para os sienitos o valor médio 
de SM foi de 0,26 x 10-3 SI, sendo consideradas outliers 
as medidas acima de 1,0 x 10–3 SI.

A maioria dos resultados adquiridos são inferiores 
a 3,0 x 10–3 SI que separa os granitos da série da ilme-
nita dos granitos da série da magnetita (Ishihara, 1977, 
1990), fato que permite encaixar a maioria das amostras 
como pertencentes à série da ilmenita. Apenas algumas 
medidas adquiridas para os granitos e para os pórfiros 
granodioríticos encontram-se no campo da série da 
magnetita.

LITOGEOQUÍMICA

 Foram selecionadas para essa etapa amostras 
representativas de todos litotipos que ocorrem nos ar-
redores da Vila Patrocínio o mais preservadas possível 
das alterações hidrotermais. Os resultados indicam, 
tanto para os litotipos intrusivos quanto para os ex-
trusivos, assinatura compatível com rochas das séries 
cálcio-alcalinas no diagrama AFM (Fig. 11A) de Irvine 
& Baragar (1971). Quanto aos índices de saturação em 
alumínio (ASI) versus álcalis e cálcio (MALI) de Shand 
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(1943), são classificadas como metaluminosas e peralu-
minosas (Fig. 10B). No diagrama de K2O x SiO2 de Pec-
cerillo & Taylor (1976) estas rochas são cálcio- alcalinas 

de alto potássio, com gradações para a série shoshoníti-
ca (Fig. 11C). Entretanto, os sienitos se concentram no 
campo de rochas da série shoshonítica.

Figura 11 - A) Diagrama AFM de Irvine & Baragar (1971) classificatório de séries magmáticas, onde A = Na2O + K2O; 
F = FeO e M = MgO, indicando que as rochas analisadas pertencem à serie cálcio-alcalina; B) Diagrama de saturação 
em alumina A/CNK x A/NK de Shand (1943), onde A = Al2O3, C = CaO, N = Na2O e K = K2O, indicando que as rochas 
variam de peraluminosas a metaluminosas; C) Diagrama K2O x SiO2 de Peccerillo & Taylor (1976) para classificação 
das séries magmáticas subalcalinas, onde dominam os litotipos pertencentes  à série cálcio-alcalina de alto potássio 
e à série shoshonítica.

Os elementos traço foram utilizados para a ela-
boração de diagramas de ambientação tectônica (Fig. 
12), segundo proposta de Pearce et al. (1984). Os gra-
nitoides têm composições químicas que se posicionam 
principalmente nos campos de granitos de arco vulcâ-
nico (VAG) e de granitos sin-colisionais (syn-COLG), 
com poucas amostras no campo de granitos intraplaca 
(WPG). Tendência semelhante foi observada para os 

sienitos e monzonitos, no entanto, esses litotipos têm 
composições mais compatíveis com granitos formados 
em ambiente intraplaca. As amostras de granodiorito 
e de pórfiro granodiorítico se concentram nos campos 
granitos sin-colisionais e de arco vulcânico. No diagra-
ma de Ta x Yb as amostras de pórfiro granodiorítico 
encontram-se no limite entre os campos de granitos 
sin-colisionais e intraplaca. 
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Figura 12 - Diagramas de discriminação tectônica para rochas graníticas segundo Pearce et al. (1984). Syn-COLG: gra-

nitos sin- colisionais; VAG: granitos de arco-vulcânico; WPG: granitos intra-placa; ORG: granitos de cadeia oceânica

GEOCRONOLOGIA

 Análises geocronológicas U–Pb em zircão em 
amostras representativas de cada um DDD litotipos, fo-
ram feita em equipamento SHRIMP-IIe/MC do Labora-
tório de Geocronologia de Alta Resolução do Instituto 
de Geociências da Universidade de São Paulo.A pre-
paração das amostras seguiu as rotinas estabelecidas 
pelo laboratório, com a britagem inicial das amostras, 
seguida pela moagem do britado e peneiramento para 
fração granulométrica entre 0,150 e 0,060 mm. Poste-
riormente os minerais mais e menos densos foram se-
parados em mesa vibratória e as frações mais e menos 
magnéticas dos concentrados de minerais densos, após 

a secagem, foram separadas em separador magnético 
do tipo Frantz. Depois de separados os minerais mais 
fortemente magnéticos, o material remanescente foi en-
caminhado para separação com bromofórmio (d = 2,89 
g/cm3) e iodeto de metileno (d = 3,32 g/cm3). Após o 
tratamento com líquidos densos os concentrados com 
zircão foram colocados em placa de Petri e, com o au-
xilio de lupa, foi feita a catação com pinça dos minerais 
para a posterior preparação dos mounts. Com o uso de 
imagens de catodoluminescência foram selecionados 
os melhores grãos para serem analisados, evitando-se 
aqueles que apresentavam fraturas, metamíctização e 
inclusões.Foram obtidas idades no intervalo de ca. 1,99 
Ga a ca. 1,95 Ga, como pode ser visto na Figura 13.



O Sistema Hidrotermal do Patrocínio, Província Mineral do Tapajós (PA): Petrografia, Geoquímica e Idades U-Pb Lucas Villela Cassini  |  Caetano Juliani  |  Diego Felipe Gómez Gutierrez 

122
Contribuições à Geologia da Amazônia - Volume 10

123
Contribuições à Geologia da Amazônia - Volume 10

Figura 13 - Síntese dos resultados de geocronologia  
U–Pb em zircão. A extensão das barras ilustra a margem 

de erro de cada uma das idades obtidas.

DISCUSSÃO

Os dados mostram que na região da Vila Patro-
cínio predominam sieno- e monzogranitos maciços, 
leucocráticos, predominantemente magnéticos. Mon-
zonitos, sienitos, pórfiros e granodioritos ocorrem em 
menor volume. Tanto sienitos quanto monzonitos são 
maciços, leucocráticos, inequigranulares e apresentam 
sulfetos disseminados (pirita e pirrotita). Os granodio-
ritos foram identificados apenas nas sondagens mais 
distantes da zona mineralizada e regionalmente e os 
pórfiros granodioríticos maciços, leucocráticos tam-
bém são de ocorrência mais restrita.

A mineralogia primária dos granitos e granodio-
ritos, com biotita e anfibólio, indica formação a partir 
de magmas hidratados. Adicionalmente, os valores de 
susceptibilidade magnética para os granitos sugerem 
magmas relativamente oxidados próximos do limite en-
tre a série da ilmenita e a série da magnetita de Ishihara 
(1977). Cabe ressaltar que magmas com fO2 maior que a 
do tampão Ni–NiO e relativamente hidratados (teores 
maiores que 2% de H2O em peso) são característicos de 
rochas de arco magmático (e.g. Richards, 2011, Sobolev 
& Chaussidon, 1996). Complementarmente, os diques 
de aplito identificados nos testemunhos de sondagem, 
sugerem que os magmas continham teores relativamen-
te altos de fluidos que, à medida que o magma ascen-
deu pela crosta, foram sendo exsolvidos, resultando nas 
alterações hidrotermais associadas à mineralização em 
ouro.

As manifestações vulcânicas são representadas por 
diques de traquiandesitos e de riolitos. Ambas as rochas 
são afaníticas e variam de maciças a levemente foliadas. 
Os riolitos são comumente esferulíticos e têm a matriz 

intensamente fraturada. A presença de esferulitos e de 
cavidades miarolíticas atesta o caráter epizonal e tardio 
para a intrusão desses corpos. Espaços vazios, incluin-
do as cavidades miarolíticas, fraturas e fissuras foram 
usualmente preenchidas por calcita, sericita, clorita, pi-
rita e quartzo devido à percolação de fluidos hidroter-
mais. O contato dos diques de riolito e andesito com as 
rochas encaixantes é marcado pela presença de veios e 
vênulas de quartzo, pirita e, comumente, ouro, fato que 
aponta para um estilo de mineralização próprio e ine-
rente às rochas sub-vulcânicas.

A alteração hidrotermal afetou principalmente os 
granitos, sienitos e monzonitos, em intensidades e es-
tilos distintos. Predomina a alteração potássica, à qual 
preferencialmente se associa a mineralização, e que foi 
responsável pela substituição do plagioclásio ígneo 
das rochas por feldspato potássico secundário e pela 
cristalização de biotita esverdeada a partir da biotita 
e/ou da hornblenda ígneas. O feldspato hidrotermal 
por vezes forma cristais grossos tendendo a euédri-
cos, frequentemente apresentando fissuras e relíquias 
de plagioclásio, especialmente no núcleo. A forte cor 
vermelha dos feldspatos hidrotermais, diferentemente 
dos típicos feldspatos róseos ou cinza- arroseados em 
pórfiros (Boone, 1969), foi explicada por Juliani et al. 
(2015), como decorrência dos elevados teores de ferro 
nas rochas, que resulta na cristalização mais abundan-
te de microcristais de hematita a partir do Fe3+  que 
substitui o Al3+  no plagioclásio ígneo. Também ficou 
constatada a diminuição da susceptibilidade magnética 
dos litotipos afetados pela alteração potássica e/ou seri-
cítica, ambas responsáveis pela destruição da magnetita 
proporcionalmente à intensidade da alteração. 

A paragênese clorita + epidoto + albita, típica da 
alteração propilítica, foi observada em veios e vênulas 
nos monzogranitos apenas nas porções distais do alvo, 
sendo caracterizada como estéril do ponto de vista de 
mineralização aurífera. A alteração carbonática está 
intrinsecamente relacionada aos monzonitos e comu-
mente apresenta pirrotita euédrica disseminada em 
detrimento de pirita, sugerindo fluidos com menores 
fO2, fS2 e relativamente enriquecidos em CO2, quando 
comparados aos fluidos magmáticos de sistemas oxida-
dos. Este padrão geoquímico e mineralógico se asseme-
lha aos observados nos Intrusion Related Gold Systems 
(Lang & Baker, 2001), que se associam a intrusões com 
estado de oxidação relativamente reduzido, magmas 
subalcalinos, metaluminosos, do tipo I, tipicamente en-
contradas em zonas de subducção. De fato, ocorrências 
minerais com características semelhantes foram descri-
tas na PMT por Juliani et al. (2002), Borges et al. (2009) 
e por Villas et al. (2013), respectivamente para o Grani-
to Batalha, depósito de ouro São Jorge e para o depósito 
aurífero Tocantinzinho. Entretanto, a intensa e expres-
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siva alteração hidrotermal identificada nos monzonitos 
do Patrocínio não se assemelha ao que é verificado nos 
depósitos do tipo IRGS, mas sim à sistemas do tipo pór-
firo ricos em ouro, de características reduzidas, os quais 
não apresentam magnetita (Rowins, 2000), também 
denominados gold only porphyries. Os pulsos magmáti-
cos subsequentes geraram os granitos, que por sua vez, 
apresentam valores de SM mais elevados e compatíveis 
com os granitos da série da magnetita (Ishihara, 1977), 
sugerindo o aumento na fO2 do magma e, consequente-
mente, a evolução do arco magmático.

As rochas no Patrocínio, tanto as plutônicas quan-
to as vulcânicas, seguem o trend evolutivo da série cál-
cio-alcalina e são classificadas como peraluminosas ou 
metaluminosas. No diagrama de K2O x SiO2 de Pecce-
rillo & Taylor (1976) é possível perceber que os grano-
dioritos, monzogranitos, andesitos e riolitos pertencem 
dominantemente à série cálcio-alcalina de alto potás-
sio, enquanto que sienitos estão agrupados no campo 
da série shoshonítica. Algumas amostras de granito por 
vezes se encontram no campo da série shoshonítica, 
fato que ocorre em função da alteração hidrotermal. Da 
mesma forma, monzonitos inclusos na série shoshoníti-
ca e o relativo enriquecimento em potássio de uma das 
amostras de granodiorito e de pórfiro granodiorítico 
também são feições atribuídas à alteração hidrotermal.

Os dados geocronológicos apontam para a evolu-
ção do arco magmático, que se processou no intervalo 
de 1,99 a 1,95 Ga. O período de 1,99 Ga é marcado na 
área pela colocação de granodioritos cálcio-alcalinos e o 
de 1,95 Ga por sienitos da série shoshonítica. Essas ida-
des são compatíveis com as do arco Creporizão (Santos 
et al., 2001) ou com o Arco Tapajônico I proposto por 
Juliani et al. (2013). Nos diagramas de Pearce et al. 
(1984), os sienito se distribuem nos campos de  granitos 
intraplaca e sin-colisionais, sugerindo que a colocação 
dessas rochas se deu em situações tectônicas pós-coli-
sionais ou até mesmo anorogênicas.

A presença de pequenos cristais avermelhados de 
feldspato potássico que se assemelham quanto ao hábi-
to à adulária na sua variação “felsobanya”, dispersos em 
zona brechada, é sugestiva da superposição de um sis-
tema epitermal low-sulfidation tardio na região. Segundo 
Pirajno (2009), esses depósitos se formam tipicamente 
a baixas profundidades (em torno de 1 km), por ação 
de fluidos meteóricos de baixa salinidade (1–2% em 
peso de NaCl eq.), com mineralizações de Au e Ag dis-
seminadas, em veios e em vênulas, onde adulária é um 
mineral diagnóstico. As ocorrências de sistemas epiter-
mais low-sulfidation descritas por Dreher et al. (1998) e 
Aguja-Bocanegra (2013), por exemplo, com presença 
de adulária no primeiro e adulária e sericita com sobre-
posição de um pórfiro no segundo, reforçam o modelo 
metalogenético de sistemas magmático–hidrotermais 

análogos aos observados nos Andes e na costa oeste da 
América Central e Norte, para essa região da PMT.

CONCLUSÕES

1. Na região da Vila Patrocínio se observam gra-
nodioritos e monzonitos e intrusões de corpos de sie-
nogranitos, monzogranitos, pórfiro granodiorítico e 
sienitos, a maioria afetada por alteração hidrotermal, 
predominantemente a potássica, à qual se associam 
vênulas e veios de quartzo e pirita ± calcopirita mine-
ralizados em Au. Sericitização e alteração propilítica 
(clorita + epidoto + albita) se superpõem ao evento de 
alteração potássica. Carbonatação foi descrita apenas 
nos monzonitos mineralizados.

2. Um estilo de mineralização aurífera está asso-
ciado aos diques de riolito e de traquiandesitos intrusi-
vos nas rochas graníticas de 1,95 Ga. A falta de datação 
destas rochas não permite correlações com os eventos 
magmáticos e com as mineralizações magmáticas–hi-
drotermais na Província Mineral do Tapajós. A suas ca-
racterísticas geoquímicas, entretanto, são sugestivas de 
possíveis correlações com o vulcanismo Iriri.

3. As análises geoquímicas de elementos maiores 
permitem agrupar os litotipos nas séries cálcio-alcalina 
de alto potássio e shoshonítica, metaluminosos e pe-
raluminosos.

4. A geocronologia U–Pb em zircão, juntamente 
com as características petrológicas e geoquímicas das 
rochas, sugere a atuação de um sistema hidrotermal 
ligeiramente diacrônico na região do Patrocínio, que 
inicialmente se associa às rochas monzoníticas de ca-
racterísticas reduzidas e, posteriormente, às intrusões 
graníticas mais oxidadas.

5. O conjunto  de  resultados  aponta  para  a  
evolução  do  sistema  hidrotermal  concomitante à 
evolução geotectônica da porção central da PMT no 
período entre 1,99 e 1,95 Ga, sugerindo a mudança de 
ambiente de arco-magmático pleno para situações tar-
di-tectônicas.
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RESUMO: A Terra é capaz de produzir energia de 
diversas formas. A geotermia compreende o estudo da 
energia térmica produzida no interior do planeta, rela-
cionado ao calor residual armazenado desde os primór-
dios de sua formação, somado aos diversos processos 
naturais que produzem calor, como a influência da 
energia produzida pela irradiação solar incidente so-
bre a superfície planetária. Os progressos alcançados 
nas últimas décadas tornam os estudos geotérmicos 
um caminho fértil para alavancar o desenvolvimento, 
principalmente no que diz respeito à geração de energia 
e à expansão agrícola, a partir do uso de solos. Como 
contribuição ao entendimento desses processos geo-
térmicos, foram realizados dois monitoramentos geo-
térmicos pontuais, a partir de medidas de temperatura 
em dois locais contíguos na porção sudeste da cidade 
de Manaus (Bairro Puraquequara), com termístores 
instalados na superfície, a 0,5 e a 1,0 m de profundidade, 
em uma área com cobertura vegetal (CCV) e uma área 
sem cobertura vegetal (SCV). O principal objetivo des-
te trabalho foi quantificar as variações de temperatura 
local e avaliar esse comportamento ambiental, conside-
rando os fatores intervenientes, ao longo de um período 
contínuo de 48 horas. Os resultados destacam a grande 
importância da cobertura vegetal nesse processo, tan-
to pela contribuição no arrefecimento da temperatura 
quanto no equilíbrio térmico local. As variações térmi-
cas registradas ao longo das 48 horas de observações e, 
comparativamente entre os meses de julho dos anos de 
2014 e 2015, permitiram destacar sua importância para 
o melhor conhecimento da estrutura geotermal rasa na 
região estudada, como também, a sua contribuição para 
a tentativa de mitigar ou eliminar os efeitos de desflo-
restamento e urbanização. 

PALAVRAS-CHAVE: Monitoramento geotérmico; 
Atividades antrópicas; Fluxo geotermal raso; Cobertu-
ra vegetal.

ABSTRACT: The earth is capable of producing energy in 
different ways. Geothermal is the study of the thermal energy 
produced inside the planet, related to the residual heat stored 
since the early days of its formation, added to various natural 
processes that produce heat, such as the influence of the ener-
gy produced by the incident solar radiation on the planetary 
surface. The progress made in recent decades make geothermal 
studies a fertile way to leverage development, especially with 
regard to power generation and agricultural expansion, from 
land use. As a contribution to the understanding of these geo-
thermal processes, two specific geothermal monitoring were 
performed, from temperature measurements at two adjacent 
sites in the southeastern portion of the city of Manaus (Pura-
quequara neighborhood) with thermistors installed on the sur-
face, 0.5 and 1. 0 m depth, in an area with vegetation (CCV) and 
an area without vegetation cover (SCV). The main objective 
of this study was to quantify the local temperature variations 
and evaluate this environmental performance, considering the 
factors involved, over a continuous period of 48 hours. The re-
sults highlight the importance of the vegetation cover in this 
process, both the contribution to the cooling temperature as the 
local thermal equilibrium. Thermal variations recorded over 
48 hours of observations and compared between the months of 
July from the years 2014 and 2015, allowed highlight its impor-
tance to the knowledge of the shallow geothermal structure in 
the study area, as well as their contribution to the attempt to 
mitigate or eliminate deforestation and urbanization effects.

KEYWORDS: Geothermal monitoring; Anthropic activities; 
Shallow geothermal stream; Vegetation cover.
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INTRODUÇÃO

Medidas de temperatura na superfície da Terra 
revelam a existência de zonas, em seu interior, onde a 
temperatura é mais elevada que o normal, ou seja, onde 
existem anomalias térmicas. Estas anomalias podem es-
tar associadas a causas diversas, tais como a existência 
de feições e fatores geológicos, como falhas, através das 
quais circulam águas quentes, concentrações anormais 
de elementos químicos radioativos, que geram calor du-
rante o processo de desintegração radioativa natural, 
ou ainda à existência de zonas anormalmente quentes 
em regiões mais profundas, como as plumas mantélicas, 
ou mesmo do calor residual que mantém a temperatura 
interna extremamente elevada (da ordem de 5.500 oC 
no centro do planeta). Essas ondas de calor fluem e as-
cendem até à superfície terrestre, constituindo o fluxo 
geotermal, onde se dissipam na atmosfera. 

A temperatura observada em qualquer ponto da 
superfície terrestre depende da capacidade que os ma-
teriais geológicos possuem em transmitir calor (condu-
tividade térmica) e do calor específico das mesmas, o 
qual é definido como a quantidade de calor que é for-
necido a uma substância, para que sua temperatura 
aumente de 1°C. Quando secos, a maioria dos materiais 
geológicos têm calor específico entre 0,2 e 0,3, sendo 
que a água tem calor específico igual a 1°C, o que mostra 
a importância da umidade na transmissão de calor nos 
materiais geológicos, notadamente próximos da super-
fície.

Modernamente, admite-se que a ação do homem, 
alterando as características físicas da superfície, contri-
bui de forma significativa nesse processo térmico. Esti-
ma-se que a degradação dos solos provocada pela ação 
humana atinge, nos dias atuais, cerca de 15% da área to-
tal da superfície terrestre. As principais consequências 
da destruição dos solos no mundo são: a erosão, a perda 
de matéria orgânica, o esgotamento dos solos, o proces-
so de assoreamento dos cursos d’água e o rebaixamento 
dos níveis do lençol freático (Miguel & Santos 2007). 
A retirada da cobertura vegetal, observada de forma 
significativa em áreas urbanas e de cultivo, contribui 
de forma decisiva na  alteração do equilíbrio térmico, 
produzindo  a ocorrência de ilhas de calor. Trata-se de 
alterações climáticas baseadas em diferenças térmicas 
entre áreas mais urbanizadas e as circunvizinhas, onde 
há presença virtual de vegetação. Além do desequilíbrio 
entre os elementos do ecossistema, o desmatamento 
provoca a perda da biodiversidade, ou seja, da riqueza 
natural do conjunto de espécies vegetais e animais de 
uma dada área. As atividades de desflorestamento em 
grandes áreas continentais promovem perturbações 
que podem alcançar escala global. 

A geotermia rasa, cujos fundamentos são considera-
dos neste trabalho, estuda as camadas do solo e subsolo 
afetadas significativamente pelo fluxo de radiação solar 
na superfície sólida da Terra (Araújo 1999), e suas rela-
ções com os processos geotérmicos propriamente ditos. 
O registro e interpretação dessas variações geotérmicas 
são de grande importância para o melhor entendimento 
da estrutura geotermal rasa. Adicionalmente, essas in-
formações podem ser úteis para a elaboração de modelos 
reais acerca dos efeitos causados pelos processos de des-
matamento e de reflorestamento em áreas antropizadas. 

O presente monitoramento geotérmico foi realiza-
do no Sítio Renascer (3° 04’ 35”S e 59° 53’ 11” W), no 
Bairro Puraquequara, Zona Leste da Cidade de Manaus, 
capital do estado do Amazonas (Figura 1). O local en-
volve uma área construída e de lazer, contornada por 
áreas arborizadas (vegetação de porte médio). O levan-
tamento constou da realização de monitoramentos ge-
otérmicos rasos, em duas etapas de obtenção de dados, 
sendo uma em julho de 2014 (14 a 16.07.2014) e a se-
gunda em julho de 2015 (20 a 22.07.2015), nas quais fo-
ram obtidas medidas de temperaturas horárias por um 
intervalo de 48 horas, com sensores posicionados até a 
profundidade de 1,0 m.

Em cada levantamento foram instalados e monito-
rados sensores (termistores) em dois locais distintos e 
contíguos, sendo um em área arborizada (protegida por 
vegetação) e outro em área de gramado (desprovida de 
vegetação).

A região da cidade de Manaus, localizada na por-
ção central da bacia sedimentar do Amazonas, abrange 
rochas de idades cretácea (Formação Alter do Chão) 
e neógena (Formação Novo Remanso), constituída de 
arenitos, siltitos, argilitos e conglomerados (Cunha et 
al. 1994, 2007; Rozo 2005) e localmente com  espessuras 
da ordem de 200 metros (Aguiar et al., 2002). 

O bairro Puraquequara está localizado na porção 
do limite leste da área urbana da cidade de Manaus, 
onde faz fronteira com a margem do lago homônimo. 
Nessa porção territorial foram identificadas quatro li-
tofácies, descritas como arenoargilosa, arenosa, argilo-
sa e Arenito Manaus (Albuquerque 1922 apud Palma 
2014). Dentre essas fácies ressaltam-se as argilosas, que 
ocorrem na porção superior do perfil geológico da re-
gião, a qual abrange cerca de 70 % da área da cidade e 
perfaz cerca de 25 % do total dos litotipos considerados 
no arranjo sedimentológico local (Peixoto et al. 2006). 
Em sua grande maioria, esses sedimentos argilosos são 
resultantes de alteração intempérica de crostas laterí-
ticas, que ocorrem localmente com espessura média de 
cerca de 1 m, e chegam dezenas de metros de extensão 
lateral, e correspondem, em profundidade, a estratos 
pelíticos da Formação Alter do Chão. 
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Localmente, na área do Sítio Renascer, predomina 
exposição de materiais arenosos a arenosiltosos, sendo 
que, a 1,0 m de profundidade, já se observa dominân-
cia de material argiloso, amarelado. Este trabalho teve 
como objetivo principal realizar um estudo geotérmico 
raso (até a profundidade de 1,0 m), na forma de moni-
toramento, em dois locais contíguos, na área do Sítio 
Renascer, sendo um com presença de vegetação arbó-
rea e outro em condição de solo exposto. As medidas 
de temperatura efetuadas em diferentes posições dessa 
camada superficial, por um período contínuo de 48 ho-
ras, relativo ao mês de julho dos anos de 2014 e 2015, 
visaram identificar as variações temporais de tempera-
tura diurna, e analisar acerca dos principais fatores que 
influenciaram esse comportamento.

GEOTERMIA RASA

A Geotermia Rasa é a parte da Geotermia que es-
tuda especificamente as camadas do solo e subsolo afe-
tadas significativamente pelo fluxo de radiação solar 
incidente na superfície sólida da Terra (Araújo 1999). 
Os estudos atinentes à Geotermia Rasa são de efetivo 
interesse científico e social, pois o conhecimento das 
elevadas variações de temperatura devidas ao clima 
e aos processos antrópicos, tem grande importância 
ambiental, uma vez que pode mostrar, por exemplo, 
se uma determinada área pode ou não ser reflorestada. 
Nos estudos geológicos, a Geotermia Rasa pode ser uma 
importante ferramenta auxiliar na prospecção mineral 

e no reconhecimento, de forma indireta, de estruturas 
geológicas (Araújo 2004), como no monitoramento de 
ambientes vulcânicos e sísmicos.

TRANSMISSÃO DE CALOR - 
CONDUTIVIDADE TÉRMICA

Nos materiais litológicos da porção superior da 
crosta, a energia térmica é preponderantemente trans-
mitida por modo condutivo, onde, nos materiais sólido, 
o processo se desenvolve por vibração da rede cristalina 
e/ou pelos elétrons de condução, e depende de diversos 
fatores influentes, entre os quais a habilidade que o ma-
terial tem para transmitir calor (condutividade térmica, 
l) e magnitude e diferença de temperatura. O sentido de 
transmissão de calor através do material se dá sempre 
da porção mais quente (maior temperatura) para a mais 
fria (menor temperatura), o que significa dizer que, 
em termos globais, ocorre um constante fluxo de calor 
oriundo do interior da Terra, no sentido da superfície. 
Ressalta-se ainda que substâncias que contém maiores 
quantidades de elétrons livres, caso dos metais (ligação 
metálica), tenderão a potencializar a condução térmica, 
o que justificaria os elevados valores de condutividade 
térmica comumente encontrados.

No que concerne à porção superficial da crosta 
(interface com a atmosfera), deve-se considerar outros 
fatores intervenientes, como exemplo da radiação solar 
incidente, o grau de umidade do solo, as condições físi-
cas e biológicas da superfície, além de fatores geológi-
cos de antropogênicos. 

Figura 1 - Mapa de localização da área de estudos
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Neste trabalho serão utilizados dados de conduti-
vidade térmica de solos da região de Manaus, cataloga-
dos no Laboratório de Geofísica da UFAM, a exemplo 
das informações produzidas por Araujo et al. (2004) e 
Monteiro et al. (2004).

GRADIENTE GEOTÉRMICO

Em geral, verifica-se um aumento de temperatura 
com a profundidade do interior da Terra, o que caracte-
riza, cuja taxa de variação dessa grandeza física com a 
profundidade, em qualquer porção do interior do pla-
neta, determina o gradiente geotérmico. Este gradiente 
térmico varia de local para local, a depender das carac-
terísticas físicas e químicas das rochas, que comumente 
mostram diferentes comportamentos térmicos para as 
diferentes regiões. Quando se considera esse comporta-
mento térmico a partir da superfície terrestre, deve-se 
considerar também outros fatores influentes, como as 
condições climáticas, os processos intempéricos, exis-
tência ou ausência de vegetação, as questões ambien-
tais, entre outros.

Com respeito às porções mais profundas da Terra, 
pode-se deduzir a cercada configuração geral do gra-
diente de calor, a partir de observações da velocidade 
de propagação das ondas sísmicas, cujo valor médio 
do gradiente geotérmico é estimado como da ordem de 
25oC por km de profundidade.

A fórmula empregada para quantificar o gradiente 
geotérmico (G) é:

G=DT/DZ 

Onde DT = T
2
-T

1
 é a variação de temperatura e DZ 

= Z
2
-Z

1
 é a variação de profundidade.

FLUXO GEOTÉRMICO

Admitindo-se que a temperatura no interior da 
Terra é maior que na sua superfície, verifica-se então 
um fluxo de calor natural nesse sentido, denominado 
de fluxo geotérmico. Esse fluxo de calor, que é fortemente 
dependente de fatores internos (existência de fontes de 
calor ao longo de sua trajetória, da condutividade tér-
mica dos materiais, das características geológicas), se 
dissipa ao atingir a interface com a atmosfera. Nessa in-
terface, a interação térmica que aí se manifesta é ainda 
influenciada pela ocorrência de uma fonte externa de 
calor, devida à incidência da radiação solar (insolação), 
a qual contribui para o aquecimento da superfície e, 

dessa forma, é responsável pelo estabelecimento de um 
fluxo de calor que descende no sentido do interior da 
Terra. Esse mecanismo é, da mesma forma,dependente 
das características físicas, geográficas e geológicas lo-
cais, o que lhe empresta um comportamento altamen-
te variável (pode até nem existir), quer temporal como 
espacialmente. Normalmente, esse fluxo de calor afeta 
somente uma fina camada da porção mais superior da 
crosta(em média não se aprofunda além de 30 metros), 
a qual constitui o ambiente de estudo da Geotermia 
Rasa (Araujo 1999).

Com a intensificação dos estudos sobre questões 
climatológicas globais, é intensamente difundido que 
a atividade de desmatamento na Amazônia promove 
diversos distúrbios ambientais, com dimensões em di-
versas escalas espaciais (local, regional e global), um 
dos quais diz respeito às ampliações das variações de 
temperaturas (superficiais e subsuperficiais), nessa re-
gião. As peculiaridades climáticas da Amazônia, com 
destaque ao elevado fluxo de radiação solar incidente 
e o forte regime pluviométrico sazonal, são fatores que 
influenciam diretamente para essa considerável ampli-
tude na variação da temperatura e da condutividade 
térmica nas camadas mais rasas. Somado a esses, desta-
cam-se os impactos ambientais antropogênicos, ocasio-
nados principalmente pelo processo de desflorestamen-
to acentuado, que ocasionam fortes efeitos nos regimes 
térmicos dos solos e na interação destes com a baixa 
atmosfera (Araujo 1999).

A influência da cobertura vegetal, como exemplo, 
se faz perceber de modo essencial, em quatro fatores 
climáticos: temperatura, velocidade e umidade do ar e 
radiação solar. Quando, além disso, se considera as con-
dições climáticas em áreas urbanas, a ação da vegetação 
faz diminuir os índices térmicos, aumenta a umidade 
relativa do ar e diminui a intensidade da “ilha de calor” 
urbana, além de contribuir para a interceptação e cap-
tação da energia solar incidente (Barbosa et al. 2015). 
A filtração do índice de radiação solar incidente pelo 
dossel das árvores implica diretamente na atenuação 
das temperaturas extremas. Conforme Querino et al. 
(2006), em termos médios, cerca de 13 % da radiação 
solar incidente sobre a superfície coberta por vegetação 
tipo floresta densa é refletida no dossel (albedo), parte 
é absorvida (cerca de 50 %), e o restante é irradiado de 
volta para a atmosfera (20 %). Estima-se que a quase 
totalidade da radiação transmitida através da camada 
vegetal é interceptado pelas camadas inferiores de fo-
lhas, de modo que o ganho na superfície do solo é prati-
camente nulo (Cantuária 1995). 
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É conhecido que a retirada pura e simples da ve-
getação, que promove a exposição direta da superfície 
rochosa às intempéries, causam fortes distúrbios térmi-
cos locais, como a diminuição da absorção e aumento da 
reflectância (albedo), impermeabilização da superfície 
(que contribui, entre outros efeitos, para diminuir a in-
filtração e aumentar o escoamento superficial da água 
de precipitação). Esse comportamento é agravado em 
regiões urbanas, devido ao processo de retirada da vege-
tação e construção de vias e estruturas arquitetônicas, o 
que contribuem mais ainda para a formação de “ilhas de 
calor”, devido ao aumento significativo da absorção da 
energia térmica da irradiação solar.

MATERIAIS E MÉTODOS

Este estudo constou da realização de dois monito-
ramentos geotérmicos em dois locais dentro da área do 
Sítio Renascer, bairro Puraquequara, zona leste da ci-
dade de Manaus.Trata-se de uma área urbana periférica 
da cidade, onde a preservação da vegetação é ainda bas-
tante relevante, com predomínio de áreas florestadas.

Neste local foram identificados dois pontos para 
instalação dos sensores térmicos, sendo um em local 
com presença de vegetação do tipo arbórea semi-fecha-
da, com vegetação rasteira rala (denominada formal-
mente de local com cobertura vegetal - CCV), e outro 
em local de solo exposto, com presença de gramíneas 
rasteiras (da mesma forma denominado de local sem 
cobertura vegetal - SCV). A distância entre esses locais 
é de cerca de 30 m, como garantia de encontrarem-se 
submetidos, concomitantemente, às mesmas condições 
climáticas e de tempo.

Em cada local foi feito um furo (a trado manual) 
de 1,0 m de profundidade, no qual foram instalados três 
sensores do tipo termístores, sendo um na superfície e 
outros dois a 0,5  e 1,0 m de profundidade. Um quarto 
termístor foi instalado a 1,0 m acima da superfície, para 
medida da temperatura ambiente. Termistor é um dis-
positivo elétrico que têm a sua resistência elétrica alte-
rada termicamente, ou seja, apresenta valores diferentes 
de resistência elétrica para cada condição de tempera-
tura absoluta. Para a realização das medidas foram utili-
zados cabos condutores (individuais), correspondentes 
a cada sensor (devidamente identificados), estendidos 
até um local abrigado (protegido contra intempéries), 
cujos terminais foram conectados a um multímetro. 

Neste trabalho foi utilizado um multímetro digi-
tal de 4,5 dígitos, da Goldstar (DM341) e termístores 
do tipo NTC (Negative Temperatur e Coeficient), nos 
quais sua resistência elétrica diminui fortemente com o 
aumento da temperatura, o que lhe proporciona elevada 
precisão nas medidas (da ordem de ±2,0 Ohm e resolu-
ção de ±0,5 Ohm).

Após a instalação dos sensores foi esperado um 
tempo (2 a 3 horas) para estabilização térmica local, a 
partir de quando foram iniciadas as medidas, com inter-
valo de uma hora entre as mesmas. Os valores de resis-
tência para cada sensor foram anotados em planilhas, 
para cada local de observação e, em seguida convertidos 
para valores de temperatura, a partir de tabelas de con-
versão apropriadas. Foram realizadas duas etapas de 
monitoramento, no mesmo local, sendo a primeira das 
14:00 horas do dia 20 às 14 horas do dia 22 de julho de 
2014, e a segunda das 12:00 horas do dia 14 às 12 horas 
do dia 16 de julho de 2015.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Monitoramento Geotérmico realizado em 
Julho de 2014

Para o monitoramento realizado das 14:00 horas 
do dia 14 às 14:00 horas do dia 16 de julho de 2014 - 48 
horas (Tabela 1 e figuras 2 e 3), os valores de tempera-
turas máximas observados para o Local CCV, foram de 
32,40 oC para as medidas ambientais (variação de 9,17 
oC e média de  26,32 oC), de 29,50 oC para as superficiais 
(variação de 5,92 oC e média de  26,24 oC), de  26,54 oC 
para as medidas a 0,5 m de profundidade (variação de 
0,17 oC e média de  26, 48oC) e de 26,64 oC para as medi-
das a 1,0 m de profundidade (variação de 0,08 oC média 
de  26,61oC). Para o local SCV (Figura 3), nesse mesmo 
período, as temperaturas máximas medidas foram de 
37,57 oC para as medidas ambientais (variação de 14,48 
oC e média de 28,79 oC), de 49,79 oC para as superficiais 
(variação de 24,73oC e média de 31,93 oC), de  30,43oC 
para as medidas a 0,5 m de profundidade (variação de 
0,63oC e média de 30,21 oC) e de 29,99oC para as medi-
das a 1,0 m de profundidade (variação de 0,12oC e média 
de 29,93oC).



Monitoramento geotérmico raso bianual, em Puraquequara (AM)

132
Contribuições à Geologia da Amazônia - Volume 10

Tabela 1 - Dados do monitoramento geotérmico realizado em julho de 2014

DIA HORA TEMPERATURAS (oC)
Local com cobertura vegetal (CCV) Local sem cobertura vegetal (SCV)

Sup. 0,5 m 1,0 m Amb. Sup. 0,5 m 1,0 m Amb.

  18 26,684 27,186 27,201 25,978 27,501 29,673 29,254 25,941
14 19 26,347 27,016 27,046 25,792 26,923 29,639 29,221 25,621

20 25,954 26,948 26,992 25,556 26,504 29,622 29,199 25,433

Jul 21 24,85 26,909 26,982 24,868 26,129 29,633 29,177 24,648
22 25,505 26,889 26,962 24,736 25,792 29,628 29,171 24,388

2014 23 25,429 26,875 26,953 24,556 25,792 29,633 29,165 24,238
24 25,154 26,875 26,957 24,161 25,321 29,633 29,165 23,718

  1 24,917 26,86 26,948 23,869 24,908 29,616 29,16 23,432
2 24,758 26,855 26,953 23,714 24,974 29,605 29,154 23,343

3 24,736 26,85 26,948 23,627 25,086 29,599 29,154 23,489

4 24,697 26,85 26,948 23,597 24,965 29,565 29,143 23,527

5 24,578 26,845 26,943 23,432 24,736 29,56 29,138 23,188

6 24,482 26,845 26,938 23,261 24,789 29,531 29,138 23,139

7 24,67 26,845 26,938 23,526 26,217 29,475 29,127 24,131

8 25,451 26,836 26,928 24,582 28,135 29,442 29,132 29,843

9 26,243 26,855 26,938 26,906 30,229 29,398 29,116 30,872

15 10 26,713 26,836 26,928 27,306 28,946 29,365 29,132 30171
11 26,366 26,826 26,928 28,698 29,849 29,326 29,127 33,162

Jul 12 27,768 26,816 26,919 29,105 30,229 29,287 29,121 33,377
13 27,431 26,821 26,909 28,482 29,248 29,243 29,116 30,287

2014 14 27,763 26,806 26,919 28,999 29,775 29,248 29,121 30,937
15 27,486 26,797 26,933 28,214 29,639 29,248 29,105 30,398

16 27,537 26,802 26,933 27,973 29,509 29,237 29,121 30,461

17 27,016 26,802 26,928 27,136 28,962 29,248 29,121 27,166

18 26,802 26,802 26,928 26,792 28,849 29,259 29,121 26,743

19 26,044 26,802 26,928 25,603 28,393 29,282 29,127 25,352

20 25,82 26,797 26,938 25,284 28,272 29,304 29,126 24,75

21 25,732 26,802 26,938 25,131 28,177 29,32 29,121 24,82

22 25,681 26,806 26,933 24,969 27,927 29,337 29,127 24,701

23 25,566 26,811 26,938 24,859 27,778 29,348 29,121 24,512

24 25,077 26,806 26,933 24,886 26,831 29,348 29,121 24,486

  1 24,802 26,806 26,928 24,105 26,685 29,348 29,116 23,673
2 24,499 26,816 26,933 23,506 26,841 29,348 29,121 23,021

3 24,285 26,816 26,943 23,127 26,524 29,342 29,116 22,775

4 23,99 26,811 26,933 22,763 26,219 29,337 29,116 22,347

5 23,806 26,811 26,933 22,448 26,177 29,32 29,105 22,286

6 23,618 26,832 26,938 22,274 26,167 29,309 29,11 21,684

16 7 23,986 26,816 26,957 22,791 26,612 29,259 29,099 26,276
8 24,978 26,802 26,928 24,903 27,156 29,237 29,083 33,033

Jul 9 25,284 26,797 26,938 26,509 27,126 29,204 29,072 33,983
10 25,429 26,802 26,938 26,792 27,356 29,177 29,06 31,83

2014 11 26,31 26,792 26,938 26,977 28,367 29,132 29.060 31,364
12 26,709 26,787 26,928 27,937 29,503 29,094 29,06 34,039

13 27,583 26,782 26,933 28,725 30,955 29,071 29,055 35,119

14 27,614 26,763 26,928 29,011 31,309 29,049 29,055 34,55

15 27,665 26,758 26,933 28,773 29,656 29,038 29,055 31,095

16 27,336 26,743 26,928 28,325 29,154 29,038 29,06 30,363

  17 26,919 26,743 26,923 27,426 29,999 29,038 29,066 28,372
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Figura 2 - Perfis de temperatura observadas no monitoramento geotérmico realizado no Sítio Renascer, em 
julho de 2014 - Local CCV.

Figura 3 - Perfis de temperatura observadas no monitoramento geotérmico realizado no Sítio Renascer, em 
julho de 2014 - Local SCV.

As diferenças de temperatura (DT) máximas 
observadas entre as medidas no locais CCV e SCV 
(Dt = t

SCV
 - t

CCV
) foram de:  5,17 oC para as medidas 

ambiente (aérea),  20,29 oC para as medidas super-
ficiais,  3,88 oC para as medidas a 0,5 m de profun-

didade e de 3,35 oC para as medidas a 1,0 m de pro-
fundidade. Em média, as temperaturas no local SCV, 
em relação ao local CCV foram maiores 5,68 oC na 
superfície, 3,73 oC a 0,5 m,  3,31oC a 1,0 m de profun-
didade e 2,47 oC no ambiente aéreo.
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MONITORAMENTO GEOTÉRMICO 
REALIZADO EM JULHO DE 2015 

Para o monitoramento realizado das 14:00 horas 
do dia 20 às 14:00 horas do dia 22 de julho de 2015 - 48 
horas de medidas  (Tabela 2 e figuras 4 e 5), as tempera-
turas máximas observados para o Local CCV, foram de 
31,30 oC para as medidas ambientais (variação de 7,75 
oC e média de  26,69 oC), de 33,94 oC para as superficiais 
(variação de 9,99oC e média de  26,62  oC), de  27,00 oC 
para as medidas a 0,5 m de profundidade (variação de 

1,38oC e média de  26, 50 oC) e de 26,82 oC para as medi-
das a 1,0 m de profundidade (variação de 0,15oC média de  
26,69 oC). Para o local SCV Figura 5), nesse mesmo perí-
odo, as temperaturas máximas medidas foram de 41,53 oC 
para as medidas ambientais (variação de 18,39 oC e média 
de 28,42 oC), de 48,83oC para as superficiais (variação de 
25,81 oC e média de 30,88 oC), de  30,99 oC para as medidas 
a 0,5 m de profundidade (variação de 2,76 oC e média de 
28,71 oC) e de 28,47 oC para as medidas a 1,0 m de profun-
didade (variação de 0,96 oC e média de 27,60 oC).

Tabela 2 - Dados do monitoramento geotérmico realizado em julho de 2015

DIA HORA TEMPERATURAS (oC)
Local com cobertura vegetal (CCV) Local sem cobertura vegetal (SCV)

Sup. 0,5 m 1,0 m Amb. Sup. 0,5 m 1,0 m Amb.
  12 29,138 26,948 26,821 30,818 41,013 30,985 28,472 41,528

13 29,787 26,67 26,748 30,937 43,533 29,582 27,953 35,963
14 33,941 26,568 26,724 31,303 43,578 28,994 27,711 36,668
15 29,73 26,504 26,704 31,04 40,236 28,784 27,655 36,039

20 16 28,519 26,475 26,704 29,469 33,892 28,665 28,632 32,697
17 27,723 26,466 26,699 28,487 29,882 28,616 27,583 29,514

 Jul  18 27,096 26,461 26,694 25,516 27,67 28,589 27,583 27,814
19 26,134 25,625 26,689 26,053 26,067 28,584 27,568 25,908

2015 20 25,46 26,48 26,689 25,135 25,537 28.605 27,578 24,938
21 25,226 26,49 26,689 24,938 25,171 28,605 27,537 24,811
22 25,054 26,494 26,684 24,855 24,815 28,605 27,542 24,661
23 24,771 26,504 26,685 24,456 24,508 28,617 27,542 24,486
24 24,802 26,509 26,679 24,63 24,49 28,627 27,537 24,516

  1 24,692 26,519 26,675 24,444 24,595 28,622 27,537 24,324
2 24,534 26,519 26,679 24,148 24,495 28,622 27,516 24,13
3 24,272 26,523 26,675 23,964 25,295 28,611 27,537 23,756
4 24,234 27,001 26,675 23,848 24,212 28,605 27,537 23,723
5 24,225 26,504 26,675 23,81 24,096 28,595 27,547 23,668
6 23,952 26,504 26,675 23,551 23,025 28,605 27,532 23,135
7 24,375 26,494 26,679 24,16 25,225 28,589 27,542 26,879
8 25,262 26,485 26,675 26,485 29,005 28,557 27,547 27,886
9 26,5 26,476 26,675 27,016 35,023 28,541 27,553 31,089

10 27,583 26,457 26,675 28,714 45,695 28,525 27,588 36,852
21 11 28,762 26,452 26,675 29,803 47,301 28,503 27,563 36,892

12 29,265 26,438 26,675 29,968 48,307 28,514 27,573 34,964
Jul 13 30,002 26,428 26,675 30,586 48,833 28,224 27,578 33,296

14 33,775 26,423 26,675 30,586 45,116 28,493 27,563 32,449
2015 15 30,107 26,419 26,675 30,8 46,994 28,498 27,563 35,491

16 29,226 26,423 26,675 30,083 35,32 28,52 27,573 33,851
17 28,346 26,433 26,68 29,475 28,989 28,568 27,594 29,509
18 26,914 26,452 26,68 27,241 26,371 28,6 27,568 26,609
19 26,048 26,466 26,675 25,996 24,556 28,638 27,563 25,059
20 25,602 26,48 26,67 25,388 24,161 28,692 27,619 24,789
21 25,46 26,499 26,68 25,315 24,225 28,73 27,573 28,824
22 25,361 26,514 26,68 25,23 23,556 28,762 27,578 24,6
23 25,05 26,529 26,675 24,793 23,273 28,79 27,583 24,268
24 25,068 26,538 26,675 24,877 24,045 28,789 27,573 24,371

  1 24,837 26,543 26,675 24,578 23,534 28,789 27,558 24,058
2 24,811 26,538 26,67 24,657 24,238 24,221 27,604 24,204
3 24,741 26,543 26,67 24,499 23,565 28,789 27,594 24,217

21 4 24,409 26,543 26,675 24,088 23,066 28,784 27,578 23,593
5 24,414 26,543 26,68 24,135 23,196 28,751 27,588 23,593

Jul 6 24,443 26,538 26,675 24,23 23,176 28,735 27,573 23,94
7 24,824 26,528 26,68 24,64 25,982 28,73 27,599 26,289

2015 8 25,482 26,523 26,68 25,243 29,933 28,708 27,64 29,922
9 26,29 26,519 26,68 26,582 29,889 28,676 27,593 26,699

10 27,001 26,519 26,685 27,968 37,339 28,66 27,61 31,68
11 28,638 26,495 26,68 29,951 42,672 28,644 27,6141 32,644

  12 28,398 26,49 26,684 29,458 44,216 28,627 27,62 35,568
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Figura 4 - Perfis de temperatura observadas no monitoramento geotérmico realizado no Sítio Renascer, em julho de 
2015 - Local CCV.

Figura 5 - Perfis de temperatura observadas no monitoramento geotérmico realizado no Sítio Renascer, em julho de 
2015 - Local SCV.
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As diferenças de temperatura (Dt) máximas ob-
servadas entre as medidas no locais CCV e SCV (Dt 
= t

SCV
 - t

CCV
) foram de:  10,23 oC para as medidas aére-

as (ambiente),  14,89 oC para as medidas superficiais, 
2,43 oC para as medidas a 0,5 m de profundidade e de 
0,99 oC para as medidas a 1,0 m de profundidade. Em 
média, as temperaturas no local SCV, em relação ao 
local CCV foram maiores 4,24oC na superfície, 2,15 oC 
a 0,5 m,  0,89 oC a 1,0 m de profundidade e 1,72 oC no 
ambiente aéreo.

De um modo geral, as temperaturas mais eleva-
das observadas no ambiente e superfície, no local CCV, 
ocorreram concomitantemente por volta de 14:00 horas, 
enquanto que as mínimas por volta de 04:00 a 05:00 ho-
ras. No local SCV, as temperaturas máximas ocorreram 
por volta das 12:00 a 13:00 horas no ambiente (aérea) 
e 13:00 a 14:00 horas na superfície, com defasagem de 

cerca de uma hora. As temperaturas mínimas ocorreram 
concomitantemente por volta das 06:00 a 07:00 horas

ANÁLISE COMPARATIVA DOS DADOS 
OBTIDOS EM JULHO DE 2014 E JULHO DE 2015 

De um modo geral, os resultados das medidas de 
temperatura obtidas nos monitoramentos realizado em 
julho de 2014 e julho de 2015 (tabelas 1 e 2 e figuras 2, 
3, 4 e 5) são muito semelhantes, quer em configuração 
como em magnitude (maiores diferenças entre médias 
foi de 0,25oC na superfície do local CCV, sendo maior 
em 2015, e de 2,3 5oC a 1,0 m de profundidade no local 
SCV, sendo maior em 2014). Nesses dois anos, as tem-
peraturas ambiente máximas para os locais CCV e SCV 
(figuras 6 e 7) foram, respectivamente, de 32,4 oC a 37,6 
oC em 2014 e de 31,3 oC a 41,5 oC em 2015.

Figura 6 - Comparação entre as temperaturas ambiente (aérea) entre os monitoramentos realizados no Sítio Renas-
cer, no local CCV, nos anos de 2014 e 2015
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Figura 7 - Comparação entre as temperaturas ambiente (aérea) entre os monitoramentos realizados no Sítio Renas-
cer, no local SCV, nos anos de 2014 e 2015

No tocante às temperaturas superficiais obser-
vadas nesses períodos (julho de 2014 e julho de 2015), 
conforme observado nas Figuras 8 e 9, verifica-se, do 

mesmo modo, uma grande semelhança na configuração 
dos perfis, onde as diferenças encontradas são devidas à 
variações nas condições momentâneas de tempo.

Figura 8 - Comparação entre as temperaturas superficiais entre os monitoramentos realizados no Sítio Renascer, no 
local CCV, nos anos de 2014 e 2015



Monitoramento geotérmico raso bianual, em Puraquequara (AM)

138
Contribuições à Geologia da Amazônia - Volume 10

Figura 9 - Comparação entre as temperaturas superficiais entre os monitoramentos realizados no Sítio 
Renascer, no local SCV, nos anos de 2014 e 2015

As temperaturas médias observadas no local CCV 
foram de 26,24 oC em 2014 e de 26,49 oC em 2015, com 
diferença de 0,25 oC (maior em 2015), enquanto que, no 
local SCV, foram de 31,93oC em 2014 e de 30,38 oC em 
2015, com diferença de 1,55 oC (superior em 2014). As 
diferenças entre as temperaturas médias observadas 
nos anos de  2014 e 2015 para o local CCV foi de 5,69 oC 
e, para o local SCV, foi de 3,89 oC.

Para as medidas a 0,5 m de profundidade (Figuras 

10 e 11), os valores médios de temperatura em 2014 para 
os locais CCV e SCV foram, respectivamente, de 26,5 oC 
e 30,2 oC, com diferença média de 3,7 oC e, em 2015, foram 
de 26,6 oC e 29,0 oC, respectivamente, com diferença mé-
dia de 2,3  oC.As diferenças entre as médias observadas 
nesses dois períodos foram de 0,1 oC para o local CCV 
(maior em 2015) e de 1,28 oC, para o local SCV (maior em 
2014), o que salienta uma grande estabilidade das tempe-
raturas observadas, para esse mesmo período anual.

Figura 10 - Comparação entre as temperaturas a 0,5 m de profundidade, no local CCV, entre os 
monitoramentos realizados no Sítio Renascer, nos anos de 2014 e 2015
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Para a profundidade de 1,0 m (Figuras 12 e 13), a con-
figuração observada é muito semelhante, quer para o local 
CCV como para o local SCV, com valores frequentemente 
maiores em 2015. Os valores médios de temperatura obser-

vados no local CCV foram de 26,62 oC e 26,68 oC, respec-
tivamente para os anos 2014 e 2015, com diferença de 0,06 
oC, e no local SCV foram de 30,21 oC e 28,65 oC, respectiva-
mente para os anos 2014 e 2015, com diferença de 1,56 oC.

Figura 11 - Comparação entre as temperaturas a 0,5 m de profundidade, no local SCV, entre os monitoramentos 
realizados no Sítio Renascer, nos anos de 2014 e 2015

Figura 12 - Comparação entre as temperaturas a 1,0 m de profundidade, no local CCV, entre os monitoramentos rea-
lizados no Sítio Renascer, nos anos de 2014 e 2015
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Figura 13 - Comparação entre as temperaturas a 1,0 m de profundidade, no local SCV, entre os monitora-
mentos realizados no Sítio Renascer, nos anos de 2014 e 2015

Com o fim de análise do comportamento das tem-
peraturas desde a medida aérea (1,0 m acima da super-
fície) até à profundidade de 1,0 m, para ambos os locais, 
foram elaborados gráficos (Figuras 14, 15, 16 e 17), que 
abrangem as medidas efetuadas nos horários de 06:00, 
13:00, 17:00 e 22:00 horas, representativos das oscilações 
diurnas das temperaturas, variando desde as mais baixas, 
em fase ascendente, as mais elevadas e em descendência.

A Figura 14, que envolve os valores de tempera-
tura para o local CCV nas diferentes posições, obtidos 
em julho de 2014, mostra que as menores temperaturas 

observadas na superfície ocorreram por volta das 06:00 
h (24,00 oC) e as maiores  por volta das 13:00 horas 
(28,18oC), relacionada com o maior índice de insola-
ção. A 0,5 m de profundidade as temperatura mostram-
-se bastante estáveis, com variação (média) de 0,09oC, 
sendo menor às 17:00 horas (26,43 oC) e maior às 06:00 
horas (26,52 oC). As temperaturas observadas a partir 
de 0,5 m de profundidade continuaram aumentando su-
avemente, sendo a 1,0 m com valores médios de 26,612 
oC às 22:00 horas a 26,616 às 13:00 horas (variação da 
ordem de 0,005oC).

Figura 14 - Variações diurnas das temperaturas a diferentes profundidades, no local CCV, para o 
mês de julho de 2014
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No local SCV (Figura 15), da mesma forma, as 
temperaturas médias na superfície são mais baixas  às 
06:00 h (26,12 oC) e mais elevadas por volta de 13:00 
horas (chega a 41,31oC). A partir de 0,5 m de profundi-
dade alcança maior estabilidade térmica (temperatura 
entre 29,91oC ás 17:00 horas e 30,32 oC às 22:00 ho-
ras, com variação de 0,39 oC), atingindo valores mais 

estáveis (da ordem de 29,91oC a 30,06 oC) a 1,0 m de 
profundidade. 

As diferenças de temperaturas médias observa-
das nas profundidades de 0,5 m e a 1,0 m de profun-
didade, no local SCV, foi estimada como da ordem de 
0,194 oC (maior a 0,5 m), o que caracteriza um fluxo 
descendente de calor nesse trecho de profundidade. 

Figura 15 - Variações diurnas das temperaturas a diferentes profundidades, no local SCV, para o mês de julho de 2014

Os valores de temperatura para o local CCV nas 
diferentes posições e nos horários representativos 
das diversas fases das variações diurnas, obtidos em 
julho de 2015(Figura 16), mostra que as menores tem-
peraturas observadas na superfície ocorreram por 
volta das 06:00 h (24,198 oC) e as maiores  por volta 
das 13:00 horas (29,895 oC). As temperaturas medi-
das a 0,5 m de profundidade mostram-se bastante 
estáveis (entre 26,450oC às 22:00 horas e 26,549 oC 

às 13:00 horas), com variação de 0,100 oC. A partir 
dessa profundidade, as temperaturas continuaram 
aumentando suavemente, com médias variando de 
26,501 oC (0,5 m) a 26,690 oC (1,0 m), com aumen-
to médio de 0,184 oC. Essa configuração caracteriza, 
para esse intervalo de profundidade, um fluxo ascen-
dente de calor, devido ao acúmulo de energia abaixo 
dessa profundidade, devido a transmissões ocorridas 
anteriormente.



Monitoramento geotérmico raso bianual, em Puraquequara (AM)

142
Contribuições à Geologia da Amazônia - Volume 10

Figura 16 - Variações diurnas das temperaturas a diferentes profundidades, no local CCV, para o mês de julho de 2015

No local SCV (Figura 17), o monitoramento reali-
zado em julho de 2015 revelou configuração semelhante 
à ocorrida em julho de 2014 quando, a partir de 0,5 m 
de profundidade, as temperaturas decaíram (até 1,0 m). 
As temperaturas observadas na superfície mostraram 
valores mais baixos às 6:00 horas (média de 23,101oC 

às 06:00 horas) e maiores valores às 13:00 horas (che-
gou a 46,183 oC). Do mesmo modo que no local CCV, 
as temperaturas médias a 0,5 m de profundidade foram 
bastante estáveis (oscilou entre 28,592 oC às 17:00 horas 
até 28,903 às 13:00 horas), com diferença da ordem de 
0,233 oC. 

Figura 17 - Variações diurnas das temperaturas a diferentes profundidades, no local SCV, para o mês de julho de 2015
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As diferenças médias de temperatura entre os lo-
cais CCV e SCV, mostram que, exceto as temperaturas 
ambiente, em que nas medidas noturnas (até às 06:00 
horas da manhã), todas as demais medidas resultaram 
em valores médios superiores no local SCV, comparado 
com o local CCV. 

CONCLUSÕES 

Os resultados dos levantamentos (monitoramen-
to geotérmicos) realizados no Sítio Renascer, no Bairro 
de Puraquequara, repetidamente no mês de julho dos 
anos de 2014 e 1015, e por períodos contínuos de 48 
horas, revelaram que a energia térmica oriunda da ir-
radiação solar, e que incide sobre a superfície terrestre, 
tem influência manifestada até aproximadamente 1 m 
de profundidade, sendo essa influência atenuada pelas 
características naturais dessa superfície, com destaque 
para a cobertura vegetal, como também pelas caracte-
rísticas de condutividade térmica dos materiais subsu-
perficiais. Esse comportamento reflete a influência da 
proteção que a vegetação exerce no processo de ate-
nuação da energia, devido aos fenômenos de reflexão, 
espalhamento e absorção de calor na camada do dossel 
(copa), além da camada secundária e da própria liteira 
(resíduos das próprias árvores, que se precipitam e se 
acumulam sobre a superfície, constituindo-se em uma 
camada que reflete e absorve parte dessa energia.

A configuração dos perfis térmicos para as medi-
das ambiente (1,0 m acima da superfície) e de superfície 
são, em geral, muito semelhantes, sendo evidentemente 
de maiores magnitudes (máximas) no local SCV, prin-
cipalmente no tocante às temperaturas superficiais. 
Os resultados dos monitoramentos realizados em ju-
lho/2014 e julho/2015 são muito semelhantes, diferindo 
um pouco nas magnitudes das temperaturas observa-
das. As medidas obtidas na superfície e ambiente (1,0 
m acima da superfície), sendo ligeiramente maiores em 
2015 se comportaram de modo semelhante, com pe-
quenas oscilações, decorrente das variações nas condi-
ções de tempo. Mesmo comportamento foi observa nas 
temperaturas observadas na profundidade de 0,5 m, no 
local protegido por vegetação (Local CCV), com varia-
ções da ordem de 0,5 oC, ora maiores em 2014, ora em 
2015. Todavia, no local desprotegido por vegetação (Lo-
cal SCV), verificou-se uma sistemática superioridade 
(da ordem de 1,5 oC) nas medidas de 2014 (em torno de 
30,2 oC), em relação a 2015 (em torno de 29,7 oC). Esse 
comportamento se repete nas temperaturas observadas 
na profundidade de 1,0 m, onde 2014 estiveram frequen-
temente superiores (diferença de cerca de 2,3 oC) em 
relação a 2015.

No local CCV, a grande estabilidade das tempe-
raturas a 0,5 m reflete a influência da cobertura vege-
tal sobre o aquecimento e transmissão de calor para a 
subsuperfície. Da qualquer forma, o suave aumento da 
temperatura com a profundidade, caracteriza um fluxo 
ascendente de calor, que se deve à energia térmica ar-
mazenada nessa fina camada (abaixo de 05, m de pro-
fundidade), anteriormente a essa data.

Da mesma forma, no local SCV, asuave instabilida-
de a 0,5 m de profundidade (variação da ordem de 0,39 
oC) reflete a influência da incidência da radiação solar 
sobre a superfície desprotegida (sem vegetação), sendo 
maior às 22:00 horas (chegada da onda de fluxo de calor 
descendente) e menor às 17:00 horas (a onda descen-
dente de calor ainda não atingiu essa profundidade).

As diferenças de temperaturas médias observadas 
nas profundidades de 0,5 m e a 1,0 m, no local SCV, ca-
racteriza um fluxo descendente de calor nesse trecho de 
profundidade, o qual se deve ao maior armazenamento 
de calor nessa porção mais superficial, devido à contri-
buição de energias anteriormente incididas sobre a su-
perfície.

De um modo geral, as temperaturas superficiais l e 
ambiente (1,0 m acima da superfície), do mesmo modo 
que as subsuperficiais (0,5 e 1,0 m de profundidade) es-
tiveram sempre superiores no local SCV, o que se deve 
à maior absorção/propagação do calor da radiação solar 
incidente, ocasionado pela maior filtração exercida pela 
capa vegetal, comparado com o local CCV. 

Há uma boa relação entre as variações dos parâ-
metros temperatura, tanto superficial quanto à 1,0m de 
profundidade, com as mudanças do índice de insolação. 
Isto, independentemente da profundidade e locais estu-
dados, caracterizando, assim, uma relação diretamente 
proporcional entre as variações dos parâmetros insola-
ção e temperatura.

Os resultados obtidos no presente trabalho permi-
tem mensurar a influência da cobertura vegetal super-
ficial no estado térmico das camadas subsuperficiais, 
as quais se constituem palco da geotermia rasa. Tais 
valores são de suma importância na elaboração de mo-
delos reais acerca dos efeitos causados pelos processos 
de desmatamento ou de reflorestamento na Amazônia.
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RESUMO: Este trabalho aborda os aspectos tecto-
no-estruturais e geomorfológicos que afetam e sus-
tentam, respectivamente, os depósitos sedimentares 
miocênicos na região de Marabá, no Estado do Pará. As 
unidades geomofológicas desenvolveram-se, predomi-
nantemente, sobre os sedimentos areno-argilosos e mal 
consolidados da Formação Barreiras. Essa formação re-
pousa de forma discordante, de oeste para leste, sobre 
o embasamento cristalino (Província Transamazonas) 
e sobre as rochas metamórficas do Cinturão Araguaia, 
depositados na extensão sul da Sub-bacia de Mocajuba. 
A partir de interpretações de imagens SAR e SRTM, da-
dos de campo, análises de perfis topográficos, integra-
ção e interpretação das informações obtidas, pode-se 
concluir que as reativações tectônicas pós-cretácicas 
constituem o fator mais importante na configuração 
geomorfológica da área de estudo. Essas reativações fo-
ram responsáveis por soerguimentos e basculamentos 
de superfícies geomorfológicas, além de criar falhamen-
tos que orientaram entalhes e dissecações, definindo a 
compartimentação e a configuração atual dos terraços 
fluviais e das principais anomalias de drenagem na área 
de estudo - como o Paleo-Canal do Tocantins (bacia 
romboédrica) e o Bico do Papagaio (encontro dos rios 
Tocantins e Araguaia). A interpretação mostra uma 
importante movimentação neotectônica controlando o 
relevo e a drenagem atual com ajuste ao quadro neotec-
tônico regional, ou seja, um sistema distensivo com ins-
talação de falhas de direção NNE – SSW a NS, seguido 
pela sedimentação da Formação Barreiras (Mioceno), e 
distensão ENE-SSW a EW. 

PALAVRAS-CHAVE: Neotectônica; Geologia; Geo-
morfologia; Marabá.

ABSTRACT: This work deals with the tectono-structural and 
geomorphological aspects that affect and sustain, respectively, the 
Miocene sedimentary deposits in the Marabá region, in the State 
of Pará. The geomorphological units were predominantly devel-
oped on the sandy and clay sediments of the Barreiras Formation. 
This formation rests in a discordant way, from west to east, on the 
crystalline basement (Transamazonas Province) and on the met-
amorphic rocks of the Araguaia Belt, deposited in the southern 
extension of the Sub-basin of Mocajuba. From interpretations of 
SAR and SRTM images, field data, analysis of topographic pro-
files, integration and interpretation of the information obtained, 
it can be concluded that post-Cretaceous tectonic reactivations 
are the most important factor in the geomorphological configu-
ration of the study area. These reactivations were responsible 
for overlays and tilting of geomorphological surfaces, as well as 
creating faults that guided notching and dissections, defining the 
compartmentalization and the current configuration of the fluvi-
al terraces and the main drainage anomalies in the study area - 
such as the Paleo-Canal do Tocantins (Rhombohedral basin) and 
Bico do Papagaio (meeting of the Tocantins and Araguaia rivers). 
The interpretation shows an important neotectonic movement 
controlling the relief and the current drainage with adjustment to 
the regional neotectonic, a distensive system with installation of 
NNE - SSW to NS direction faults, followed by the sedimentation 
of the Barreiras Formation (Miocene), and distention ENE-SSW 
to EW.

KEYWORDS: Recent Tectonic; Geology; Geomorphology; 
Marabá.
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INTRODUÇÃO

O Brasil está localizado na porção central de uma 
placa tectônica e por isso, durante muito tempo, foi 
considerado como uma região tectonicamente estável. 
O estudo do quadro neotectônico na evolução da região 
do sul e sudeste do Pará tem sido interpretado como 
importante (COSTA et al. 1996), influenciando na pai-
sagem regional e é apresentado como resultante da de-
formação imposta pela relação da Placa Sul-americana 
com as placas do Pacífico e do Caribe, comandando com 
grande importância a implantação da rede de drenagem 
e a escultura das formas de relevo.

O entendimento da estruturação e da evolução da 
neotectônica da região é fundamental na caracterização 
da compartimentação morfotectônica, na implantação 
do quadro geomorfológico e na descrição da paisagem 
atual. A principal importância está relacionada ao en-
tendimento do meio físico da região de Marabá. Esse 

conhecimento é fundamental para a caracterização do 
substrato geológico e dos esforços que atuam desde o 
início do período do Neógeno. 

O principal objetivo desse trabalho é analisar o 
controle tectônico Cenozócio (com ênfase no recente) 
e sua influência na geologia e geomorfologia da região 
de Marabá. Pretende-se compreender a dinâmica da 
paisagem e sua inter-relação com os processos tectô-
nicos, bem como: realizar a análise morfoestrutural e 
neotectônica da área; contribuir para o entendimento 
de evolução geológica e geomorfológica em ambientes 
intraplaca; confeccionar o mapa de compartimentação 
morfotectônica; realizar a síntese da evolução tectôni-
ca, com ênfase no papel das falhas, suas etapas de ativi-
dades em diferentes épocas, seu papel na formação, pre-
servação e deformação das bacias e / ou coberturas mais 
jovens; efetuar a síntese sobre o quadro neotectônico e a 
síntese regional sobre o papel das zonas de cisalhamen-
to e das falhas na evolução regional, enfatizando o qua-
dro da reativação das falhas e o quadro neotectônico.

Figura 1 - Mapa de localização da área de estudo.
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ÁREA DE ESTUDO

A área estudada está localizada em parte da Folha 
Marabá (nas folhas SB-22-X-D-I e SB-22-X-D-II), na 
região sudeste do Estado do Pará e sudoeste do Estado 
do Maranhão.

A área compreende a região entre as duas princi-
pais anomalias de drenagem, conhecidas como “Bico 
do Papagaio” (região de confluência entre os rios To-
cantins e Araguaia, fronteira entre os estados do Pará, 
Maranhão e Tocantins) e “Paleo-canal do Tocantins” 
(estrutura formada pela curvatura do Rio Tocantins em 
direção ao norte). Possui as seguintes coordenadas ge-
ográficas: Latitude -5° 00’ 00’’ e   -5° 30’ 00’ ; Longitude 
-49° 30’ 00’’e -48° 30’ 00’’.

MATERIAIS E MÉTODO

PROCESSAMENTO E FOTO-INTERPRETAÇÃO 
DE PRODUTOS DE SENSORIAMENTO REMOTO

Os produtos de sensoriamento remoto utilizados 
na análise morfotectônica operam na faixa das micro-
-ondas e foram disponibilizados pelo Sistema de Pro-
teção da Amazônia (SIPAM), que dispõe de imagens 
geradas a partir do sensor SAR. As imagens são dis-
tribuídas em formato TIFF, sem processamento, com 
multipolarimetria, ou seja, quatro canais (VV, HH, HV 
e VH) e resolução espacial de 6 metros. Com essa reso-
lução espacial é possível realizar mapeamentos diversos 
em escala de detalhe, com alcance de até 1:15.000. Cada 
imagem tem aproximadamente 125 x 20 km, totalizan-
do uma área equivalente de 250.000 ha.

Para a realização da análise, as imagens SAR foram 
corrigidas radiometricamente (correções do padrão de 
antena, aplicação dos filtros speckle e sharpen) e geome-
tricamente (ortorretificação).

O MDT utilizado neste trabalho provém do pro-
grama SRTM (NASA), reprocessado e distribuído pelo 
INPE no projeto Topodata, onde a resolução espacial 
original fornecido pela agência norte-americana é de 90 
m e o dado reprocessado é distribuído, de forma gratui-
ta pelo instituto brasileiro, com pixel reamostrado para 
30 m. Esses dados serviram de base para ortorretifica-
ção das imagens de Radar do SIPAM, para composição 
de mapas hipsométricos e mapas temáticos diversos, 
bom como no auxílio de interpretação de geoformas re-
gionais.

O projeto Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) 
é um sistema RADAR que utilizou a técnica de inter-
ferometria para geração do Modelo Digital do Terreno 
(MDT), desenvolvido pela Agência Espacial Americana 

(NASA) em parceria com o Centro Aeroespacial Ale-
mão (DLR) e a Agência Espacial Italiana (ASI). Este 
sistema teve cobertura quase global operando na ban-
da C, e os dados obtidos estão disponíveis na resolução 
espacial de 90 m para América do Sul (RABUS et al. 
2003). Este imageamento ocorreu nos primeiros onze 
dias do mês de fevereiro do ano 2000, gerando produtos 
com resolução espacial de 30 e 90 m, que foram poste-
riormente disponibilizados pelo United States Geological 
Survey (USGS) via web.

A análise morfotectônica foi realizada a partir da 
interpretação de lineamentos, formas de relevo, análise 
das bacias hidrográficas dos rios Tocantins, Araguaia e 
Itacaiúnas, reconhecimento de anomalias de drenagem 
e distribuição das coberturas superficiais.

TRABALHO DE CAMPO
Os dados estruturais foram obtidos diretamente 

em campo, utilizando o método convencional geológico 
para medição e caraterização da deformação rúptil e/ou 
dúctil de rochas sedimentares cenozóicas.

As etapas de campo, com descrição geológica con-
vencional e estrutural dos litotipos variados aflorantes, 
foram resumidas em cerca de 60 afloramentos naturais 
ou do tipo corte de estrada. Os principais afloramentos 
estão distribuídos ao longo da Rodovia Br-230 (Tran-
samazônica), entre as cidades de Marabá e Itupiranga, 
bem como ao longo de ramais que cruzam essa rodovia 
e a rodovia Br-222, ao longo de estrada que liga Marabá 
à localidade de Beiradão, passando pela localidade de 
Murumuru.

RESULTADOS

O QUADRO GEOLÓGICO
As unidades geológicas aflorantes são: Província 

Transamazonas (Domínio Bacajá), formada por granitó-
ides migmatizados e bastante alterados; Grupo Tucuruí 
(Formação Morrote), composta por rochas metamórfi-
cas de baixo grau, sendo a maior parte meta-grauvacas e 
meta-arenitos; Província Tocantins (Cinturão Araguaia 
/ Formação Couto Magalhães), formada por filitos e 
muscovita-xistos; Formação Ipixuna (Cretáceo), are-
nito caulínico em afloramento localizado nas margens 
do Rio Vermelho; e sedimentos miocênicos argilo-are-
nosos (Formação Barreiras), com lateritas imaturas que 
sustentam os morros localizados na sede da cidade, e; 
um expressivo depósito aluvial proveniente da ação de 
erosão e deposição nos rios Tocantins, Araguaia e Ita-
caiúnas, com forte controle tectônico, formando amplas 
áreas aplainadas (Figura 02).
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De acordo com Souza e Santos Jr. (2010), os de-
pósitos sedimentares que afloram em cortes de estrada 
na rodovia Transamazônica (Br-230), próximas a cida-
de de Marabá (em direção à Itupiranga), pertencem ao 
contexto da borda Sul da Sub-Bacia de Mocajuba (Ba-
cia do Marajó). Estes depósitos são carentes de estudos 
sedimentológicos e estratigráficos de detalhe, o que tem 

ocasionado controvérsias quanto ao seu posicionamen-
to estratigráfico e nomenclatura. De acordo com Costa 
et al (2002) e Soares et al (2011), a Bacia de Marajó é um 
rifte abortado e não apresenta movimentações tectôni-
cas desde o início do Neocretáceo. O rifte inteiro, in-
cluindo a sub-bacia de Mocajuba foi preenchido antes 
da deposição da Formação Barreiras.

Figura 2 - Mapa de Unidades Geológicas da região de estudo.

QUADRO ESTRUTURAL
O quadro estrutural aqui abordado diz respeito ao 

comportamento rúptil das rochas, principalmente em 
função de sua resposta aos esforços em situação pró-
xima à superfície, associada ao quadro evolutivo mais 
recente e associado ao regime neotectônico. As estru-
turas se ajustam em domínios estruturais, totalmente 
decorrentes dos litotipos e de suas associações estrati-
gráficas, apresentados a seguir.

Padrão de Fraturamento
Foram reconhecidas diversas fraturas nos traba-

lhos de campo, porém em grandes áreas e grandes dis-
tâncias sem afloramentos não dá para reconhecer uma 
influência forte dessas fraturas, nem mesmo reconhecê-
-las no campo. O quadro do fraturamento geral engloba 
tanto juntas quanto falhas, exibindo uma grande distri-
buição e predomínio das fraturas subverticais (Figura 
03). Predominam as fraturas ENE e NE, de alto ângulo 
de mergulho para NW, seguido de fraturas NNE tam-
bém de alto ângulo para NW. O padrão NW-SE sub-
vertical também comparece. Os últimos máximos estão 
direcionados próximos a EW, com mergulhos desde 
altos para N e para S até subverticais.

Figura 3 - Estereograma de frequência dos pólos das 
fraturas (incluindo juntas e falhas) da área estudada, 
em projeção no hemisfério inferior. As orientações pre-
ferenciais são: 1. N65E/80NW; 2. N12E/85NW; 3. N25W/
VERTICAL; 4. N82W/60NE; 5. N80E/65SE.

Este padrão de fraturamento reflete razoavelmen-
te o arranjo dos lineamentos de drenagem reconhecidos 
e tratados por frequência de lineamentos (Figura 04 
direita) ou mesmo de comprimento acumulado (Figura 
04 esquerda).
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É interessante que, neste quadro, apenas as fra-
turas NW-SE parecem se ajustar às feições de relevo 
(Figura 04B), provavelmente neste caso fortemente in-
fluenciado pelas intercalações de rochas mais resisten-
tes, com contatos verticalizados, associados ao embasa-
mento pré-cambriano.

A retirada das falhas deste conjunto de dados leva 
a um arranjo definido, apesar do pequeno número de 
medidas. São reconhecidos os máximos em torno de 
ENE-WSW, NW-SE, WNW-ESE e NE-SW, todos de 
mergulhos subverticais, nesta ordem de importância 
(Figura 05). O baixo número de medidas é decorrente 
de extensas áreas pouco ou nada fraturadas, localmente 
com o desenvolvimento localizado de zonas de fraturas.

Figura 4 - Diagramas de roseta dos lineamentos de dre-
nagem (A), de relevo (B) e total (C), construídos a partir 
das interpretações das imagens remotas, interpretados 
a partir do cumprimento acumulado (esquerda) e da 
frequência acumulada (direita).

Figura 5 - Estereograma de frequência dos pólos das 
juntas da área estudada, em projeção no hemisfério in-
ferior. As orientações preferenciais são: 1. N65E/80NW; 
2. N25W/VERTICAL; 3. N72W/88SW; 4. N40E/75NW.

Falhas

Neste quadro, as falhas cumprem feição de desta-
que ocorrendo na forma de estruturas isoladas ou em 
conjuntos de estruturas (Figura 06) e também em fun-
ção de sua associação com a paisagem, com a morfologia 
do terreno e com o ajuste da rede de drenagem, denun-
ciando forte controle na evolução geológica mais recen-
te e, assim, na evolução geomorfológica regional, como 
será demonstrado a seguir.

O resultado mostra um número de falhas três ve-
zes maior que o de juntas. Ou seja, grande parte do 
fraturamento da área está registrado na forma de fa-
lhas, de pequenos rejeitos (decimétricos a métricos), 
que se concentram ao longo da margem esquerda do 
Rio Tocantins, principalmente a jusante da cidade de 
Marabá.

Figura 6 - Conjunto de falhas normais de rejeito decimétrico. com blocos progressivamente abatidos para a direita da 
foto (abatidos no sentido NE), no sentido da Rodovia Transamazônica, em direção à margem esquerda do Rio Tocan-
tins (Rod. Transamazônica). 
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Os dados, observados em conjunto (Figura 07), 
mostram uma distribuição muito grande, com vários 
máximos se distribuindo em torno das direções NNE-
-SSW a NE-SW e WNW-ESE a NW-SE, com mergu-
lhos médios a altos até subverticais. Predominam as 
falhas normais, seguidas das falhas inversas. Poucas 
falhas apresentaram movimentos oblíquos ou direcio-
nais.

Figura 7 - Estereograma de frequência dos pólos das fa-
lhas da área estudada, em projeção no hemisfério in-
ferior. As orientações preferenciais são: 1. N48E/78SE; 
2. N55E/75NW; 3. N15E/85NW; 4. N85W/60NE; 5. N48W/
42NE; 6. N10E/43SE; 7. N80E/63SE.

Falhas normais

As falhas normais constituem feições de destaque 
nos afloramentos ao longo da Rodovia Transamazônica 
(Figuras 08 e 09) e ocorrem em maior número (Figura 
10), predominando falhas com orientações próximas de 
EW e mergulhos médios a altos para N, ENE e SSE. Um 
segundo conjunto se destaca, com orientações ENE-S-
SW a NE-SW, e mergulhos altos para NW ou SE.

Esta visão do conjunto, no entanto, não é muito 
clara nem muito ajustada ao entendimento do con-
trole regional. A diagramação efetuada a partir dos 
compartimentos e seus limites, separando conjuntos 
de falhas NNE-SSW a NE-SW, e WNW-ESE a NW-
-SE, permite uma melhor caracterização do papel 
destas falhas.

Figura 8 - Falha normal em sedimentos da Formação 
Barreiras, com abatimento do bloco à direita (Rodovia 
Transamazônica).
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Figura 9 - Conjunto de falhas normais formando pares conjugados e estruturas em graben, horste e 
bloco abatido à direita, afetando sedimentos da Formação Barreiras (Rodovia Transamazônica).

Figura 10 - Estereograma de frequência dos pólos das falhas normais da área estudada (esquerda), 
em projeção no hemisfério inferior. As orientações preferenciais são: 1. N85W/60NE; 2. N48E/78SE; 
3. N58W/40NE; 4. N80E/62SE; 5. N25E/73NW;6. N53E/76NW . À direita, projeção ciclográfica das 
falhas normais e respectivas estrias (proj. hemisfério inferior).

Esta separação em dois conjuntos é ainda sus-
tentada pela observação local de falhas sindeposicio-
nais, algumas reconhecidamente afetando apenas o 
pacote sedimentar inferior (Figura 11), direcionadas 
NNE-SSW a NE-SW, e o segundo conjunto (WNW-
-ESE) afetando inclusive as crostas lateríticas e o 

perfil de alteração (Figuras 12 e 13), além de se ajus-
tar ao quadro geomorfológico “fluvial”. Estas obser-
vações suportam, assim, uma separação dos conjun-
tos com base no seu tempo de formação, bem como 
na cinemática dos esforços atuantes na época de seu 
desenvolvimento.

Figura 11 - Falha 
normal sindeposicional 
deslocando o pacote 
sedimentar inferior, com 
abatimento do bloco 
à direita. Notar que o 
conjunto superior não é 
afetado pela falha.
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Figura 12 - Falha normal deslocando a crosta laterítica em abatimento do bloco da esquerda. 

Falhas normais NNE-SSW a NE-SW
As falhas direcionadas NNE-SSW a NE-SW mos-

tram alto a médio ângulo de mergulho, com orientações 
bem marcadas em torno de dois máximos, N25E/72NW 
e N55E/76NW (Figura 13), com dispersão alcançando a 
direção N10E. Este conjunto de falhas apresenta orien-
tações bem definidas, e as falhas reconhecidas afetam 
sistematicamente as rochas do Grupo Barreiras. São 

feições sistemáticas, repetitivamente reconhecidas ao 
longo da Rodovia Transamazônica. Os rejeitos são deci-
métricos a métricos e, pelo menos em alguns afloramen-
tos visitados (Afloramentos 8, 9, 10, 11), há indícios de 
deformação sin-deposicional, ou pelo menos controlan-
do a sedimentação do pacote imediatamente superior 
(Figura 14 – Prancha de Fotos de falhas diversas).

Figura 13 - Estereogramas das falhas normais do conjunto NNE-SSW a NE-SW, em projeção 
no hemisfério inferior. À esquerda, de frequência dos pólos, com as orientações preferen-
ciais: 1. N25E/72NW; 2. N55E/76NW; 3. N18E/80NW. À direita, projeção ciclográfica das falhas 
normais e respectivas estrias.

Falhas normais WNW-ESE
As falhas normais com direção no quadrante NW-

-SE também formam máximos bem definidos, indicados 
pelas orientações preferenciais N85W/63NE e N60W/
40NE (Figura 15). É mais marcante, porém, o posicio-
namento das estrias, fortemente orientadas NNE-SSW. 
Foram reconhecidas principalmente ao longo da Rodo-

via Transamazônica, como falhas isoladas ou ocorren-
do em grupo, paralelas a subparalelas em arranjos de 
abatimento sucessivo (Figura 16) em direção à margem 
do Rio Tocantins, numa clara evidência de controle es-
trutural por falha de bloco abatido a NE, encaixando e 
controlando, neste setor, o curso do Rio Tocantins e de 
sua sedimentação no local.
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Figura 14 - Prancha com fotos de falhas deformando a Formação Barreiras.

Figura 15 - Estereogramas das falhas normais do conjunto WNW-ESE, em projeção no hemisfério 
inferior. À esquerda, de frequência dos pólos, com as orientações preferenciais: 1. N85W/63NE; 2. 
N60W/40NE; 3. N80E/65SE; 4. N58W/64SW; 5. N70E/75NW. À direita, projeção ciclográfica das falhas 
normais e respectivas estrias.
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Figura 16 - Prancha com fotos de falhas deformando a Formação Barreiras.

Entre as falhas deste conjunto, cabe destacar, em 
função do quadro reconhecido pelos pesquisadores 
precedentes (COSTA et al., 1996; MELO Jr., 1998), as 
falhas que apresentam movimentação oblíqua (Figura 
17), com direção próxima a NS, médio ângulo e mergu-
lho e estrias com caimento para NE-SW. O movimento 
oblíquo reconhecido tem componente direcional des-
tral, ajustando-se portanto ao quadro de falhas normais 
associadas com transcorrências destrais.

Desta forma, as falhas normais, além de terem sido 
reconhecidas em maior número, se arranjam em dois 
conjuntos muito bem estabelecidos, com direções di-
versas de eixos de paleotensões, como será discutido 
adiante.

Figura 17 - Estereograma da projeção 
ciclográfica das falhas normais oblíquas do 
conjunto WNW-ESE e respectivas estrias, 
em projeção no hemisfério inferior.

Figura 18 - Estereogramas das falhas inversas reconhecidas na área, em proje-
ção no hemisfério inferior. À esquerda, de frequência dos pólos, com as orien-
tações preferenciais: 1. N10E/40SE; 2. N15E/20SE; 3. N36E/30SE; N60E/78NW. À 
direita, projeção ciclográfica das falhas inversas e respectivas estrias.
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Falhas inversas

As falhas inversas representam o segundo con-
junto em número de falhas reconhecidas. Apresentam 
uma distribuição dos seus pólos ao longo de uma guir-
landa NW-SE, indicando uma variação das direções 
predominando no quadrante NE-SW. A orientação 
preferencial é N10E/40SE, com máximos subordina-
dos em N15E/20SE, N36E/30SE e N60E/78NW (Figu-
ra 18).

Estas  falhas inversas ocorrem como pares ou sis-
temas paralelos, como falhas isoladas ou ainda forman-
do caixa de falha com 0,5 a 1m de largura, com brecha-
ção e fragmentação intensas, constituindo domínios 
cataclásticos com intensa alteração das rochas. Em 

afloramento, os conjuntos de falhas afetam filitos pré-
-cambrianos, porém são rochas alteradas e os planos 
estriados se desenvolveram sobre hidróxidos de ferro 
(limonita / goethita – Figura 20), indicando franca-
mente movimentação posterior ao desenvolvimento do 
perfil de alteração. Foram reconhecidas também sobre 
rochas filíticas (da Faixa Araguaia), porém caracteriza-
das também como sendo desenvolvidas sobre as rochas 
alteradas (Figura 20).

Em afloramento descrito, forma caixa de falha afe-
tando o perfil de alteração, com larga faixa de rochas 
cataclásticas associadas, deformando o horizonte mos-
queado ou plíntico, com desenvolvimento de intensa 
zona brechada (Figura 21).

Figura 19 - Par de falhas inversas afetando filitos alterados em afloramento na Rodovia Transamazônica, cortando os 
traços da foliação / bandamento composicional. Na esquerda, planos de falas inclinados para SE e SSE (lado esquerdo 
da foto). À direita, vista (de baixo para cima) do plano estriado de uma das falhas da foto ao lado, com estrias marca-
das sobre o material ferruginoso da crosta laterítica. 
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Figura 20 - Par de falhas inversas afetando filitos 
alterados da Fx Araguaia, em planos inclinados com 
baixo ângulo para ESE (afloramento 33, leste de Marabá).

Figura 21 - Zona de “caixa de falha” de movimentação 
inversa em afloramento, afetando rochas graníticas alte-
radas e, principalmente, material argilo-arenoso com al-
teração de horizonte plíntico (ou mosqueado). Os planos 
de falhas mergulham com baixo ângulo para NW.

Figura 22 - Detalhe da zona de “caixa de falha” de mo-
vimentação inversa, exibindo a brechação intensa. Os 
planos de falhas mergulham com baixo ângulo para NW.

Falhas transcorrentes
Poucas foram as falhas transcorrentes reconhecidas, 

apenas três com movimentação destral e uma com movi-
mentação sinistral (Figura 23). Entre estas feições, cabe 
destacar as falhas destrais com orientação EW, subverti-
cais, apresentadas em trabalhos anteriores. A falha sinis-
tral tem direção NNE-SSW, com alto ângulo de mergulho.

Figura 23 - Estereogramas da projeção ciclográfica das 
falhas transcorrentes destrais (esquerda) e sinistrais 
(direita), com respectivas estrias, em projeção no he-
misfério inferior.

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES

O QUADRO EVOLUTIVO

A partir das estruturas reconhecidas e sua asso-
ciação com os conjuntos lito-estratigráficos e feições 
geomorfológicas, é possível interpretar um quadro evo-
lutivo, onde as feições tectônicas desempenham impor-
tante papel no controle da sedimentação da Formação 
Barreiras, na sua distribuição, recobrindo as rochas pré-
-cambrianas do Cráton Amazônico e da Faixa Araguaia, 
e no controle do desenvolvimento dos elementos de re-
levo e da implantação do sistema de drenagem. 

Deformação na época da sedimentação Barreiras

A Formação Barreiras ocorre a partir de um linea-
mento de relevo NNE-SSW para Leste, lineamento este 
que encaixa o Rio Tocantins no seu curso inflexionado 
para a direção Norte. A partir desta estrutura, são re-
conhecidos sedimentos de leques aluviais, com muitos 
clastos do embasamento, em sequências sedimentares 
espessas que, progressivamente para leste, incluem pa-
cotes sedimentares de canais, de planícies de inunda-
ção, de canais de fluxos. Esta mudança é acompanhada 
da diminuição da granulação e de camadas cada vez 
menos espessas. O modelo sedimentar é de leque alu-
vial proximal, com características cada vez mais distais 
para a direção leste.

O lineamento também se ajusta às falhas NNE-S-
SW reconhecidas, algumas delas afetando apenas par-
cialmente camadas sedimentares, lembrando estruturas 
sin-sedimentares. Desta forma, as falhas NNE-SSE são 
reconhecidas como sindeposicionais à Formação Bar-
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reiras, a principal delas tendo formado relevo em bloco 
elevado a W, a partir do qual deve ter se instalado sis-
tema de leques aluviais que progressivamente “empur-
rou” a Formação Pirabas para norte, na região NE do Es-
tado do Pará. Reativações do sistema de falhas estariam 

evidenciadas tanto nas falhas sindeposicionais quanto 
nos pulsos deposicionais, reconhecidos por paleopavi-
mentos conglomeráticos e mesmo pelas estruturas de 
corte e preenchimento (sulcos erosivos) entre pacotes 
sedimentares sucessivos (Figura 24).

Figura 24 - Foto de sedimentos da Formação Barreiras, com destaque para paleopavimento conglomerático com 
feições de sulcos erosivos do pacote inferior, preenchidos por conglomerados retrabalhados e depositados antes do 
pulso deposicional superior – feição de corte e preenchimento (Rod. Transamazônica).

Paleotensões e evolução morfotectônica

O quadro de paleotensões para as falhas, constru-
ído com o auxílio do software WINTensor e elaborado 
pelo método dos diedros retos, aponta para uma disten-
são WNW-ESE (Figura 25), com σ3 posicionado em 
N60W/18, σ2 S30W/07 e σ1 subvertical, orientado em 
S80W/71. Este arranjo se ajusta com boa aproximação 
a estudos realizados no nordeste do Brasil, com indica-
ções de distensão EW a WNW-ESE para a Formação 
Barreiras (GOMES NETO, 2007; SOUZA et al., 1999; 
SOUZA et al., 2008). Segundo estes autores, as falhas 
com orientação próxima a NS e associadas a processo 
distensivo EW seriam sin- a pós- deposicionais à For-
mação Barreiras. Este pulso deformacional é interpreta-
do como associado ao início do Mioceno, em função das 
idades reconhecidas para os sedimentos da Formação 
Barreiras (ARAI, 2006).

Figura 25 - Estereograma de dedução dos eixos de pale-
otensões para o conjunto de falhas NNE-SSW, interpre-
tadas como associadas ao processo deposicional da Fm 
Barreiras (projeção no Hemisfério Inferior, construído 
com auxílio do software WINTensor 4.03, aplicando o 
método dos diedros retos).

Após a deposição da Formação Barreiras, há o 
registros de crosta laterítica e perfil de alteração com 
desenvolvimento de horizontes intempéricos ferrugi-
noso, plíntico ou mosqueados e pálido ou caolinítico, 
reconhecidos em todos os afloramentos da Formação 



Influência neotectônica na evolução geomorfológica e geológica da região de Marabá-PA

158
Contribuições à Geologia da Amazônia - Volume 10

159
Contribuições à Geologia da Amazônia - Volume 10

Leonardo Brasil Felipe  | Norberto Morales

Barreiras, indicam período de estabilidade e calmaria 
em ambiente tropical. Este período resultou em super-
fície de aplainamento reconhecida em grande parte da 
área, presente na forma de crosta laterírica em desman-
telamento na porção SW (localmente designada como 
“gorgulho”), nas crostas lateríticas reconhecidas nos 
afloramentos ao longo da Rodovia Transamazônica, e 
nos morros testemunhos da porção norte central (Figu-
ras 26 e 27), na margem direita do Rio Tocantins.

Figura 26 - Morro testemunho com topo aplainado sus-
tentado por crosta laterítica na região centro-norte da 
área (Afloramento 50).

Figura 27 - Morro testemunho com topo aplainado sus-
tentado por crosta laterítica na região centro-norte da 
área (afloramento corte de estrada, localizado na vicinal 
para a localidade de Murumuru).

 Nos afloramentos ao longo da Rodovia Tran-
samazônica, desde Marabá até o Rio Vermelho, e nas 
estradas que saem da rodovia para Sul e Sudoeste, topos 
aplainados são comuns e a laterita em desmantelamen-
to forma um “cascalho”, chamado localmente de “gor-
gulho” (Figura 28), e usado para a pavimentação das 
estradas de terra. A ocorrência desses topos aplainados 
e da laterita denuncia um aplainamento generalizado e 
a formação de uma superfície pós-sedimentação da For-
mação Barreiras.

Figura 28 - Crosta laterítica desmantelada, utilizada na 
região para pavimentação das estradas de terra, conhe-
cido localmente como “gorgulho” (Afloramento 34).

De acordo com Costa et al. (1991), os sedimen-
tos da Formação Barreiras foram intemperizados no 
Pleistoceno, desenvolvendo perfis lateríticos maturos 
a imaturos reconhecidos em toda a Amazônia. É sobre 
este cenário que se desenvolveu o segundo conjunto de 
falhas. Na região estudada, é possível reconhecer um 
grande conjunto de falhas normais que afetam as rochas 
da Formação Barreiras, mas que também truncam o per-
fil de alteração e as lateritas. De acordo com o quadro 
regional estabelecido anteriormente, estas falhas devem 
estar associadas a sistemas transcorrentes e domínios 
de falhas de empurrão (COSTA et al, 1991, 1996, MELO 
Jr., 1998, entre outros).

As falhas normais deste conjunto têm direção prefe-
rencial próxima a WNW-ESE, com caimento para ambos 
os quadrantes. O estudo das paleotensões para este con-
junto indica um posicionamento de σ

1 próximo da vertical, 
σ2 em N55W/02 e σ3 em N35E/03, marcando a direção de 
distensão para o conjunto de falhas (Figura 29).

Figura 29 - Estereograma de dedução dos eixos de pale-
otensões para o conjunto de falhas WNW-ESE, interpre-
tadas como associadas ao processo de implantação do 
quadro geomorfológico atual (projeção no Hemisfério 
Inferior, construído com auxílio do software WINTensor 
4.03, aplicando o método dos diedros retos).
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Este sistema de falhas apresenta mais de um pulso 
evolutivo, tendo provocado inicialmente o abatimento 
do bloco central da margem direita do Rio Tocantins, 
marcando o limite retilíneo entre os compartimentos III 
e V, com abatimento deste último. As coberturas pre-
sentes no Compartimento V são arenosas e inconsoli-
dadas, oriundas da dissecação das rochas da Formação 
Barreiras do Compartimento III.  As falhas deste con-
junto, na margem esquerda do Rio Tocantins, mostram 
um abatimento sucessivo de blocos para NE, levando ao 
principal bloco abatido na forma de bacia romboédrica, 
onde se encaixa a planície aluvionar do Rio Tocantins.

A esse respeito, cabe destacar que parte das falhas 
apresenta rejeito oblíquo, com componente de movi-
mentação direcional destral, também apontando para 
associação entre as estruturas deformacionais e para 
um processo de partição da deformação em função da 
orientação dos planos principais em relação aos esfor-
ços regionais.

O outro conjunto rúptil que também deforma as 
lateritas é representado por falhas de empurrão ou fa-
lhas inversas, cuja orientação preferencial está em tor-
no da direção NE-SW, com mergulhos médios a altos 
para NW ou SE, e poucas de baixo ângulo de mergulho. 
Sistematicamente, estas estruturas truncam o perfil de 
alteração laterítico, indicando uma atividade também 
jovem. Foram reconhecidas nas rochas na margem es-
querda do Rio Tocantins, principalmente na região de 
Marabá, e algumas afetam as rochas pré-cambrianas do 
Cráton Amazônico, já alteradas. 

O estudo das paleotensões para estas estruturas 
indica um quadro compressivo com σ1 horizontal, na 
direção N45W, σ2 N45E/horizontal e σ3 vertical (Figu-
ra 30). 

Pelo menos em parte, para as falhas inversas de 
alto ângulo de mergulho, há indícios de se tratarem de 
falhas normais reativadas pois, a partir de seus limites 
em blocos alto e baixo sucessivos.

Poucas falhas transcorrentes foram reconheci-
das, apenas três destrais e uma sinistral, não sendo 
possível fazer um tratamento adequado. Certamen-
te são necessários mais dados para sua compreensão 
total. No entanto, as falhas transcorrentes destrais 
direcionadas próximas a EW são importantes, prin-
cipalmente pelo reconhecimento anterior (COSTA et 
al., 1996; MELO Jr, 1998). No quadro geral, elas tam-
bém dão suporte para a interpretação regional, como 
será visto a seguir.

Figura 30 - Estereograma de dedução dos eixos de paleo-
tensões para o conjunto de falhas inversas (projeção no 
Hemisfério Inferior, construído com auxílio do software 
WINTensor 4.03, aplicando o método dos diedros retos).

As falhas normais do segundo conjunto e as falhas 
inversas deformam as rochas da Formação Barreiras e 
truncam o perfil de alteração, por isso foram interpre-
tadas como mais jovens e relacionadas ao quadro neo-
tectônico. A presença de falhas transcorrentes destrais 
nos modelos evolutivos regionais também indica esta 
associação, de forma que elas são interpretadas nesta 
direção, neste mesmo sentido. Um grupo de estruturas 
decorrentes de um quadro evolutivo regional, neotec-
tônico, com partição da deformação em segmentos dis-
tensivos (que em sua associação regional com estrutu-
ras transcorrentes destrais, deve ser visualizado como 
transtensivo ou transtrativo) alternados com segmen-
tos compressivos (ou transpressivos).

Figura 31 - Compartimentação morfotectônica da região 
de Marabá (PA), com indicação dos principais traços de 
falhas neotectônicas reconhecidos (falhas transcorren-
tes destrais, falhas normais e falhas inversas).

 A figura 31 mostra esta interpretação em com-
partimentos morfotectônicos,  condicionados por uma 
deformação principal transcorrentes destral direcio-
nada EW, vertical, onde segmentos abatidos são con-
trolados por falhas normais WNW-ESE a NW-SE, de 
caráter normal e caracterizando domínios transtensi-
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vos. O exemplo mais clássico é a bacia romboédrica que 
encaixa o Rio Tocantins (Paleo-Canal do Tocantins). 
Na margem esquerda, com relevo mais alto, até a região 
de Marabá, domínio atual com ocorrência de falhas de 
empurrão, caracterizando domínio transpressivo. Sa-
lienta-se que, na porção leste de Marabá, os metasse-
dimentos da Faixa Araguaia afloram, sem a “cobertura” 
Barreiras, sendo ali reconhecidas falhas de empurrão 
deformando as rochas alteradas. Esta feição também 
indica um soerguimento (mesmo que de pequenas pro-
porções), levando à erosão da possível cobertura (então 
existente), decorrentes do papel das falhas de empur-
rão no terreno. Poucas falhas transcorrentes foram re-
conhecidas, possivelmente porque, em afloramento de 
cortes de estrada, não promovem deslocamento reco-
nhecível (separação vertical).

 O arranjo reconhecido pode ser associado ao 
modelo de deformação de Riedel para sistema transcor-
rente destral (Figura 32), onde as falhas transcorrentes 
associadas predominariam com a direção EW, na dire-
ção NW-SE predominam as estruturas trativas, entre 
elas as falhas normais, e na direção NE-SW, as falhas de 
empurrão e as direções axiais das dobras. Este regime 
tectônico é muito semelhante àquele apresentado an-
teriormente (COSTA et al. 1996, MELO Jr., 1998), e por 
vários autores que o sucederam para a região Amazôni-
ca, para a região de Marabá, e por Hasui e colaboradores 
em diversos trabalhos no território brasileiro. Se ajusta 
ao quadro neotectônico para o território brasileiro e é 
interpretado como decorrente da movimentação da Pla-
ca Sul-Americana para NW e sua interação com a Placa 
de Nazca à Oeste e com a Placa do Caribe a NW.

Figura 32 - Modelo de deformação de Riedel em biná-
rio destral EW vertical, com partição da deformação e 
desenvolvimento de falhas transcorrentes destrais EW, 
de falhas normais NW-SW e falhas inversas e dobras 
NE-SW.

Após cumpridas as fases de integração de dados 
de sensores remotos, lineamentos de relevo e drenagem 
para delimitação dos domínios morfoestruturais, com 
informações tectono-estruturais obtidas diretamente 
em campo, nota-se uma forte influência da tectônica 

recente no quadro evolutivo regional para a região de 
Marabá. Em parte, foi possível identificar importante 
reativação de estruturas mais antigas, tanto do Cráton 
Amazonas quanto do Cinturão Araguaia.

Essas reativações são observadas principalmente 
sobre o limite do Cráton antigo Arqueano com a faixa 
móvel neoproterozóica, que é recoberto com sedimen-
tos siliciclásticos miocênicos atribuídos à Formação 
Barreiras e extensos depósitos aluvionares (Quaterná-
rios). Ainda sobre a cobertura sedimentar miocênica, 
desenvolveram-se extensas áreas de aplainamento, bem 
como o perfil de alteração laterítico imaturo (COSTA, 
1996) e crosta ferruginosa, atribuída ao período Neóge-
no. As falhas que cortam essas lateritas e os perfis de 
alteração possuem forte controle estrutural, com for-
mação de Domínios Transtensivos, caracterizados por 
blocos abatidos, bacia romboédrica (Paleo-Canal do 
Tocantins), bem como a formação de arranjos trans-
pressivos locais.

As consequências da movimentação neotectônica 
na região manifestam-se diretamente no relevo e na for-
ma geral da rede de drenagem, definindo muitas feições 
morfológicas que podem ser utilizadas como indicado-
ras de estilo, magnitude e taxa de movimentos tectôni-
cos.

A reconstrução local, com indicação de distensão 
próxima a NNE - SSW, associada a esforços compressi-
vos NS, seguida por distensão ENE-SSW, com esforços 
EW, se aproxima muito do quadro reconhecido ini-
cialmente por Saadi e Torquato (1992), reapresentado 
por Sousa et al. (1999) para a região de Ponta Grossa 
/ Icapuí, e Gomes Neto (2007) para a região do baixo 
vale do Rio Jaguaribe, no Ceará. Os resultados podem 
ser comparados àqueles apresentados por Bezerra e Vi-
ta-Finzi (2000) para a região Nordeste do Brasil, com 
esforços compressivos direcionados entre NW-SE e 
WNW-ESE, e diedros distensivos correspondentes 
orientados em NE-SW a NNE-SSW. Podem ser com-
parados também aos resultados mostrados por vários 
pesquisadores nas regiões norte e sudeste do país.

Desta forma, estas estruturas são interpretadas 
como resultantes do regime neotectônico atuando so-
bre as rochas miocênicas da Formação Barreiras, na 
região de Marabá, associado a binário destral transcor-
rente com direção próxima a EW, vertical, cuja com-
ponente de esforços distensivo estende-se na direção 
NNE-SSW, afetando principalmente o Rio Tocantins 
e formando as principais anomalias de drenagem da 
região. Este regime é responsável pela formação das fa-
lhas, pela deformação das rochas da Formação Barrei-
ras e pela formação do padrão de faturamento principal 
reconhecido naquelas rochas, promovendo então falhas 
de pequeno e médio deslocamento para acomodar a de-
formação.
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RESUMO: Este trabalho caracterizou aspectos mi-
croestruturais e de alteração hidrotermal dos granitoi-
des arqueanos próximos de vila Planalto, município de 
Canaã dos Carajás. O estudo microestrutural mostrou 
que próximo às zonas de cisalhamento texturas primá-
rias são modificadas e estruturas deformacionais são 
impressas, bem como formação de minerais secundá-
rios. A sequência deformacional dos minerais félsicos é 
representada pelas seguintes microestruturas: extinção 
ondulante; subgrãos; novos grãos; extinção ondulante 
de novos grãos; formação de subgrãos em novos grãos 
e fraturas. A sequência evolutiva dos mecanismos de 
deformação associada às microestruturas é, respectiva-
mente: migração de deslocamentos; recuperação; recris-
talização; migração de deslocamentos em novos grãos; 
recuperação em novos grãos e fraturamento intercris-
talino. Os tipos de alteração hidrotermal identificadas 
foram alteração sódica cálcica e alteração potássica II 
no Trondhjemito Rio Verde, bem como alteração sódica 
e potássica I no Granito Vila Serra Dourada. As análises 
via EDS confirmaram a ação da alteração hidrotermal 
com a presença de biotitas verdes, empobrecidas em Ti, 
formação de actinolita e cristais de epidoto provenien-
te da alteração de plagioclásio e cristais de magnetita 
martitizados. A sequência dos estágios de alteração hi-
drotermal é dada por: albitização; escapolitização; for-
mação de óxidos de ferro; potássica I; sódica Cálcica; e 
potássica II, respectivamente. Portanto, o Trondhjemi-
to Rio Verde e o Granito Vila Serra Dourada são rochas 
ígneas metamorfisadas e deformadas ao longo de zonas 
de cisalhamento. O Gnaisse ganítico Bom Jesus é con-
siderado rocha metamórfica, de origem ígnea, formada 
em condições de fácies anfibolito a granulito. Conclui-
-se que a alteração hidrotermal na área de vila Planalto 
ocorreu através da percolação de fluidos hidrotermais 
por fraturas geradas pelas zonas de cisalhamento. 

PALAVRAS-CHAVE: Microestrutural; hidroterma-
lismo; granitoides; Província Carajás.

ABSTRACT: This study characterized the microstructur-
al aspects and hydrothermal alteration of Archean granitoids 
near Planalto village, municipality of Canaã dos Carajás. The 
microstructural study showed that close to shear zones the pri-
mary textures are modified and deformational structures are 
printed, as well as formation of secondary minerals. The deforma-
tional sequence of felsic minerals is represented by the following 
microstructures: undulating extinction; subgrains; new grains; 
undulant extinction of new grains; subgrains formation of new 
grains and fractures. The evolutionary order of deformation 
mechanisms associated with microstructures are respectively: 
dislocation migration; recovery; recrystallization; dislocation 
migration in new grains; recovery in new grains and intercrystal-
line fracture. The types of identified hydrothermal alteration were 
sodium-calcium alteration and potassic alteration II in Trondh-
jemite Rio Verde, as well as Sodium and potassic I alterations in 
Vila Serra Dourada Granite. Analyses by EDS confirmed the 
action of hydrothermal alteration with presence of green biotite, 
impoverished in Ti, actinolite training and epidote crystals from 
the alteration of plagioclase and, crystals of oxidized magnetite. 
The sequence of hydrothermal alteration stages is given by: al-
bitization; scapolitization; formation of iron oxide; Potassic I; 
calcium-Sodium; and potassium II, respectively. Therefore, the 
Rio Verde Trondhjemite and Vila Serra Dourada Granite are 
metamorphosed igneous rocks and deformed along shear zones. 
The Bom Jesus Gneiss is considered metamorphic rock of igneous 
origin, formed in amphibolite facies conditions to granulite. It is 
concluded that the hydrothermal alteration in the Planalto area 
occurred through the percolation of hydrothermal fluids frac-
tures generated by shear zones.

KEYWORDS: Microstructural; hydrothermalism, granit-
oids; Carajás Province.
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INTRODUÇÃO

O Subdomínio Canaã do Carajás (Dall’Agnol et al., 
2013), localizado na porção norte da Província Carajás 
(Fig. 1a), é formado por uma ampla variedade de grani-
toides e rochas máficas de idade arqueana, intrudidos 
pelos granitos tipo-A Paleoproterozóicos (Dall’Agnol et 
al., 2006; Oliveira et al., 2010; Santos et al., 2013a). Estu-
dos geológicos, geoquímicos e isotópicos realizados em 
granitoides do Subdomínio de Transição (Feio, 2011) ou 
Subdomínio Canaã dos Carajás (Dall’Agnol et al., 2013) 
têm melhorado o conhecimento sobre a geologia da 
Província Carajás. A área de Canaã dos Carajás, porção 
nordeste do subdomínio Canaã dos Carajás (Fig. 1b), é 
a porção mais bem estudada deste segmento da Provín-
cia Carajás. Porém, apesar de existir estudos minucio-
sos sobre os granitoides da área de Canaã dos Carajás, 
faltava uma melhor caracterização da deformação/me-
tamorfismo (?) e alteração hidrotermal dos granitoides 
ao longo do corredor de cisalhamento que afetou as uni-
dades próximas de vila Planalto (Fig. 1c). Embora vários 
pesquisadores estejam discutindo a gênese dos depósi-
tos de Cu de Carajás, a maior parte dos estudos sobre 
alteração hidrotermal na área de Canaã dos Carajás es-
tava limitado aos depósitos do Sossego/Sequeirinho e 
corpos satélites associados ao Tonalito Bacaba (Sousa, 
2007; Monteiro et al.,2010; Moreto et al.,2011; Craveiro 
et al.,2012) faltando uma discussão sobre deformação e 
possível relação com a alteração hidrotermal.

Por esta razão, neste trabalho os dados obtidos 
acerca de deformação e alteração hidrotermal da área de 
estudo permitiram um avanço considerável na compre-
ensão dos processos subsolidus atuantes nos granitoides 
da região de Canaã dos Carajás, bem como entender a 
relação entre as rochas e a gênese dos depósitos IOCG 
da Província Carajás. Este trabalho vincula-se ao proje-
to de pesquisa “Caracterização dos granitoides arquea-
nos da região de Canaã dos Carajás: implicações para a 
evolução crustal da Província Carajás” e “Instituto Na-
cional de Geociências da Amazônia”, ambos financiado 
pelo CNPQ.

MATERIAIS E MÉTODOS

Levantamento bibliográfico

Primeiramente foi realizada uma pesquisa biblio-
gráfica com ênfase em rochas TTG e granitos arqueanos, 
deformação sintectônica e metamorfismo e alteração 
hidrotermal bem como paragêneses minerais de de-
pósitos tipo IOCG. Paralelamente, foram pesquisadas 
características petrográficas e mineralógicas de TTG 

arqueanos da Província Carajás. Para realizar os estu-
dos microestruturais foram utilizadas as seguintes re-
ferências: Blenkinsop (2000), Vernon (2004), Passchier 
& Trouw (2005), Trouw et al., (2010) e Fossen (2012).

Estudo petrográfico
Realizaram-se estudos mineralógicos concomi-

tantes a estudos petrográficos minuciosos em 33 amos-
tras representativas dos diversos granitoides da área de 
vila Planalto, com ênfase em microestrutural (deforma-
ção) e alteração hidrotermal. Tais estudos foram reali-
zados ao microscópio óptico (Modelo ZEISS-Axioskop 
40) em luz transmitida e refletida. Os mesmos foram 
efetuados no Laboratório de Petrografia da Faculdade 
de Geologia (FAGEO) da Universidade Federal do Sul 
e Sudeste do Pará (Unifesspa).

Estudo mineralógico
Foi realizada a caracterização dos minerais chaves 

para determinação da alteração hidrotermal através de mi-
croscopia eletrônica de varredura, utilizando-se do méto-
do de análises semiquantitativa por EDS (Espectroscopia 
de Raios-X por Dispersão de Energia), no Laboratório de 
Microanálises do Instituto de Geociências da UFPA uti-
lizando-se microscópio eletrônico LEO modelo 1430, sob 
condições de voltagem de 20kv, tempo de análise de 30s, a 
15 mm de distância e diâmetro de feixe de 5 micrômetros. 
As lâminas polidas de amostras utilizadas para análise fo-
ram preparadas e metalizadas a carbono. 

GEOLOGIA REGIONAL

Província Carajás
A Província Carajás localizada no sudeste do Crá-

ton Amazônico (Fig. 1a) é subdividida em dois domínios 
tectônicos denominados: Domínio Rio Maria (DRM), 
ao sul, e Domínio Carajás (DC), ao norte (Vasques et al., 
2008) (Fig. 1b). O Domínio Rio Maria, formado durante 
o final do Mesoarqueano (3,0 a 2,86 Ga), é o domínio 
cuja evolução geológica foi estudada em maior detalhe 
dentro da Província Carajás (Dall’Agnol et al., 2006; Oli-
veira et al., 2009; Almeida et al., 2011). Estudos recente-
mente realizados por Dall’Agnol et al., (2013), propuse-
ram  a subdivisão do Domínio Carajás em Bacia Carajás, 
subdomínio Sapucaia e subdomínio Canaã dos Carajás 
(Fig. 1b), baseada em diferenças geológicas e tectônicas.

O Domínio Rio Maria está localizado na porção 
sul da Província Carajás e compreende uma crosta fun-
damentalmente mesoarqueana. É formado por Greensto-
ne belts (Supergrupo Andorinhas) e por cinco principais 
grupos de granitoides arqueanos (Almeida et al., 2010; 
2011; Althoff et al., 2000; Dall’Agnol et al., 2006; Leite, 
2001; Leite et al., 2004; Macambira & Lafon, 1995; Oli-
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veira et al., 2009; Pimentel & Machado, 1994), os quais 
são: (1) Séries TTGs mais antigas formadas em dois epi-
sódios distintos, sendo o mais antigo (2,96 a 2,93 ± 0,02 
Ga); (2) granitoides tipo sanukitóide, principalmente, 
granodioritos com alto Mg (2,87 Ga); (3) leucograno-
dioritos e leucomonzogranitos cálcico-alcalinos enri-
quecidos em Ba e Sr, (2,87 Ga); (4) TTGs mais jovens 
(2.86 Ga); e (5) leucogranitos alto K (2,86 Ga).

Na Bacia Carajás, porção norte do Domínio Ca-
rajás, o magmatismo é bimodal, e constituído princi-
palmente rochas máficas neoarqueanas (Vasquez et al., 
2008) intrudidas por granitos neoarqueanos (2,75 a 
2,73 Ga). 

As principais unidades do subdomínio Sapucaia 
(2,95 a 2,73Ga) apresentam similaridades litológicas 
com as rochas dominantes do Domínio Rio Maria, mas 
foram fortemente afetadas por eventos tectônicos neo-
arqueanos e intrudidas por plútons da Suíte Vila Jussa-
ra (Oliveira et al., 2010; Dall Agnol et al., 2013; Gabriel e 
Oliveira, 2014; Teixeira et al., 2013; Santos et al., 2013b; 
Silva et al.,2014; Santos e Oliveira, 2014; Rodrigues et al. 
2014). O subdomínio Canaã dos Carajás compreende 
granitoides arqueanos e subordinadamente rochas gra-
nulíticas ou charnockíticas (Vasquez et al., 2008 Dall’ 
Agnol et al., 2013). Feio et al.,(2013) caracterizaram os 
granitoides arqueanos da área de Canaã e individualiza-
ram quatro eventos magmáticos principais: (1) em 3,05-
3,0 Ga ocorreu a formação do protólito do Complexo 

Pium, Tonalito Bacaba (Moreto et al., 2011) e de rochas 
com idades similares; (2) em 2,96-2,93 Ga deu-se a cris-
talização do Granito Canaã dos Carajás e a formação 
das rochas mais antigas do Trondhjemito Rio Verde; (3) 
em 2,87-2,83 Ga foram formados o Tonalito Campina 
Verde e os granitos Bom Jesus, Cruzadão e Vila Serra 
Dourada; (4) no Neoarqueano, em 2,75-2,73 Ga (Feio 
et al., 2012, 2013; Santos, et al., 2013c) foram originadas 
as suítes Planalto e Pedra Branca; e rochas charnockíti-
cas. Além dos granitoides desta porção do Subdomínio 
de Transição, encontra-se o Diopsídio-Norito Pium, a 
oeste de Canãa dos Carajás, o qual foi, primeiramente, 
associado à idade mesoarqueana (Pidgeon et al., 2000) 
ou como associação charnockítica formada durante o 
Neoarqueano (Vasquez et al., 2008; Santos et al., 2013c). 

GEOLOGIA LOCAL

O mapeamento geológico efetuado pelos pesqui-
sadores do GPPG (Grupo de Pesquisa Petrologia de 
Granitoides-UFPA) individualizou três principais ti-
pos de granitoides na área de vila Planalto, as quais são 
Trondhjemito Rio Verde, Gnaisse Granítico Bom Jesus 
e Granito Vila Serra Dourada (Fig. 1c). A distinção entre 
as unidades foi difícil de ser realizada, pois esta área é 
interceptada por um corredor de cisalhamento que pro-
vocou a deformação e, provavelmente, a circulação de 
fluidos alterando as rochas da área. 

Figura 1 - a) Localização da Província Carajás no Cráton Amazônico; b) Mapa geológico simplificado da Província Ca-
rajás, evidenciando os Domínios Rio Maria e Carajás, e suas subdivisões, os subdomínios Sapucaia, Canaã dos Carajás 
e Bacia Carajás; o retângulo corresponde à área de estudo. c) Mapa esquemático e litológico das proximidades de vila 
Planalto, evidenciando os granitoides estudados (mod. de Cunha et al., 2016).
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Trondhjemito Rio Verde
O Trondhjemito Rio Verde ocorre imediatamente 

a sul de vila Planalto e se estende por uma faixa estreita 
em direção a oeste, até o contato com o Granito Vila 
Serra Dourada. Aflora como blocos e lajedos de dimen-
sões inexpressivas e de relevo pouco saliente. O aspecto 
mesoscópico do trondhjemito é a cor branca com even-
tuais pontuações rosadas, geralmente de aspecto sujo. 
A deformação é heterogênea, com preservação parcial 
da textura magmática. Apresentam megaenclaves de 
greenstone belts com foliação 75°/208°Az e são cortadas 
por veios de leucogranito e, a leste de vila Planalto, por 
rochas do Tonalito Campina Verde. A sua foliação va-
ria de EW para NW-SE com mergulhos altos para NE, 
NW e SW (65°/35°Az, 78°/300°Az, 52º/255ºAz).

Gnaisse granítico Bom Jesus
Compreende uma extensa faixa disposta no sen-

tido leste-oeste, em relevo relativamente plano ou ca-
racterizado por colinas suaves e morros arredondados. 
Aflora em lajedos ou blocos, sendo constituído por 
rochas de cor rosa acinzentado a cinza, e granulação 
média a grossa. Engloba enclaves de anfibolitos e to-
nalitos, estes dispostos como corpos ocelares ao lon-
go da foliação. A alteração hidrotermal nesta unidade 
é bem menos intensa. No Gnaisse ganítico Bom Jesus, 
a deformação é heterogênea, sendo marcada por zonas 
moderadamente deformadas até porções intensamen-
te deformadas e milonitizadas. As feições estruturais 
identificadas foram foliação milonítica, estruturas S-C 
e dobras. De modo geral, apresenta uma foliação pe-
netrativa com direção em geral variando de E-W para 
NW-SE, concordante com a estruturação regional, e 
mergulhos variáveis de moderados a fortes, ora para sul, 
ora para norte (45°/190°Az, 60°/20°Az, 85°/355°Az). Lo-
calmente, esta rocha apresenta bandamento composi-
cional concordante com a foliação e é cortado por zonas 
de cisalhamento de direção 300°Az.

Granito Vila Serra Dourada
É um stock granítico com cerca de 45 km2, localiza-

do a oeste de vila Planalto, nas proximidades da vila de 
Serra Dourada. Trata-se de um corpo subcircular alon-
gado na direção EW, intrusivo no Tonalito Campina 
Verde e no gnaisse granítico Bom Jesus. Além disso, o 
granito é cortado na sua porção norte por um peque-
no corpo de granito arqueano tipo Planalto. De modo 
geral, o Granito Vila Serra Dourada apresenta textura 
equigranular média a grossa, coloração rosada e aspec-
to isotrópico ou pouco deformado. Localmente, foram 
observados leucogranitos de granulação média a fina 
associados. O granito é cortado por veios pegmatíticos 
e aplíticos.

RESULTADOS

Análise microestrutural 

Trondhjemito Rio Verde
É composto essencialmente por plagioclásio, 

quartzo e, em menor quantidade feldspato potássico. 
A biotita é o principal mineral máfico. Allanita, zircão, 
apatita são acessórios, enquanto que epidoto, albita, 
clorita, actinolita, magnetita, muscovita e sericita fi-
guram como minerais secundários. De modo geral, esta 
unidade encontra-se muito deformada, mostrando cris-
tais ocelares de quartzo e plagioclásio, que, apesar de 
deformados preservam seus contornos originais.

a) Descrição microestrutural distal às zonas de 
cisalhamento

Em geral, as rochas distantes das zonas de cisalha-
mento preservam textura ígnea primária, a exemplo de 
cristais tabulares subédricos de plagioclásio e discre-
ta formação de subgrãos e novos grãos de quartzo. O 
quartzo ocorre em agregados de cristais anédricos re-
cristalizados de granulação fina a média (0,5 - 2mm), 
com moderada a forte extinção ondulante e formação 
de subgrãos (Fig. 2a), intersticiais a porfiroclastos de 
plagioclásio (~2 mm). Estes últimos apresentam maclas 
indistintas (Fig. 2b). 

b) Descrição microestrutural proximal às zonas 
de cisalhamento

De modo geral, as rochas próximas às zonas de 
cisalhamento encontram-se visivelmente com granula-
ção mais fina, devido à maior cominuição dos cristais 
de quartzo e plagioclásio. Além disso, apresentam por-
firoclastos ovalados de plagioclásio imersos em matriz 
quartzo-feldspática fina formada por subgrãos e novos 
grãos caracterizando uma textura milonítica. O quart-
zo ocorre como finos cristais (<1 mm) recristalizados em 
agregados e ribbons. O quartzo recristalizado em agrega-
dos exibe moderada a forte extinção ondulante com for-
mação de subgrãos, apresenta contatos poligonais com 
junção tríplice (Fig. 2c), ou como ribbons com moderada 
extinção ondulante, e estão alinhados e orientados no 
plano da foliação milonítica (Fig. 2d), bem como conta-
tos irregulares, devido à recristalização por migração de 
limite de grão (Trouw et al., 2010 ) (Fig. 2e). Os porfiro-
clastos de plagioclásio são tabulares subédricos de gra-
nulação média (~2 mm), com maclas albita ligeiramente 
apagadas e maclas lenticulares deformacionais (Pass-
chier & Trouw, 2005) (Fig. 2f). Comumente ocorre for-
mação de novos grãos finos de plagioclásio com fraca 
extinção ondulante nas bordas dos porfiroclastos, ca-
racterizando a textura núcleo-manto (Vernon, 2004).
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Figura 2 - Aspectos microestruturais dos cristais de quartzo e plagioclásio das rochas do Trondhjemito Rio 
Verde. As figuras a) e b) representam porções menos deformadas da unidade. a) entre a linha branca trace-
jada encontra-se aglomerado de cristais recristalizados de quartzo com formação de subgrãos; b) Observar 
os contatos irregulares entre os cristais de quartzo rescristalizados e porfiroclastos de plagioclásio tabulares 
subédricos, com maclamento indistinto do tipo albita, com textura ígnea moderadamente preservada; c) No 
campo tracejado branco evidencia-se cristais recristalizados de quartzo poligonalizados com junção tríplice, 
além de formação de subgrãos; d) Observar entre as linhas brancas cristais de quartzo ribbons recristalizados 
orientados no plano da foliação milonítica e) cristais recristalizados de quartzo com contatos irregulares pro-
venientes da recristalização por migração de limite de grão; f) Porfiroclastos de plagioclásio tabulares com ma-
clas do tipo albita lenticulares deformacionais. Observar a formação de novos grãos recristalizados nas bordas 
dos porfiroclastos caracterizando a textura núcleo-manto. Todas as fotos foram obtidas sob nicóis cruzados.

Gnaisse granítico Bom Jesus
Apresenta minerais essenciais como o quartzo, fel-

dspato potássico e plagioclásio; e biotita é subordinada. 
Allanita, apatita e zircão são acessórios, enquanto que 
epidoto, magnetita e ilmenita são minerais secundários. 

Esta unidade é dominada por zonas de cisalha-
mento. Portanto, as amostras descritas correspondem 

apenas às rochas próximas ao cisalhamento. De modo 
geral, as amostras desta unidade não preservam textura 
ígnea, acham-se fortemente deformadas, sendo caracte-
rizadas por ocelos de quartzo, feldspato potássico e pla-
gioclásio, parcial ou totalmente envoltos por grãos finos 
produzidos pela recristalização intensa de suas bordas 
(Feio et al.,2013).
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a) Descrição microestrutural proximal às zonas 
de cisalhamento

O quartzo ocorre de dois modos distintos: (1) 
agregados recristalizados formando a matriz e (2) como 
ribbons. Ambos com granulação fina (< 1mm). Os cristais 
de quartzo recristalizados que formam a matriz apresen-
tam forma subédrica, e exibem moderada a forte extinção 
ondulante (Fig. 3a). Por vezes, alguns cristais exibem o 
desenvolvimento de bulge (Fig. 3b), resultado da migração 
do limite de grão para o interior de um grão mais defor-
mado (Vernon, 2004). Os cristais de quartzo ribbons são 
euédricos a subédricos, com moderada extinção ondulan-
te alinhados e orientados no plano da foliação milonítica. 
Comumente existe a formação de subgrãos (Fig. 3a), além 
disso, estes podem formar-se em caudas de recristalização 
de porfiroclastos de plagioclásio (Figs. 3d, e).

Os cristais de microclina ocorrem como porfiro-
clastos ou novos grãos recristalizados formando a ma-
triz. Os porfiroclastos geralmente são tabulares, subé-
dricos e de granulação média (~2 mm) com maclamento 
do tipo xadrez e com forte extinção ondulante (Fig. 3c). 

Observa-se formação de subgrãos e/ou novos grãos (Fig. 
3c). Os novos grãos recristalizados (Mc

r
) formadores 

de matriz são tabulares, subédricos, de granulação fina 
(<1mm) e com fraca extinção ondulante. O plagioclásio 
ocorre de duas maneiras: (1) porfiroclastos; e (2) novos 
grãos recristalizados nas bordas dos porfiroclastos. Os 
porfiroclastos de plagioclásio são tabulares, subédricos 
de granulação média (~2 mm), com maclamento do tipo 
albita intensamente apagado ou também maclas lenti-
culares deformacionais, bem como forte extinção ondu-
lante (Fig. 3d). Habitualmente ocorre formação de sub-
grãos, além de novos grãos nas bordas dos porfiroclastos 
caracterizando a textura núcleo-manto (Fig. 3d). Ob-
serva-se a formação de caudas deformacionais desenha-
das por quartzo ribbons e cristais de biotita orientados 
(Fig. 3d,e). Os cristais de biotita (< 1mm) ocorrem como 
blastos neoformados por alteração hidrotermal com 
forte orientação preferencial. Em conjunto com cristais 
de quartzo ribbons desenham caudas deformacionais de 
porfiroclastos de plagioclásio e encontram-se dispostos 
no plano da foliação milonítica (Fig. 3e).

Figura 3 - Aspectos microestruturais dos minerais das rochas do Gnaisse granítico Bom Jesus a) Notar entre as 
linhas brancas cristais de quartzo ribbons com moderada extinção ondulante, imersos a uma matriz quartzo-
-feldspática muito fina. Percebe-se a existência de subgrãos de quartzo no canto direito inferior da figura; b) 
desenvolvimento de bulge em cristais de Qzr, resultado da migração do limite de grão para o interior de um 
grão mais deformado; c) Observar entre as linhas brancas tracejadas porfiroclastos de microclina imerso em 
uma matriz quartzo-feldspática. Apresenta forte extinção ondulante e evidente formação de subgrãos; d) Por-
firoclasto de plagioclásio tabular com forma subédrica, com maclas lenticulares apagadas, imersos em uma 
matriz quartzo-feldspática fina, bem como formação de subgrãos. Notar a formação de caudas deformacionais 
desenhadas por quartzo ribbons e cristais de biotita orientados. e) Cristais de biotita em conjunto a cristais de 
quartzo ribbons desenham caldas deformacionais de porfiroclastos de plagioclásio e encontram-se dispostos 
no plano da foliação milonítica. Fotos a-d obtidas sob nicóis cruzados e e em luz natural.
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Granito Vila Serra Dourada
Em proporções iguais feldspato potássico, quartzo 

e plagioclásio figuram como minerais essenciais. A bioti-
ta é rara ou ausente. Allanita e zircão são acessórios, en-
quanto que epidoto, clorita, magnetita, turmalina radial, 
titanita, escapolita, encontram-se como secundários. 

Esta unidade destaca-se por apresentar texturas 
ígneas mais preservadas em relação às outras unidades 
descritas, a exemplo de cristais tabulares subédricos de 
feldspato potássico, plagioclásio e quartzo, bem como 
tímida formação de subgrãos e novos grãos. Porém, lo-
calmente há rochas bastantes milonitizadas, caracteri-
zadas por cristais ocelares e arredondados de feldspatos 
envolvidos ou associados com cristais de quartzo comi-
nuídos e fitados (Feio et al., 2013). 

a) Descrição microestrutural distal às zonas de 
cisalhamento

Os cristais de quartzo ocorrem de duas maneiras 
diferentes: (1) porfiroclastos; e (2) novos grãos recris-

talizados. Nas figuras 4a e 4b observam-se os porfiro-
clastos de quartzo subédricos, com suas faces levemen-
te arredondadas a arredondas (cristais globulares), de 
granulação média (~2 mm) a fina( <1mm) , com extinção 
ondulante forte a moderada, raramente encontra-se fra-
turados e com discreta formação de subgrãos nas bor-
das dos porfiroclastos. Os novos grãos recristalizados 
são tabulares, subédricos, de granulação fina (< 1 mm) 
e com fraca extinção ondulante. Encontram-se em pe-
quenos agregados entre porfiroclastos de quartzo e pla-
gioclásio ou nas bordas de porfiroclastos de quartzo. Os 
cristais de feldspato potássico ocorrem como porfiro-
clastos de microclina subédricos, tabulares ou globu-
lares (arredondados), com granulação média (~1 mm), 
exibindo maclamento do tipo xadrez, moderada ex-
tinção ondulante (Fig. 4a). O plagioclásio ocorre como 
cristais subédricos e de granulação média (~2 mm). São 
representados por albita tabulares, com maclamento do 
tipo albita chessboard (Fig. 4c), levemente fraturados e 
por cristais prismáticos com maclamento do tipo carl-
sbad (Fig. 4d). 

Figura 4 - Aspectos microestruturais dos cristais de quartzo e feldspatos das rochas do Granito Vila Serra Dourada 
distantes das zonas de cisalhamento. a) Os campos tracejados delimitam os porfiroclastos de quartzo, os quais exi-
bem formação de subgrãos nas bordas, além de porfiroclastos de quartzo e microclina dispersos; b) Porfiroclastos de 
quartzo tabulares e globulares ambos sem formação de subgrãos; c) destaque para o cristal de albita com maclamen-
to do tipo xadrez levemente fraturado; d) Cristal de plagioclásio prismático, com maclamento do tipo carlsbad. Fotos 
obtidas sob nicóis cruzados.
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b) Descrição microestrutural proximal às zonas 
de cisalhamento

Os cristais de quartzo ocorrem de duas formas 
distintas: (1) recristalizados em agregados; e (2) porfi-
roclastos. Os cristais recristalizados em agregado apre-
sentam forma subédrica, com granulação fina (<1 mm), 
exibem forte extinção ondulante e observa-se formação 
de subgrãos (Fig. 5a). Podem ser encontrados de forma 
lenticular fortemente orientado ou em agregado com 
contatos poligonalizados (Fig. 5a e 5b). Os contatos en-
tre os cristais dentro dos agregados são irregulares (Fig. 
5a), devido a recristalização por migração de limite de 
grão (Trouw et al., 2010) e por vezes poligonais com jun-
ção tríplice (Fig. 5b). 

Os porfiroclastos de quartzo são subédricos com 
granulação média (~1,5 mm) e moderada extinção on-
dulante. Observa-se formação de novos grãos recristali-

zados na borda, caracterizando a textura núcleo-manto 
(Figs. 5c, d). Apresentam contatos irregulares entre os 
cristais recristalizados. Os cristais de feldspato potás-
sico ocorrem de duas maneiras: (1) porfiroclastos; e (2) 
novos grãos recristalizados formando a matriz. Os por-
firoclastos de feldspato potássico geralmente são tabu-
lares ou globulares, subédricos e de granulação média 
(~2 mm). Representados por porfiroclastos de microcli-
na com maclamento do tipo xadrez e com forte extin-
ção ondulante (Fig. 5c). É comum a formação de novos 
grãos (Fig. 5c). Os novos grãos formadores de matriz 
são tabulares, subédricos, de granulação muito fina (< 
0,5 mm) e com fraca extinção ondulante. Os cristais de 
plagioclásio ocorrem como cristais subédricos de albita 
tabulares, de granulação média (~2 mm), com macla-
mento do tipo xadrez levemente apagado, encontram-
-se intensamente fraturados, nos quais as fraturas são 
preenchidas por biotita hidrotermal (Fig. 5d). 

Figura 5 - Aspectos microestruturais dos cristais de quartzo e feldspatos das rochas do Granito Vila Serra Dourada 
próximas às zonas de cisalhamento. a) Agregados de quartzo recristalizados lenticulares fortemente orientados com 
formação de subgrãos; b) Agregados de cristais de quartzo recristalizados exibindo contatos poligonais; c) Porfiro-
clastos de microclina geralmente tabulares ou globulares (arredondados), com maclamento do tipo xadrez, intensa-
mente apagados e com forte extinção ondulante. Encontram-se imersos a uma matriz formada por novos grãos de 
microclina e quartzo. d) Cristais de albita subédricos, tabulares, com maclamento do tipo xadrez levemente apagado. 
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Alteração hidrotermal

Trondhjemito Rio Verde
Nesta unidade a alteração hidrotermal é represen-

tada principalmente pela neoformação de cristais de se-
ricita, biotita, actinolita, epidoto e óxidos de ferro. Os 
cristais de sericita encontram-se de forma granular na 
superfície de porfiroclastos de plagioclásio, são anédri-
cos e de granulação fina (< 1 mm) (Fig. 6a). A biotita 
apresenta-se como cristais euédricos, de granulação 
fina (<1 mm), que ocorrem inclusos em porfiroclastos de 
plagioclásio (Fig. 6a) e por vezes encontram-se associa-
dos a cristais de magnetita. Estes últimos são euédri-
cos a subédricos de granulação fina (<1 mm), ocorrem 
inclusos em cristais de biotita ou intercrescidos entre 
porfiroclastos de plagioclásio (Figs. 6a, b). Comumen-
te, encontram-se martitizados. Os cristais de hematita 
mostram-se anédricos de granulação fina (<1 mm), ocor-
rem inclusos como martitas nos cristais de magnetita 
(Fig. 6b). Os cristais de actinolita são subédricos a ané-
dricos, de granulação fina a média (<1 mm - 2,5 mm), 
ocorrem como agregados associadas a cristais de epido-
to (Fig. 6c) e intercrescidos entre porfiroclastos de pla-
gioclásio e cristais de quartzo. Alguns exemplares mos-
tram-se fraturados (Fig. 6c). Os cristais de epidoto são 
anédricos, de granulação fina (<1 mm), ocorrem como 
agregados associadas a cristais de actinolita ou inclusos 
em porfiroclastos de plagioclásio (Fig. 6c). 

Granito Vila Serra Dourada
No Granito Vila Serra Dourada cristais secundá-

rios de albita, escapolita, biotita, magnetita e turmalina 
caracterizam a alteração hidrotermal presente. Os cris-
tais de albita são subédricos tabulares, de granulação 
média (~2 mm), com maclamento do tipo xadrez leve-
mente apagado (Fig. 4c), encontram-se intensamente 
fraturados, nos quais as fraturas são preenchidas por 
biotita hidrotermal (Fig. 5d e 6d). Os cristais de escapo-
lita são subédricos, de granulação média (~2 mm), ocor-
rem associados a cristais de biotita hidrotermal e seus 
contatos são irregulares com cristais de plagioclásio 
(Fig. 6d). A turmalina apresenta forma anédrica, hábito 
radial, medindo ~2mm e ocorre associada a cristais de 
albita e biotita granular hidrotermal (Fig 6e). A biotita 
mostra-se como cristais anédricos, com hábito granular 
e possuem granulação fina (<1 mm). Ocorrem intercres-
cidos entre cristais de plagioclásio e preenchendo fratu-
ras. Estão associados a cristais de magnetita, escapolita 
e turmalina radial (Fig. 6d e 6e). E por fim, os cristais 
de magnetita são euédricos a subédricos de granulação 
fina (<1 mm), ocorrem associados a cristais de biotita 
granular ou preenchendo fraturas de minerais félsicos 
(Fig. 5d e 6f). 

Sequência paragenética
No Trondhjemito Rio Verde a organização dos 

minerais na rocha indica que primeiramente houve for-
mação de biotita inclusa em cristais de plagioclásio, as-
sociada a cristais de magnetita. Os cristais de magnetita 
dispõem-se ora inclusos em cristais de biotita, ora inter-
crescidos entre porfiroclastos de plagioclásio, além dis-
so, apresentam martitas oriundas de oxidação. Em um 
segundo momento, há desenvolvimento de cristais de ac-
tinolita acompanhados de cristais de epidoto. Posterior-
mente, formação de cristais de sericita, produto da alte-
ração do plagioclásio. Logo, a sequência é a seguinte: (1) 
biotita + magnetita (2) actinolita + epidoto. (3) sericita.

No Granito Vila Serra Dourada observa-se a neo-
formação de cristais de albita com maclamento do tipo 
xadrez, acompanhados de cristais de escapolita e/ou tur-
malina radial. Por conseguinte, preenchendo fraturas ou 
nos interstícios entre os porfiroblastos de albita ocorre 
formação de cristais de biotita granulares com magnetita 
associada. Portanto, a sequência é a seguinte: (1) albita + 
escapolita + turmalina radial (2) biotita + magnetita.

Vale ressaltar que a alteração hidrotermal no 
Gnaisse granítico Bom Jesus é escassa, sendo represen-
tada apenas por cristais de biotita verde reequilibrada.

Química mineral dos minerais de alteração 
hidrotermal

Das três unidades estudadas que ocorrem na região 
de vila Planalto, foram determinadas as composições 
químicas dos principais minerais magmáticos e secun-
dários a partir de análises semiquantitativas por EDS 
(Espectroscopia de Raios-X por Dispersão de Energia) 
em microscópio eletrônico de varredura. Os minerais 
analisados foram: biotita, anfibólio, epidoto, magnetita 
e ilmenita. As composições obtidas foram lançadas em 
diagramas e gráficos de classificação. 

a) Biotita
Foram feitas 36 análises pontuais em cristais de 

biotita de quatro amostras representativas dos diferen-
tes granitoides de Vila Planalto. O cálculo da fórmula 
estrutural foi feita com base em 22 átomos de oxigênio. 
Os cristais de biotita presentes nos granitoides estuda-
dos ocupam campos diferentes no diagrama AlVI x Fe/
(Fe+Mg), que estão separados, à exceção de dois pontos, 
pela linha correspondente à fração molar Fe/(Fe+Mg) = 
0,5. Os cristais de biotita apresentam majoritariamen-
te composições aníticas, com alumínio total variando 
de 2,52 a 2,99 aproximadamente (Fig. 7a). Ao plotar as 
composições químicas no diagrama ternário (FeOt+M-
nO)-(10*TiO

2
)-MgO, (campos de Nachit, 1994), as bioti-

tas marrons incidiram no campo das biotitas magmáticas 
primárias, enquanto que as biotitas verdes variam entre 
biotitas magmáticas reequilibradas ou hidrotermais, es-
tas últimas com menores proporções de TiO

2
 (Fig. 7b), 

ambas ocorrentes no Gnaisse Granítico Bom Jesus. 
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Figura 6 - Aspectos petrográficos dos minerais de alteração hidrotermal do Trondhjemito Rio Verde (a,b,c) e Granito 
Vila Serra Dourada (d). a) cristal de biotita euédrico associado a cristais de magnetita e incluso em porfiroclastos de 
plagioclásio intensamente sericitizado (seta); b) cristal de magnetita subédrico preenchendo interstícios de cristais 
de plagioclásio. Apresenta hematita em forma de martitas; c) Cristais de actinolita (seta) e epidoto associados; d) 
Cristais de escapolita associados a cristais de biotita hidrotermal; e) Cristal de turmalina radial associado albita e bio-
tita hidrotermal; f) Cristais de magnetita preenchendo fraturas. Fotos a, c,e e d em nicóis cruzados de luz transmitida, 
em b luz refletida e em f luz natural. 
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Figura 7 - a) Variação composional das biotitas ocorrentes nos granitoides de vila Planalto de acordo com o diagrama 
AlVIvs.Fe/(Fe+Mg).b) Diagrama (FeO+MnO)-(10*TiO2)-MgO com campos de Nachit (1994), mostrando a distribuição das 
composições químicas das biotitas analisadas. A: campo das biotitas magmáticas primárias; B: campo das biotitas 
magmáticas reequilibradas.

b) Anfibólio
Foram realizadas quatro análises pontuais em um 

único cristal de anfibólio do Trondhjemito Rio Verde. 
O cálculo da fórmula estrutural foi feito com base em 
23 átomos de oxigênio e recalculados para 13eCNK. O 

anfibólio analisado pode ser considerado cálcico, pois, 
se enquadra na regra CaB ≥ 1,50; (Na+K)A ≥ 0,50 (2) 
CaB ≥ 1,50; (Na+K)A ≤ 0,50, na qual os 4 valores obti-
dos pertencem ao segundo grupo, além disso plotam no 
campo da actinolita (Fig. 8).

Figura 8 - Diagrama de classificação de anfibólios (Leake et al., 1997), do Trondhjemito Rio Verde.
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c) Epidoto
Seis análises pontuais foram feitas em cristais de 

epidoto do Tondhjemito Rio Verde. O cálculo da fór-
mula foi baseada em 13 átomos de oxigênio. De acordo 
com o gráfico de Tulloch (1979), o qual considera a per-
centagem molar de pistacita (Ps) expressa pela fórmula 
[Fe2+/(Fe2+ + Al)*100], foi possível confirmar as evidên-
cias petrográficas e texturais as quais indicam a origem 
do epidoto a partir da alteração do plagioclásio, com Ps 
entre 18 e 22. Porém, alguns cristais plotaram no campo 
do epidoto magmático, próximo ao campo do epidoto 
proveniente da alteração do plagioclásio, com teores de 
Ps entre 25 e 26 (Fig. 9).

Figura 9 - Histograma com teores de pistacita (% mol), 
de epidoto ocorrente no Trondhjemito Rio Verde. Com-
posições de epidoto a partir da alteração de plagioclásio 
ou biotita, segundo Tulloch, (1979).

DISCUSSÕES

Sequência evolutiva e mecanismos de deforma-
ção das microestruturas

A análise microestrutural mostrou que as fases 
félsicas das três unidades estudadas responderam à 
deformação imposta às rochas de modo evidente, por 
outro lado, os cristais de biotita revelam aspectos de-
formacionais limitados à orientação preferencial. Sen-
do assim, os mecanismos de deformação tendem a ser 
mais expressivos nas proximidades das zonas de cisa-
lhamento, gerando mais microestruturas. Portanto, a 
sequência evolutiva e os mecanismos de deformação 
ocorrentes nas três unidades expostos a seguir, serão 
de rochas das porções mais próximas das zonas de ci-
salhamento (Fig. 10).

Figura 10 - Sequência evolutiva dos mecanismos de deformação e suas respectivas microestruturas associadas.

Análise da variação deformacional em direção 
às zonas de cisalhamento

A partir do estudo da deformação microcristali-
na, verificou-se que as microestruturas presentes nas 
rochas estão diretamente relacionadas às zonas de ci-
salhamento que cortam a área de estudo (Fig. 11a), atu-
ando sob diferentes condições de deformação e tempe-
ratura. Observa-se, que as rochas distantes das zonas 
de cisalhamento preservam textura ígnea primitiva a 
exemplo de cristais tabulares subédricos de plagioclá-
sio e feldspato potássico, bem como cristais de biotita 
não se encontram orientados evidenciando baixo grau 
de deformação. A deformação intracristalina (Vernon, 
2004) é restrita a extinção ondulante e tímida forma-
ção de subgrãos e novos grãos de quartzo (Figs. 11b, 
c, d). Por outro lado, aproximando-se das zonas de 
cisalhamento as estruturas deformacionais são mais 
expressivas. A deformação intracristalina passa a ser 
representada pela formação de novos grãos e subgrãos 
de quartzo, plagioclásio e feldspato potássico caracte-
rizando textura núcleo-manto. Em alguns casos com 
a crescente deformação chega a formar subgrãos em 
novos grãos. As rochas exibem cristais de quartzo ri-

bbons, alinhados e orientados no plano da foliação mi-
lonítica, por vezes acompanhados de cristais de biotita 
desenham caudas deformacionais em porfiroclastos de 
plagioclásio. A presença destes subgrãos e novos grãos 
indica a segregação da rocha confirmando o aumento 
progressivo da deformação sintectônica, a qual foi mais 
expressiva em cristais de quartzo por serem minerais de 
menor temperatura de cristalização/deformação (Figs. 
11e, f, g). O aumento contínuo da deformação pode obli-
terar estruturas pré-existentes, como as maclas mag-
máticas dos plagioclásios, as quais são retas e contínuas 
e com a atuação da deformação tornam-se pontiagudas 
e descontínuas sendo denominadas maclas deformacio-
nais ou lenticulares.

A granulação reduzida pode ser considerada um 
tipo de matriz, logo, segundo Vernon, (2004), a rocha 
pode ser classificada a partir da porcentagem de matriz 
recristalizada. Sendo assim, as rochas distantes das zo-
nas de cisalhamento apresentam 5-15% de matriz, e as 
rochas próximas às zonas de cisalhamento 50-60%, ou 
seja, são classificadas, respectivamente, como protomi-
lonitos e milonitos gerados em zonas de cisalhamento 
dúctil.
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Figura11 - Feições microestruturais distais e proximais às zonas de cisalhamento. Notar o aumento de 
matriz recristalizada (diminuição da granulometria) próximo às zonas e texturas ígneas preservadas dis-
tante das mesmas. a) Mapa geológico da área de estudo; b) Porfiroclasto de plagioclásio prismático, com 
maclamento do tipo carlsbad; c) Observar porfiroclastos de microclina subédricos, tabulares ou globu-
lares (arredondados), exibindo maclamento do tipo xadrez e com moderada extinção ondulante; d) Por-
firoclastos de plagioclásio tabulares subédricos, com maclamento indistinto do tipo albita. Com textura 
ígnea preservada; e) Observar entre as linhas brancas cristais de quartzo ribbons recristalizados orien-
tados no plano da foliação milonítica; f) Porfiroclastos de microclina geralmente tabulares ou globulares 
(arredondados), com maclamento do tipo xadrez intensamente apagado e com forte extinção ondulante. 
Encontram-se imersos a uma matriz formada por novos grãos de microclina e quartzo; g) Notar a pre-
sença de cristais de quartzo ribbons, formando caldas de rescritalização nos porfiroclatos de plagioclásio 
os quais apresentam maclas intensamente apagadas. Fotos de b-g foram obtidas sob nicóis cruzados.



Caracterização microestrutural e da alteração hidrotermal dos granitoides arqueanos próximos de vila Planalto - Canaã dos Carajás, Província Carajás

176
Contribuições à Geologia da Amazônia - Volume 10

177
Contribuições à Geologia da Amazônia - Volume 10

Caio José Soares Mesquita  | Gilmara Regina Lima Feio

Principais tipos de alteração hidrotermal
Com base na descrição mineralógica dos mine-

rais secundários e suas associações foi possível corre-
lacioná-las com quatro tipos de alteração hidrotermal: 
Alteração Sódica, Alteração Sódica Cálcica, Alteração 
Potássica I e II. Geralmente a alteração hidrotermal nas 
unidades estudadas é intensa, com exceção do Gnais-
se granítico Bom Jesus. Os processos hidrotermais, em 
conjunto com os deformacionais obliteraram parcial-
mente a totalmente as texturas originais das rochas 
hospedeiras.

A alteração sódica ocorre quando rochas entram 
em contato com fluídos, geralmente aquosos, enrique-
cidos neste álcali. Este processo é comum no Trondhje-
mito Rio Verde e no Granito Vila Serra Dourada, sendo 
representado neste último pelo processo de albitização 
do feldspato alcalino, escapolitização do plagioclásio 
e formação de turmalina (Alteração Sódica). No Gra-
nito Vila Serra Dourada, ocorre formação de cristais 
de albita com maclamento tipo xadrez devido a uma 
substituição direta do K e Ca pelo Na nos feldspatos 
alcalinos preexistentes. Além da albitização, observa-se 
o processo de escapolitização do plagioclásio e forma-
ção de turmalina. Segundo Sousa (2007), a escapolita 
associada aos granitoides da área de Vila Planalto é da 
variedade marialita, a qual foi interpreta como gerada a 
≈400°C a partir de fluidos com ≈40 mol% de NaCl (Or-
ville,1975; Vanko & Bishop, 1982; Sousa, 2007, More-
to et al.,2011). Ao passo que, a ocorrência de turmalina 
implica na atividade de fluídos altamente salinos, ricos 
em B, provavelmente resultantes da interação com se-
quências evaporíticas, em depósitos do tipo IOCG da 
Província Carajás (Xavier et al., 2008)

A alteração potássica é caracterizada pela neofor-
mação de minerais devido a um enriquecimento de po-
tássio por fluidos hidrotermais o qual, no Granito Vila 
Serra Dourada propiciou a formação de cristais de bio-
tita granular (Alteração Potássica I). A origem hidroter-
mal destas biotitas é confirmada pelos valores compo-
sicionais que plotam no campo da biotita reequilibrada, 
conforme diagrama (FeO+MnO)-(10*TiO

2
)-MgO com 

campos de Nachit (1994). 

O tipo de alteração está relacionado ao litotipo no 
qual ela opera, portanto, no Trondhjemito Rio Verde a 
alteração será distinta, representada por alteração Só-
dica Cálcica e Potássica II. Os fatores que influenciam 
na alteração Sódica Cálcica são semelhantes aos que 
ocorrem na Sódica, porém além de sódio há interação 
de íons de Ca, que entram na estrutura do plagioclásio 
ocasionando a formação de epidoto. Dúvidas acerca 
da origem do epidoto surgiram no decorrer do traba-
lho, sendo assim, em posse dos valores obtidos via EDS 
de cristais de epidoto plotou-se estes valores no gráfi-

co de Tulloch (1979), o qual considera a percentagem 
molar de pistacita (Ps) expressa pela fórmula (Fe2+/
(Fe2++Al)*100), confirmando as evidências petrográ-
ficas e texturais as quais indicam a origem do epidoto 
a partir da alteração do plagioclásio, com Ps entre 18 e 
22. Porém, alguns cristais plotaram no campo dos epi-
dotos magmáticos, próximo ao limite dos epidotos de 
alteração do plagioclásio, com teores de Ps entre 25 e 
26. Associado a cristais de epidoto hidrotermal desen-
volveu-se cristais de actinolita. Este anfibólio pode ser 
considerado cálcico, pois, se enquadra na regra CaB ≥ 
1,50; (Na+K)A ≥ 0,50 (2) CaB ≥ 1,50; (Na+K)A ≤ 0,50, na 
qual os 4 valores obtidos pertencem ao segundo grupo.

Diferente da Alteração Potássica I na Alteração 
Potássica II destaca-se a sericita, oriunda da alteração 
de plagioclásio. O processo de sericitização é caracteri-
zado pela à entrada de potássio no estrutura do plagio-
clásio e a liberação de Ca ou Na no sistema. Nas rochas 
estudadas esse tipo de alteração ocorreu provavelmente 
em um estágio tardi magmático a subsólidus precoce.

Paralelo à formação de minerais translúcidos ob-
serva-se o desenvolvimento de minerais opacos. No 
Trondhjemito Rio Verde cristais de magnetita ocorrem 
em interstícios entre cristais de plagioclásio e quartzo 
e no Granito Vila Serra Dourada preenchem fraturas. 
Estas formas de ocorrência evidenciam que esses cris-
tais certamente se desenvolveram também a partir de 
processos hidrotermais. Cristais de hematita ocorrem 
como produto de alteração da magnetita sob a forma de 
martita que exibe, em geral, formas irregulares, desen-
volvendo-se a partir da borda da magnetita hospedeira.

Monteiro et al.,(2010) afirmam que o Cinturão Sul 
do Cobre da Província Mineral de Carajás (PMC) é 
notável pela ocorrência de depósitos de óxido de fer-
ro-cobre-ouro (IOCG), tais como Alvo 118, Sossego, 
Cristalino, Bacaba, Castanha, Jatobá, Bacuri e Visconde 
ao longo de um importante corredor estrutural WNW-
-ESSE. Com base nos tipos de alteração hidrotermal 
identificados nos granitoides próximos de vila Planalto, 
supõem-se que os fluidos que as originaram, asseme-
lham-se quimicamente aos que formaram os depósitos 
IOCG do cinturão sul de Cobre da PMC. A principal di-
ferença está nos estágios mais tardios e de formação de 
minério de Cu-Au que existem nos depósitos IOCG da 
PMC, os quais não foram identificados nos granitoides 
estudados neste trabalho. 

Sequência de estágios de alteração hidrotermal
A sequência dos estágios de alteração hidroter-

mal foi definida baseando-se principalmente nos se-
guintes fatores: sequência paragenética dos minerais 
de alteração, decréscimo de temperatura, salinidade, 
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pH e aumento da fugacidade de oxigênio ao longo do 
tempo (Fig. 12). Além de comparações com sequências 
estabelecidas em outras pesquisas acerca de alteração 
hidrotermal na região de Canaã dos Carajás (Villas et 
al., 2005; Sousa 2007; Augusto et al., 2008; Monteiro et 
al., 2010; Moreto et al.,2011; Craveiro et al., 2012; Silva, 
2013,Silva et al., 2015).

A precoce albitização acompanhada de escapoliti-
zação e/ou formação de turmalina ocorrentes no Grani-
to Vila Serra Dourada também foi descritos por Silva et 
al., (2015), a qual realizou sua pesquisa no depósito Vis-
conde, hospedado em rochas arqueanas variavelmente 
cisalhadas e alteradas hidrotermalmente, as principais 
sendo metavulcânicas félsicas (2968 ± 15 Ma), e no Gra-
nito Vila Serra Dourada (2860 ± 22 Ma) e gabros/diori-
tos. Tais associações também foram observadas no Alvo 
Bacaba (Augusto et al.,2008). A escapolita de composi-
ção marialítica (Sousa 2007, Moreto et al. 2011) encon-
trada no Depósito Sossego indica a presença de fluidos 
hipersalinos (Moreto et al.,2011). Neste trabalho não foi 
possível caracterizar o tipo de escapolita associada aos 
granitoides, mas as características petrográficas e a as-
sociação hidrotermal sugerem composição escapolita 
marialita para os granitoides de Vila Planalto. 

De acordo com Craveiro (2012), minerais opacos 
como magnetita ocorrem no Granito Vila Serra Doura-
da, na típica associação: albita + escapolita + quartzo + 
magnetita. Além de aparecerem em associações de mi-
nerais que caracterizam a Alteração Potássica I (Biotita 
+ Magnetita). 

O Trondhjemito Rio Verde por estar localizado 
próximo aos depósitos IOCG, na região de Canaã é 
diretamente influenciado pelos mesmos processos hi-
drotermais e apresenta típicas alterações desses depó-
sitos como a Sódica Cálcica e Sericítica (Potássica II). 
Porém diferente do sugerido por Monteiro et al.,(2010), 
que consideram a alteração Potássica II mais tardia, nas 
rochas estudadas provavelmente esta alteração pode es-
tar associada a um estágio tardi-magmático a subsoli-
dus precoce. Devido a diferenças litológicas, ou seja, por 
se tratar de trondhjemito a alteração sericítica é mais 
intensa nesta unidade, na qual o principal alvo são os 
abundantes cristais de plagioclásio, que por sua vez, são 
mais preservados em áreas distantes às zonas de cisa-
lhamento.

Desta forma, ao que tudo indica as associações 
descritas neste trabalho são correlatas aos estágios de 
alteração sódica regional precoce que evolui para sódi-
ca-cálcica precoce e potássica que se deram sob altas 
temperaturas (470° a 355°C) no Depósito Visconde (Sil-
va et al., 2015).

Figura 12 - Evolução paragenética das unidades estuda-
das associada aos diferentes estágios e tipos de altera-
ção hidrotermal. (Modificado de Augusto et al.,2008).

Relações entre deformação e alteração 
hidrotermal

As unidades estudadas estão interceptadas por zo-
nas de cisalhamento inseridas no grande corredor de ci-
salhamento Itacaiúnas. Logo, foram alvo dos eventos de-
formacionais que ocorreram na área. Sendo assim, cabe 
comentar as observações de ordem estrutural realizadas 
por Villas et al,. (2005) as quais indicam que a área do 
Sossego, depósito localizado próximo à área de estudo, 
experimentou, inicialmente, deformação sob um regime 
dúctil, o qual evoluiu para um regime rúptil nos estágios 
mais tardios, sempre, porém, acompanhada de intensa 
circulação de fluidos hidrotermais. Como mostra o tó-
pico anterior, percebeu-se que quanto mais próximo às 
zonas de cisalhamento, devido ao aumento de pressão e 
temperatura, texturas primárias são modificadas e mi-
croestruturas deformacionais são impressas, bem como 
a formação dos minerais hidrotermais a partir da perco-
lação de fluidos. 

A origem desses fluídos pode ser comparada a pro-
veniência dos fluidos hidrotermais que agiram na forma-
ção do Depósito Visconde. De acordo com Silva (2013) 
o evento transpressivo que ocorreu entre 2,76 e 2,74 Ga, 
responsável pela inversão da Bacia Carajás e pela gera-
ção de magmatismo granítico nos domínios Carajás e de 
Transição desencadeou reações de devolatilização em 
rochas do Supergrupo Itacaiúnas, ou mesmo, provocou 
a expulsão de fluidos conatos salinos aprisionados em 
seus interstícios. Tais fluidos percolaram por zonas de 
cisalhamento e provavelmente reagiram com as rochas 
(da bacia e do embasamento) pelas quais se locomove-
ram durante a fase dúctil (Silva, 2013).
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CONCLUSÕES

A análise microestrutural mostrou que as fases fél-
sicas das três unidades estudadas respondem à defor-
mação de modo evidente, por outro lado, a biotita revela 
aspectos deformacionais restritos à orientação preferen-
cial. A sequência da evolução deformacional dos minerais 
félsicos é representada pelas microestruturas seguintes: 
(1) extinção ondulante; (2) subgrãos; (3) novos grãos; (4) 
extinção ondulante de novos grãos; (5) formação de sub-
grãos em novos grãos; e (6) Fraturas. Os mecanismos as-
sociados a essas estruturas evoluíram da seguinte forma: 
(1) migração de deslocamentos (extinção ondulante); (2) 
recuperação (formação de subgrãos); (3) recristalização 
(formação de novos grãos); (4) migração de deslocamen-
tos em novos grãos (extinção ondulante); (5) recupera-
ção em novos grãos (formação de subgrãos); e (6) Fratu-
ramento intercristalino (Fraturas).

As informações acerca de deformação microcrista-
lina permitiram concluir que as microestruturas presen-
tes nas rochas estão diretamente relacionadas às zonas 
de cisalhamento que cortam a área de estudo, atuando 
sob diferentes condições de deformação e temperatura. 
Sendo assim, percebeu-se que quanto mais próximo às 
zonas de cisalhamento, devido ao aumento de pressão e 
temperatura, texturas primárias são modificadas e es-
truturas deformacionais são impressas, bem como exis-
te a formação de minerais secundários. Portanto, neste 
trabalho o Trondhjemito Rio Verde e o Granito Vila 
Serra Dourada são ambos rochas ígneas metamorfisa-
das e deformadas apenas ao longo de zonas de cisalha-
mento. Enquanto que o Gnaisse granítico Bom Jesus é 
considerado como rocha metamórfica, de origem ígnea, 
formada em condições de fácies anfibolito a granulito.

Com base na descrição mineralógica dos minerais 
secundários e suas associações foi possível correlacioná-
-las com quatro tipos de alteração hidrotermal: Alteração 
Sódica, Alteração Sódica Cálcica, Alteração Potássica I e 
II. No trondhjemito Rio Verde é comum Alteração Sódi-
ca Cálcica representada por actinolita + epidoto e Altera-

ção Potássica II evidenciada pela abundante formação de 
sericita. Já no Granito Vila Serra Dourada constatou-se 
a presença de Alteração Sódica (albita + escapolita e /ou 
turmalina) e Alteração Potássica I (biotita + magnetita). 
A análise semiquantitativa via EDS em alguns minerais 
ajudaram a confirmar a ação da alteração hidrotermal. 
Em tal análise observou-se presença de biotitas verdes, 
empobrecidas em Ti por processos hidrotermais, bem 
como formação de actinolita e cristais de epidoto pro-
veniente da alteração de plagioclásio. Por fim cristais de 
magnetita martitizados, resultado de oxidação da mag-
netita e presença de ilmenita subordinada. A sequência 
dos estágios de alteração hidrotermal foi definida base-
ando-se principalmente nos seguintes fatores: sequência 
paragenética dos minerais de alteração, decréscimo de 
temperatura, salinidade, pH e aumento da fugacidade de 
oxigênio ao longo do tempo. Além de comparações com 
sequências estabelecidas em outras pesquisas acerca de 
alteração hidrotermal na região de Canaã dos Carajás. 
Desta forma a sequência é a seguinte: (1) Albitização; (2) 
Escapolitização/formação de turmalina; (3) Formação de 
óxidos de ferro; (4) Potássica; (5) Sódica Cálcica; e (6) 
Potássica II.

Por fim, a alteração hidrotermal na área de Canaã 
se deu através da percolação de fluidos hidrotermais 
por fraturas geradas pelas zonas de cisalhamento e as-
semelham-se, com algumas restrições, aquelas descritas 
nos depósitos tipo IOCG de Carajás datadas entre o 
Mesorqueano e o Neoarqueano.
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RESUMO: O objetivo deste trabalho é apresentar os re-
sultados de estudos petrológicos, geoquímicos e geocro-
nológicos (U-Pb) do Granito Tarumã (GT), Terreno Pa-
raguá, SW do Cráton Amazônico, fronteira Brasil-Bolívia. 
As dimensões deste corpo são batolíticas e o embasamento 
regional é constituído por Anfibolito Ascención e Gnais-
se Rio Fortuna. As rochas do GT distribuem-se por laje-
dos e matacões na área mapeada e são classificadas como 
Biotita-Sienogranitos e apresentam estrutura milonítica 
com porfiroclastos avermelhados de feldspato alcalino, 
imersos em matriz esverdeada, granulação média a gros-
sa. Opticamente, apresentam textura granolepidoblástica/
porfiroclástica na qual se sobressaem cristais de quartzo, 
microclina e plagioclásio, sendo a biotita o principal mi-
neral máfico. Opacos, titanita, allanita, zircão são os mine-
rais acessórios enquanto que sericita, muscovita, epidoto, 
calcita, clorita, fluorita e argilominerais são os minerais 
de alteração. Os biotita sienogranitos classificam-se como 
hipersolvus (presença de pertitas). O magmatismo gera-
dor do GT é subalcalino (cálcio-alcalino), de arco magmá-
tico (VAG) evoluindo de metaluminoso a peraluminoso, 
sin-colisional. A idade U-Pb em zircão efetuada por LA-
-ICP-MS apresenta a idade obtida através do diagrama 
concórdia de 1377 ± 5 Ma, idade interpretada como de 
cristalização desse batólito. O valor de εNd(t) sugerindo 
contaminação crustal em sua formação e TDM de 1,93 Ga 
sugere segregação mantélica ocorrida durante o período 
Orosiriano. As rochas encaixantes apresentam padrão de 
deformação polifásico com pelo menos três fases de de-
formação enquanto que o GT possui apenas duas fases de 
deformação. Dois eventos metamórficos Barrovianos asso-
ciados às duas deformações foram identificados no GT: o 
primeiro refere-se ao metamorfismo de fácies xisto verde, 
zona da granada, representado por paragêneses com bioti-
ta + granada (rara), interpretado neste trabalho como pós 
1377 ± 5 Ma, ainda relacionado à Orogenia San Ignácio e o 
segundo episódio representado pela clivagem de crenula-
ção que redobrou a xistosidade anterior com metamorfis-
mo de fácies xisto verde baixo, zona da clorita (muscovita 
+ sericita + clorita), relacionadas à Orogenia Sunsás que 
atuou na deformação e metamorfismo de alguns granitos 
da Suite Pensamiento e de parte da Cobertura Aguapeí. 

PALAVRAS-CHAVE: Granito Tarumã; Terreno Para-
guá; Petrologia; Geocronologia U-Pb.

ABSTRACT: The objective of this work is to present petrological, 
geochemical, geochronological U-Pb results of the Tarumã Granite 
(TG), in the Paraguá Terrane, SW of Amazonian Craton, Bra-
zil-Bolivia border. The GT presents batholithic dimensions and the 
regional basement is constituted by Ascención Amphibolite and Rio 
Fortuna Gneiss. The rocks of TG are classified as Biotite Syenogran-
ites, distributed by pavements and boulders in the mapped area and 
mylonitic structures shows porphyroclasts of the reddish K-feldspar, 
in the greenish matrix with coarse medium grain.Optically, occur 
granolepidoblastic/porphyroclastic textures, in which stand out 
quartz grain, microcline, plagioclase, biotite as principal maphic 
mineral.  Opaques, sphene, allanite, zircon are minerals accessories 
while sericite, muscovite, epidote, calcite, chrolite, fluorite and clay 
minerals represents the mineral alteration. The biotite syenogranite 
are classificated as hypersolvus relatively to the occurrence of per-
thite.  The parental magmatism of the TG is sub-alkalic (calk-alka-
line), sin-collisional generated in volcanic arc environment (VAG), 
evolving to the metaluminous to lightly peraluminous composition, 
suggesting crustal contamination.
The U-Pb age in zircons by LA-ICP-MS  obtained through the Con-
cordia diagram is 1377 + 5 Ma., interpreted as crystallization of this 
batholith. The value of  εNd(t)  indicate the crustal participation and 
the TDM of the 1930 Ma suggest the mantelic segregation occured 
during the Orosirian period.The host rocks presents a polyphasic de-
formational path with at least three deformational phases while the 
GT presents only two deformational phases. Two barrovian  meta-
morphic events, both associated to two deformational phases were 
identified  in TG:: the first related to the greenschist facies of garnet 
zone, represented by paragenesis with biotite +  garnet (rare), inter-
preted in this study as post 1711+ 13 Ma., still related to San Ignácio 
Orogeny and the second episode represented by crenulation cleavage 
of previous schystosity with low greenschist facies, chlorite zone 
(muscovite + sericite + chlorite) related  to Sunsás Orogeny active 
in deformation and metamorphism of some granites of Suite Pens-
amiento and part of Aguapeí platform cover.

KEYWORDS: Tarumã Granite; Paraguá Terrane; Petrology; 
U-Pb Geochronology.
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INTRODUÇÃO
 

A região sudoeste do Estado de Mato Grosso com-
preendida pelas serras Santa Bárbara e do Baú, fronteira 
Brasil-Bolívia, é caracterizada pela ocorrência de rochas 
gnáissicas polideformadas de natureza ortoderivadas, 
enclaves anfibolíticos, granulitos e granitoides com 
grande diversidade composicional sendo a maioria de 
idade San Ignácio (1,40 a 1,29 Ga). As porções sudoeste 
do estado de Mato Grosso e leste da Bolívia, como já 
contextualizada por alguns autores como Litherland et 
al. (1986), Saes (1999), Ruiz (2005), Cordani & Teixeira 
(2007) e Bettencourt et al. (2010), foram alvos de suces-
sivos eventos tectônicos acrescionários que amalgama-
ram diversos terrenos alóctones em sucessivos eventos 
policíclicos ocorrendo a partir do período Orosiriano 
(Litherland et al., 1986; Ruiz, 2005; Bettencourt et al., 
2010). 

Segundo Ruiz (2009), Matos et al. (2009), Bet-
tencourt et al. (2010), Rizotto et al. (2014), França et al. 
(2014) entre outros, a Província Rondoniana-San Igná-
cio (Tassinari e Macambira, 2004) é constituída por um 
conjunto de terrenos aglutinados em sucessivos proces-
sos acrescionários. Atualmente são reconhecidos qua-
tro terrenos alóctones, Jauru, Rio Alegre, Alto Guaporé 
e Paraguá, todos limitados por zonas de cisalhamento 
regionais, similares a zonas de suturas. O Terreno Para-
guá, onde se situa o batólito estudado, é constituído por 
um embasamento gnáissico-granulítico, orosiriano-es-
tateriano denominados de Complexo Lomas Manechis 
e Chiquitania/Serra do Baú, que hospedam três suítes 
intrusivas graníticas: Pensamiento (1380 a 1290 Ma; Li-
therland et al., 1986), Sunsás (1070 a 1020 Ma; Litherland 
et al, (1986) e Suíte Yarituses, (1670 a 1650 Ma; Matos, 
2010),. 

O propósito desse trabalho é, com base nos dados 
de campo, petrográficos, geoquímicos e geocronológi-
cos (U-Pb e Sm-Nd), entender a evolução petrológica e 
tectônica do Granito Tarumã da Suíte Intrusiva Pensa-
miento e, como consequência, contribuir para o enten-
dimento da evolução magmática e tectônica durante a 
Orogenia San Ignácio.   

CONTEXTO GEOLÓGICO REGIONAL 

Segundo Tassinari e Macambira. (2004) o Crá-
ton Amazônico é compartimentado em seis províncias 
geocronológicas, que são grandes faixas com direção 
preferencial NW, onde predomina um padrão geocro-
nológico, com as idades obtidas por diferentes métodos 
aplicados em distintos materiais, exibindo valores coe-
rentes entre si. Essas províncias são: Amazônia Central 
(2.5 Ga), Maroni-Itacaiúnas (2,25 - 2,0 Ga); Ventuari-

-Tapajós (1,95 - 1,8 Ga); Rio Negro-Juruena (1,8 - 1,55 
Ga), Rondoniana-San Ignácio (1,55 - 1,3 Ga) e Sunsás 
(1,3 - 1,0 Ga). Santos et al. (2000, 2008) apresentam dis-
tinto modelo de compartimentação geocronológica, 
com intervalos de idade, nomenclatura e número de 
províncias diferentes do proposto por Tassinari e Ma-
cambira (2004).  

Para Ruiz (2009) e Bettencourt et al. (2010),  o SW 
do Cráton Amazônico é constituído por quatro seg-
mentos crustais, denominados Terrenos Paraguá, Jau-
ru, Rio Alegre e Alto Guaporé (Figura 1) que guardam, 
em parte, os registros geológicos da implantação das 
Faixas Sunsás e Aguapeí, durante a Orogenia Sunsás. 

A área estudada situa-se no Terreno Paraguá, SW 
do Cráton Amazônico, cujo embasamento regional é 
constituído pelo Complexo Metamórfico Lomas Mane-
chis, Complexo Metamórfico Chiquitania e Grupo San 
Ignácio, com idades U-Pb em zircão que variam entre 
1720 e 1650 Ma (Litherland et al., 1986; Boger et al., 2005; 
Ruiz, 2005; Jesus & Assis, 2006; Matos et al., 2006, 
2007;  Santos et al., 2008; Matos et al., 2009; Bettencourt 
et al., 2010; Figueiredo et al 2013, Matos et al 2013, dentre 
outros). 

Há pelo menos três eventos magmáticos que afe-
tam o embasamento paleoproterozoico, representados 
pela Suíte Pensamiento de 1380 Ma a 1290 Ma (Lither-
land et al., 1986) e Sunsás de 1070 Ma a 1020 Ma (Lither-
land et al., 1986) Yarituses de 1670 a 1650 Ma (Matos, 
2010).

A Suíte Intrusiva Pensamiento (França et al., 2014) 
ou Complexo Granitoide Pensamiento (Litherland et al., 
1986) corresponde a um conjunto de intrusões graníti-
cas cujas idades variam entre 1,37 Ga a 1,29 Ma, sendo 
as mais velhas classificadas como pré a sin-cinemáticas 
e as mais jovens como tardi a pós-cinemáticas. Essa gra-
nitogênese está restrita ao Terreno Paraguá e vincula-se 
à evolução da Orogenia San Ignácio (1,40 a 1,29 Ga). A 
Tabela 1 resume os dados geocronológicos da literatura 
da Suíte Pensamiento no Brasil e Bolívia.

Dados isotópicos Sm-Nd apresentados para o 
Granito Tarumã indicam valores T

DM
 de 1700 Ma com 

εNd(0) = -22 (Silva et al., 2012) e T
DM

 de 1930 Ma com 
εNd(0) =- 19,68 (Ruiz, 2005).

ASPECTOS DE CAMPO E PETROGRÁFICOS

O Granito Tarumã é uma intrusão, com dimensão 
batolítica, alojada nos ortognaisses do Complexo Me-
tamórfico Serra do Baú/Chiquitania e parcialmente re-
coberta pelas rochas sedimentares do Grupo Aguapeí e 
pelos sedimentos Quaternários da Formação Pantanal/
Guaporé (Figura 2 e 3).
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Figura 1 - Contexto geológico da Província Rondoniana-San Ignácio, com destaque para os granitos da Suíte Pensa-
miento [(Extraído de França et al. (2014); modificado de Bettencourt et al. (2010)].

O batólito é formado por rochas distribuídas em 
forma de lajedos e matacões (Fig. 4A e 4B), podendo 
apresentar diques aplíticos sin-plutônicos e xenólitos 
de anfibolitos estirados e parcialmente assimilados (Fi-
gura 4C). Os litotipos mais frequentes dessa unidade li-

toestratigráfica mostram cor rosa esverdeada, leucocrá-
tica, de textura inequigranular média até muito grossa 
e, principalmente, porfiroclástica em matriz esverdeada 
com feições de recristalização e deformação dúctil-rúp-
til, onde se sobressaem megacristais centimétricos de 
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feldspatos alcalinos de cor avermelhada (Figuras 4D, 
4E, 4F). Estas rochas foram submetidas a stress de varia-
das intensidades, apresentando regiões de baixo strain, 
intercaladas a zonas fortemente deformadas gerando 
foliação milonítica (Figura 4E) distribuídas de forma 

descontínua em todo o corpo. Classificam-se, modal-
mente, como biotita monzo a sienogranitos e, de acor-
do com os feldspatos alcalinos, como granitos subsolvus 
caracterizados pela presença de pertitas associadas ao 
plagioclásio identificado como oligoclásio.

Tabela 1 - Dados geocronológicos disponíveis para a Suíte Intrusiva Pensamiento (Extraída e modificada de França  
et al., 2014).

Unidade

Litoestratigráfica

Referências

Idade (Ma)

U-Pb Pb-Pb Rb-Sr Sm-Nd K-Ar

Idade 
(Ma)

Idade 
(Ma)

87Sr/

86Sr
TDM (Ga) εNd(0) εNd(t)

Idade 
(Ma)

G
ra

n
it

os
 T

ar
d

i a
 P

ós

C
in

em
át

ic
os

 (1
34

0 
M

a)

Piso Firme

Litherland et 
al. (1986)

(RT)

1325±45
0,7044

Matos et al. 
(2009) 1,59 -7,99 2,32

San Javier Litherland et 
al. (1986)

(RT)

1291±33
0,7033

Diamantina

Litherland et 
al. (1986)

(RT)

1391±70
0,7004

Matos et al. 
(2009)

1,65 a 
1,92

-16,6 a 
-8,51

-1,25 a 
0,39

Orabayaya Litherland et 
al. (1986)

(RT)

1283±33
0,7042

EI Tigre Litherland et 
al. (1986)

(RT)

1286±46
0,7058

San Cristobal

Litherland et 
al. (1986)

(B)

1296±18
Matos et al. 

(2009)
1,58 a 
1,59

-6,28 a 
-5,87

2,63 a 
2,75

Padre Eterno Litherland et 
al. (1986)

(B)

1326±19

(M)

1268±20

Porvenir Matos et al. 
(2009) 1,74 -6,89 1,48

Lajes Geraldes 
(2000)

(Z) LA

1310±34
1.69 0.0

Lajes Jesus et al. 
(2010)

(Z) LA

1284±20
1,60 -10,56 -7

Guaporeí Nalon et al. 
(2013)

(Z)

1314±2,5
1,76 -21,42 -14

Morrinhos França et al. 
(2014)

(Z) 
SHRIMP

1350±12

1,77 -24,09 -2,57

G
ra

n
it

os
 S

in
 a

 T
ar

d
i

C
in

em
át

ic
os

 (1
37

3 
– 

13
47

 M
a) La Junta

Litherland et 
al. (1986)

(RT)

1375±80
0,7052

Matos et al. 
(2009)

(Z) 
SHRIMP

1347±21

1,87 a 
2,04

-19,6 a 
-17,8

- 4,29 a 
-2,94

Florida Litherland et 
al. (1986)

(B)

1380±19

(M)

1244±27

San Martín Matos et al. 
(2009)

(Z) 
SHRIMP

1373±20

1,68 -7,43 1,78
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Figura 2 - Mapa geológico do SW do Cráton Amazônico, mostrando a divisão dos Terrenos da Província 
Rondoniana San Ignácio. Extraído e modificado de Faria (2015).
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Figura 3 - Mapa geológico da região do Destacamento Fortuna com destaque para o Granito Tarumã. 
Extraído e modificado de Faria (2015).

Figura 4 - Fotografias de campo do Granito Tarumã, ilustrando: A e B) blocos e laje-
dos; C) fraturas ortogonais à foliação S1, representada pelo estiramento do xenólito 
de anfibolito; D) foliação S1 marcada pela orientação de porfiroclastos de feldspato 
alcalino parcialmente deformados e ao centro, veio de quartzo fraturado oblíquo 
à foliação; E) estrutura milonítica com porfiroclastos de feldspato alcalino de cor 
avermelhada, formando ribbons imersos em matriz de coloração esverdeada; F) 
detalhe de porfiroclastos de feldspatos alcalinos bem formados com dimensões de 
até 5 cm, em matriz de cor dominantemente esverdeada. 
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Opticamente, essas rochas apresentam textura 
porfiroclástica com grãos de feldspatos alcalinos, imer-
sos em uma matriz granolepidoblástica (Figura 5A), 
dominada por quartzo e feldspatos recristalizados, 
tendo biotita como único máfico essencial disposta em 
palhetas isoladas ou em agregados isorientados (Figu-
ras 5A e 5B). Têm como minerais acessórios: opacos 
(dentre eles, magnetita e pirita), rutilo, titanita, apatita, 
alanita, zircão e como fases de alteração/metamorfismo: 
actinolita-tremolita, clorita, sericita, muscovita, epído-
to, calcita, granada, fluorita, argilo-minerais e opacos.

Os feldspatos alcalinos ocorrem em porfiroclastos 
centimétricos e em pequenos grãos anédricos consti-
tuindo a matriz. Estão representados por ortoclásio e 
microclina pertíticos com geminações Carlsbad e com-
binadas albita-periclina. O intercrescimento pertítico é 
muito comum e apresenta a fase hóspede disposta em 
drops e, principalmente, em stringer (Figura 5C). Local-
mente, exibem também intercrescimento com quartzo 
caracterizando textura gráfica. Evidências de processos 
de alteração são encontradas, especialmente, argiliza-
ção e sericitização. Esporadicamente, exibem sombra 
de pressão em zonas de alto strain.  Os plagioclásios, 
identificados como albita e oligoclásio, são encontrados 
em grãos anédricos, muito alterados, principalmente, 
por processos de saussuritização, por vezes, com por-
ções preservadas onde é possível identificar geminação 
polissintética reliquiar; encontram-se também recrista-
lizados em grãos menores e, por vezes, com lamelas de-
formadas (Figura 5D). O quartzo ocorre anédrico com 
extinção ondulante, lamelas e bandas de deformação e, 
por vezes, em subgrãos ou ribbons e também na forma 
vermicular e/ou em gotículas constituindo intercresci-
mentos gráfico e mirmequítico, respectivamente, com 
os feldspatos alcalinos e plagioclásios. É encontrado 
ainda como porfiroclastos fraturados (Figura 5E) ou 
envoltos por um manto de pequenos grãos recristali-
zados caracterizando microestrutura em moldura e/
ou dobrada (5F). A biotita apresenta-se em palhetas, 
com pleocroísmo marrom a castanho, com evidências 
de deformação dúctil, tais como, kink bands e clivagens 
de crenulação, bem como de cor esverdeada, parcial ou 
totalmente cloritizada. Pode incluir minúsculos grãos 
de quartzo, feldspatos alcalinos e zircão e mais comu-
mente encontra-se com grande quantidade de cristais 
aciculares de rutilo caracterizando textura sagenítica 
(Figura 5G).

Os minerais acessórios estão representados por 
grãos anédricos e cristais subédricos de titanita (Figura 
5H), alanita metamíctica, bem como, por inclusões gra-
nulares e aciculares, respectivamente, de zircão e rutilo/
apatita. 

A tremolita-actinolita é proveniente de metasso-
matismo e encontrada em cristais amarelo-claros de 
hábito acicular a fibroso, associados ao quartzo for-

mando agregados e/ou preenchendo fraturas da rocha; 
esporadicamente, é encontrada em cristais prismáticos 
associados ao epídoto e clorita. A granada é uma fase 
secundária e ocorre em raros cristais associados ao 
plagioclásio. A fluorita representa, possivelmente, um 
produto de metassomatismo ocorrendo em minúsculos 
cristais anédricos de cor púrpura preenchendo fratura-
mentos e venulações de algumas amostras. Os minerais 
do grupo do epídoto (epídoto, clinozoizita e pistacita) 
que representam, em geral, produtos de saussuritização 
apresentadas na Figura 5F, são encontrados em minús-
culos grãos associados a sericita e calcita. A calcita, 
proveniente de saussuritização ou de metassomatismo, 
é incolor anédrica sendo encontrada disseminada e/ou 
preenchendo venulações. A muscovita está sempre as-
sociada a sericita e ambas correspondem a produtos de 
alteração dos feldspatos.

DEFORMAÇÃO E METAMORFISMO 

O Granito Tarumã apresenta pelo menos duas fa-
ses deformacionais, designadas neste trabalho como D

1
 

e D
2
. A primeira trama tectônica impressa nessas rochas 

exibe registros de um evento compressivo posterior à 
sua cristalização, como indica a foliação contínua de es-
tado sólido, S

1
. 

A foliação S
1
 é definida pela orientação planar dos 

porfiroclastos de feldspatos alcalinos e das palhetas de 
biotita, podendo ser caracterizada como uma foliação 
contínua do tipo xistosidade que, em zonas de cisalha-
mento apresentam estrutura milonítica com augens ro-
tacionados paralelas à foliação regional S

1
. Ao microscó-

pio, a foliação é definida pelo arranjo planar das palhetas 
de biotita, que juntamente com os minerais acessórios 
e de alteração como titanita, epídoto e clorita formam 
os níveis máficos, enquanto que, os níveis félsicos são 
constituídos por quartzo, plagioclásio e feldspato alca-
lino. Porfiroclastos de feldspato alcalino ocorrem en-
voltos por um manto de pequenos grãos recristalizados 
resultando em microestrutura em moldura. As palhetas 
de biotita mostram kink bands e clivagens de crenulação 
e o plagioclásio exibe, frequentemente, encurvamento e 
ruptura das lamelas de geminações polissintéticas.

A atitudes dominante de S
1
, varia entre N50-20W/

75-85NE, e a lineação de estiramento L
1
,
 
definida pelo 

arranjo das palhetas de biotita e agregados quartzo-fel-
dspáticos estirados, está contido na foliação S1 e

 
apre-

sentam-se o caimento paralelo ao mergulho da foliação 
(down dip). 

Essas rochas também mostram evidências de im-
posição de uma segunda fase de deformação D

2
 rúptil-

-dúctil com dobras suaves a abertas da foliação S1, com 
clivagem disjuntiva plano-axial, normalmente agrupa-
da emb arranjo paralelo ou conjungado, com direções 
N20-30E e N40-50E, verticais. 
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Figura 5 - Fotomicrografias do Granito Tarumã  ilustrando: (A) textura granolepidoblástica; (B) agregado de lamelas 
de biotita; (C) intercrescimento pertitico em stringer; (D) lamelas de geminação da albita encurvadas; (E) detalhe de 
grão de quartzo com fraturas preenchidas por quartzo recristalizado e sericita; (F) intensa saussuritização; (G) seção 
de biotita com inclusões de rutilo caracterizando textura sagenítica; (H) agregado de titanita, biotita/clorita e mineral 
opaco. Polarizadores paralelos em G e H e cruzados em A, B, C, D, E e F.
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Regionalmente, sugerem-se dois eventos meta-
mórficos de natureza barroviana para as rochas do 
Granito Tarumã. A fase de metamorfismo (M

1
) é asso-

ciada à fase de deformação D1 e ao desenvolvimento de 
xistosidade (S

1
), cuja paragênese com biotita + granada 

(rara), sugere condições metamórficas de facies xisto 
verde alto, Zona da Almandina. A segunda fase de me-
tamorfismo (M

2
), associado à fase D2, é marcado por 

um metamorfismo de fácies xisto verde baixo com para-
gênese muscovita + sericita + clorita, representativo da 
Zona da Clorita, afetou principalmente os granitos Ta-
rumã e Lajes e parte da cobertura plataformal do Gru-
po Aguapeí. Salienta-se que parte do Terreno Paragua, 
tanto na Bolívia como no Brasil foi poupado por esses 
esforços de deformação/metamorfismo representativos 
de D2, M2 ocorridos durante a Orogenia Sunsás. 

LITOQUÍMICA

Quinze amostras do Granito Tarumã foram anali-
sadas, cujos resultados constam da tabela 2. Os dados 
de elementos maiores (SiO

2
, TiO

2
, Al

2
O

3
, Fe

2
O

3
, MnO, 

MgO, CaO, Na
2
O, K

2
O e P

2
O

5
) de seis delas foram ob-

tidos no LABOGEO-IGCE/UNESP-Rio Claro utili-
zando-se fluorescência de Raios X através da fusão em 
meio borato. Das amostras analisadas em Rio Claro, 
não foram efetuadas as análises de LOI, por essa razão 
elas não constam na tabela 2. Os dados dos outros dez 
exemplares e mais os elementos menores e traços, in-
clusive ETR, das seis primeiras amostras foram obtidos 
no Laboratório Acmelab – Vancouver - Canadá, através 
dos métodos ICP (Inductively Coupled Plasma) e ICP-MS 
(Inductively Coupled Plasma Mass Espectrometry). 

As rochas analisadas apresentam homogeneida-
de composicional, com valores saturados de SiO

2
 num 

intervalo entre 62,2 e 73,7 % (Tabela 2),  refletindo a 
natureza evoluída do magmatismo, o que as caracteri-
za como rochas graníticas ácidas e diferenciadas. Nos 
diagramas de variação binários de Harker, pode-se ob-
servar o comportamento dos elementos maiores, meno-
res e traços na evolução magmática (Figura 6). Neles, 
observam-se tendências de variações coerentes para a 
maioria dos óxidos, o que sugere uma sequência evo-
lutiva normal, podendo ser identificadas correlações li-
neares negativas entre a sílica e TiO

2
,
 
Al

2
O

3
, MgO, CaO, 

P
2
O

5
 e FeOt, onde os decréscimos desses teores devem 

estar ligados ao empobrecimento no conteúdo de molé-
cula de anortita do plagioclásio e em minerais máficos 
primários, tais como hornblenda, biotita, ilmenita-mag-
netita, titanita e apatita, durante a diferenciação. A di-
minuição do Al

2
O

3
 vincula-se também ao fato de que o 

aumento de SiO
2
 da rocha durante sua diferenciação 

proporciona, ao mesmo tempo, incrementos maiores 
nos teores modais de quartzo quando comparados aos 
de feldspato alcalino e plagioclásio, suficientes para 
impor a correlação negativa entre estes dois elementos. 
Observa-se entre o SiO

2 
e Na

2
O uma correlação coeren-

te com a distribuição normal para granitos, bem como 
dispersão para K

2
O. Com relação ao comportamento 

dos elementos traço (Figura 6), os valores de Ba, Rb, Sr 
e Zr apresentam distribuições relativamente semelhan-
tes e correlações negativas com a sílica. 

Isto corrobora a hipótese de processos de diferen-
ciação envolvendo fracionamento de plagioclásio, bioti-
ta e zircão, minerais mais comuns nos litotipos menos 
diferenciados.

Tabela 2 - Dados litoquímicos do Granito Tarumã [elementos maiores (% em peso), traço e terras raras (ppm).

  GJ-58 GJ-24A
GJ-
21 GJ-26 P-9 P-32 P-1 P-22 P42A P-41

GJ-
11 P-39 GJ-40 GJ-23 GJ-43

SiO2 73,7 72,5 72,3 72,3 72,3 72,12 71,63 71,34 70,66 69,74 69,6 68,56 67,6 65,3 62,2

TiO2 0,7 0,3 0,3 0,2 0,3 0,4 0,32 0,19 0,27 0,47 0,4 0,47 0,6 0,9 1,2

Al2O3 12,3 13,7 14,2 13,9 13,6 13,09 14,32 13,93 14,57 14,16 14,4 14,35 14,8 15 14,7

Fe2O3 4,9 1,7 2,6 1,8 2,5 2,67 3,03 2,71 3,11 4,01 3,1 4,37 3,6 4,6 6,7

MnO 0,1 0 0 0 0 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0 0,03 0,1 0,1 0,1

MgO 1,5 0,4 0,7 0,4 0,5 0,51 0,56 0,53 0,5 0,72 0,7 0,91 0,9 1,4 2

CaO 0,5 1,4 0,8 1,3 1 1,54 1,78 1,63 1,35 1,26 1,4 1,66 2 2,4 3,4

Na2O 0,7 3,1 3,9 2,8 3,5 3,71 3,17 3,26 2,87 2,76 2,9 3,02 2,9 2,8 3

K2O 3,6 5,7 3,7 6,3 5,4 6,11 4,5 5,34 6,04 5,95 6,3 5,6 5,9 5,7 4,2

P2O5 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,17 0,05 0,1 0,11 0,2 0,1 0,2 0,2 0,4 0,5

LOI 2 0,9 1,2 0,8 0,7           0,9   1,2 1,2 1,7

Som 100 100 99,8 99,9 99,9 100,34 99,38 99,05 99,51 99,29 99,8 99,17 99,8 99,8 99,7

Ba 933,8 1177,3 844,2 1602 892,7 1303,3 533 1026,5 847 1036,5 1465 1457,6 2061,7 2014,6 1807,5

Rb 169,2 147,7 138,9 186,7 160,8 220,5 183 164,1 222,2 225,9 225,1 197,7 224,4 259,3 238

Sr 65,6 444 160,1 285,8 219,9 272,2 181 348,5 217,1 230,2 271,7 310,7 477,7 437,7 485,8

Zr 366,8 269,3 151,7 230,3 194,9 255,4 181 201,8 193,2 480,7 380,1 479,5 547,6 670,9 594,1

Nb 10 11 4,5 7,7 4,8 8,2 9 4,2 7,1 13,9 7,8 11,1 6,4 17,2 23

(Continua)
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  GJ-58 GJ-24A
GJ-
21 GJ-26 P-9 P-32 P-1 P-22 P42A P-41

GJ-
11 P-39 GJ-40 GJ-23 GJ-43

Ni 16,3 3,9 0,3 1 29,8 16 25 25 48 23 2,6 24 5,2 10,1 16,2

Zn 69 29 27 28 34           48   53 79 91

La 33,7 52,9 15,7 102,3 23,1 46,4   44 173,8 151,6 117,6 53,1 219,6 175,3 109,6

Ce 62,8 115,8 62,5 207,6 53,6 120,6 101 99,1 131,6 390,9 313,9 310 553,9 448,3 263,9

Pr 7,3 13,8 3,8 19,8 5,8 13,7   10,7 15,7 47,5 28,2 35,8 49,7 48 29,4

Nd 27,4 54,1 13,5 64,8 22 48,9   37,9 55,9 173,2 99,8 125,1 165,5 171,8 113,5

Sm 4,5 9,3 2 6,6 3,5 7,6   5 8,5 26,3 13,6 16,1 17,6 18,8 17,3

Eu 1 1,2 0,8 1,2 1,1 1,3   0,9 1,2 1,7 1,5 1,7 2,3 2,1 2,8

Gd 4,3 7,7 1,4 3 2,4 5,1   3,3 5,5 14,2 7,6 8,1 6,4 7,4 12,3

Tb 0,9 1,3 0,2 0,4 0,3 0,8   0,5 0,8 1,9 1,1 1,1 0,8 0,9 2

Dy 5,2 7,1 1,2 1,5 1,6 3,4   2,3 3,1 7,8 4,3 4,5 2,8 3,5 9,7

Ho 1,1 1,2 0,2 0,2 0,2 0,6   0,4 0,5 1,2 0,6 0,7 0,3 0,5 1,7

Er 3,5 3,4 0,6 0,7 0,7 1,4   1 1,1 2,8 1,7 2 1 1,5 4,5

Tm 0,7 0,6 0,1 0,1 0,1 0,2   0,2 0,2 0,4 0,3 0,4 0,2 0,3 0,8

Yb 4,1 3,7 0,6 0,9 0,8 1,2   1 1,1 2,4 1,8 2,3 1,5 2,2 4,5

Lu 0,6 0,5 0,1 0,1 0,1 0,2   0,2 0,2 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 0,6

Y 37,9 44 7,6 9,4 9,1 18,7 11 12,6 15 38,1 22,1 24,2 13,7 21 55,3

Cs 2,6 0,8 1,5 0,9 1,3 1,3   1,4 2,1 1,7 1,5 1,2 3 2,3 4,5

Ta 0,3 1,4 0,1 2,1 0,2 0,3   0,1 0,3 0,4 0,2 0,6 0,5 1,4 1,1

Hf 9,8 9,6 3,8 7,3 6,3 7,1   5,8 5,7 14,1 10,2 13,3 13,6 17,5 15,6

Be 1 3 2 2 2 2   2 1 1 2 1 1 2 3

Ga 16,8 16,7 15,7 16,6 16,2 15,8   16,4 15,3 18 19,2 17,2 18,8 21,6 22

Figura 6 - Diagramas de variação de Harker para ele-
mentos maiores expressos em óxidos (% em peso) e ele-
mentos traço (ppm) de rochas do Granito Tarumã.

Similarmente aos dados petrográficos modais, 
onde as amostras do Granito Tarumã apresentam 
composição monzo a sienogranítica, os resultados de 
elementos maiores classificam essas rochas como ada-
melitos (monzogranitos) e granitos e como tonalitos, 
monzo e sienogranitos, respectivamente nos diagramas 
Q-P (Debon & Le Fort 1983; Figura 7A) e R1-R2 (La Ro-
che et al., 1980; Figura 7B). O magmatismo que originou 
essas rochas é caracterizado como sub-alcalino (Figura 
7C), de afinidade cálcio-alcalina (Figura 7D), respecti-
vamente, nos diagramas Na

2
O+K

2
O versus SiO

2
 e AFM 

propostos por Irvine & Baragar (1971), bem como de 
alto K a shoshonítico conforme ilustrado na figura 7E 
(Hastie et al., 2007) que considera os elementos Co e Th.

Quanto à saturação em alumina e álcalis, os dados 
analíticos foram plotados no diagrama proposto por 
Maniar & Piccoli (1989), A/CNK versus A/NK (Figu-
ra 7F), onde se pode observar que os índices de Shand 
transicionam de metaluminosos a levemente peralumi-
nosos.

Nos diagramas discriminantes de ambientes tec-
tônicos Nb versus Y e Hf-Rb/30-Ta*3 propostos, respec-
tivamente, por Pearce et al. (1984) e Harris et al. (1986), 
os pontos representativos das rochas estudadas coinci-
dem com o campo definido para granitoides fanerozoi-
cos de arco vulcânico (VAG; Figuras 8A e 8B). 

(Tabela 2 - Continuação)
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Figura 7 - Distribuição dos pontos representativos das 
amostras do Granito Tarumã nos diagramas: (A) Q-P 
(Debon & Le Fort, 1983); (B) R1/R2 (La Roche, 1980); (C) 
Na2O+K2O vs SiO2 e (D) AFM (Irvine & Baragar, 1971); (E) 
Th versus Co (Hastie et al., 2007); (F) A/NK versus A/CNK 
(Maniar & Piccoli, 1989).

Figura 8 - Distribuição dos pontos representativos das 
rochas do Granito Tarumã nos diagramas: (A) Nb versus 
Y (Pearce et al., 1984);  (B) Hf-Rb/30-Ta*3 (Harris et al., 
1986).

O padrão dos elementos terras raras, normaliza-
dos pelo condrito de Nakamura (1977; Figura 9A), evi-
dencia enriquecimento de ETRL em relação a ETRP, 
com razões La/Yb entre 2,7 e 148,3.No diagrama da figu-
ra 9B, a variação de K

2
O e de elementos incompatíveis 

normalizados pelos valores dos granitos de Cordilheira 
Meso-Oceânica  (Pearce et al., 1984) mostra um enrique-
cimento em LILE (elementos litófilos de íons grandes) 
em relação aos HFSE (elementos de alto potencial iôni-
co), bem como, anomalias negativas de Nb e Ta típicas 
de ambiente de arco magmático (Pearce, 1982).

Figura 9 - Padrões de distribuição elementar das rochas 
do Granito Tarumã nos diagramas: (A) ETR normaliza-
dos pelo condrito de Nakamura (1977); (B) Elementos 
traço e K2O normalizados pelos valores dos granitos de 
Cordilheira Meso-Oceânica de Pearce et al. (1984).  

GEOCRONOLOGIA U-Pb (LA-ICP-MS)

A amostra analisada P-19 foi trabalhada no la-
boratório de Preparação de Amostras da FAGEO-U-
FMT. Os resultados analíticos do método U-Pb são 
apresentados na tabela 4, tendo sido obtidos no La-
boratório de Geologia Isotópica da Universidade Fe-
deral do Rio Grande do Sul (UFRGS). Os cristais de 
zircão analisados forneceram uma idade concordante 
de 1377 ± 5 Ma, interpretada como idade de cristali-
zação do Granito Tarumã (Figura 10). Na Figura 11, 
podem ser observadas as imagens de MEV e fotos de 
microscopia ótica dos zircões, com “spots” de 25 µm 
produzidos pela microssonda a laser, sendo A e B = 
Zr-075-E-VII-14, C e D = Zr-075-E-VIII-04 e E e F = 
Zr-075-F-IX-06.

Figura 10 - Diagrama com dados de U-Pb em zircões da 
amostra P-19, obtidos com LA-ICP-MS forneceram uma 
idade concordante de 1377 ± 5 Ma.
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Figura 11 - Imagens de MEV e fotos de microscopia ótica dos zircões, com “spots” de 25 µm produzidos pela micros-
sonda a laser, sendo A e B = Zr-075-E-VII-14, C e D = Zr-075-E-VIII-04 e E e F = Zr-075-F-IX-06.

 DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

A unidade objeto deste estudo, o Granito Tarumã, 
exibe uma história deformacional e metamórfica menos 
complexa que as suas encaixantes, os gnaisses e granu-
litos dos Complexos Metamórfico Lomas Manechis e 
Chiquitania/Serra do Baú. Embora não haja um consenso 
a respeito das idades e derivação sedimentar ou ígnea dos 
complexos metamórficos mencionados, eles claramente 
são as encaixantes do Granito Tarumã e das outras in-
trusões relacionadas. Os biotita-gnaisses de composição 
monzogranítica mapeados como Gnaisse Rio Fortuna, 

do Complexo Serra do Baú, apresenta idade U-Pb em zir-
cão de 1711 +13 Ma (Faria et al., 2014)  e, na Bolívia, idade  
U-Pb de 1772-1774 Ma (Santos et al., 2008).

As rochas que constituem o Granito Tarumã cor-
respondem a Biotita Monzo a Sienogranitos foliados, 
hypersolvus. O magmatismo que as produziu foi carac-
terizado com sub-alcalino, de afinidade cálcio-alcalina 
de alto K a shoshonítico. Evoluiu de metaluminoso até 
levemente peraluminoso, sugerindo uma provável con-
taminação crustal, gerado em ambiente de arco magmá-
tico continental.
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O metamorfismo regional é interpretado como 
tendo ocorrido concomitantemente com a cristaliza-
ção do batólito relativamente às suas características de 
campo, petrográficas, geoquímicas e de idade. Portan-
to, a sua formação é atribuída à Orogenia San Ignácio 
uma vez que não há evidencias dessa deformação/me-
tamorfismo nas rochas do Grupo Aguapeí sobreposto 
estratigraficamente. O batólito foi submetido a um me-
tamorfismo regional de Fácies Xisto Verde Alto (Zona 
da Almandina), com retrometamorfismo de fácies Xisto 
Verde baixo (Zona da Clorita), provavelmente durante 
a segunda fase de deformação D

2
.

A idade U-Pb em zircão de 1377 ± 5 Ma é interpre-
tada como a idade de formação do batólito, o que posi-
ciona o Granito Tarumã na Suíte Intrusiva Pensamiento 
de Litherland et al. (1986). Considerando tanto a idade 
de formação da intrusão, como o registro de marcada 
foliação regional e do metamórfismo de baixo grau, su-
gerem que a colocação deste corpo no estágio sin-tec-
tônico, com respeito à Orogenia San Ignácio. Os dados 
isotópicos de Nd disponíveis na literatura, Ruiz (2005) 
e Silva et al. (2012) sugerem forte contaminação crustal 
na formação do magma e um período de extração do 
manto entre 1.7 a 1.9 Ga. 

Considerando os dados geológicos, litoquímicos e 
geocronológicos apresentados, sugere-se que o Granito 
Tarumã seja correlato em termos de tempo de colocação 
e estágio orogênico, aos granitos sin a tardi tectônicos 
Guaporeí, Fronteira, San Martin, Florida, La Junta (Li-
therland et al.,1986; Matos et al., 2009; Nalon et al., 2013 e 
Bettencourt et al., 2010). 

Sugere-se que o ambiente tectônico convergente 
similar aos arcos continentais fanerozoicos, tenha sido 
o responsável pela formação do magmatismo granítico 
abrigado na Suíte Intrusiva Pensamiento, possivelmen-
te resultante da interação do manto litosférico da placa 
superior (Terreno Paraguá) com a litosférica oceânica 
representada pelo Terreno Rio Alegre, provável suíte 
ofiolítica mesoproterozoica.

Após os eventos relacionados à Orogenia San Ig-
nácio, novo ciclo de sedimentação siliciclástica é defi-
nido pela deposição das rochas sedimentares do Gru-
po Aguapeí/Sunsás, que na área de estudo recobre em 
discordância erosiva e tectônica o Granito Tarumã e 
suas encaixantes. Considerando que essas rochas sedi-
mentares exibem evidências de deformação penetrati-
va e paragêneses metamórficas, sugere-se que o último 
episódio orogênico na área estudada está vinculado a 
evolução da Faixa Aguapeí. 
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RESUMO: Apresentamos os primeiros resultados 
isotópicos Lu-Hf em zircão obtidos no Laboratório de 
Geologia Isotópica da UFPA (Pará-Iso). O procedimen-
to de análise de Hf foi desenvolvido utilizando um MC-
-ICP-MS Neptune Thermo Finnigan de alta resolução, 
equipado com uma sonda laser Nd:YAG 213nm LSX-213 
G2 CETAC. Os resultados obtidos para os materiais de 
referência de Hf reproduziram os valores da literatura 
com precisão, acurácia e reprodutibilidade necessárias 
para a aplicação em rotina da metodologia Lu-Hf in situ 
em zircão. Como primeira tentativa de aplicação, foram 
utilizados zircões de duas amostras do sudeste do Es-
cudo das Guianas: (a) um tonalito riaciano sin a tardi-
-orogênico transamazônico (idade Pb-Pb em zircão de 
2099 ± 1 Ma) do domínio paleoproterozoico Lourenço, 
no norte do Amapá e, (b) um ortognaisse tonalítico me-
soarqueano retrabalhado durante o evento Transama-
zônico (idade Pb-Pb em zircão de 2849 ± 6 Ma) do blo-
co Arqueano Amapá, na parte central do Amapá. Dados 
Sm-Nd em rocha total forneceram idades-modelo Nd-
-T

DM
 de 2,64 e 2,94 Ga com valores de ε

Nd(t)
 de -3,6 e 1,0, 

respectivamente, para o tonalito e ortognaisse, indican-
do episódios de crescimento crustal no Neoarqueano 
no Domínio Lourenço e Mesoarqueano no Bloco Ama-
pá. As assinaturas isotópicas de Hf forneceram idades-
-modelo Hf-T

DM
 de 2,64 a 2,82 Ga (tonalito riaciano) e 

de 3,49 a 3,54 Ga (ortognaisse mesoarqueano). O parâ-
metro ε

Hf(t)
 variou de 0,49 a -2,34 e -4,62 a -3,73 para 

o tonalito e ortognaisse, respectivamente. Estes dados 
sugerem o envolvimento de fontes meso a neoarqueanas 
na geração do tonalito riaciano do Domínio Lourenço, 
bem como a participação de material crustal paleoar-
queano nos protólitos do ortognaisse migmatítico do 
Bloco Amapá, não identificados pelos dados Sm-Nd.

PALAVRAS-CHAVE: LA-MC-ICP-MS; Lu-Hf em 
zircão; Escudo das Guianas; Domínio Lourenço; Bloco 
Amapá.

ABSTRACT: We present the first Lu-Hf isotopic results 
on zircon obtained at the UFPA Isotope Geology Laborato-
ry (Pará-Iso). The procedure of Hf analysis was developed us-
ing a high resolution Neptune Thermo Finnigan MC-ICP-MS, 
equipped with an Nd:YAG 213 nm LSX-213 G2 CETAC laser. The 
results obtained for Hf reference materials reproduced the litera-
ture values with the precision, accuracy and reproducibility nec-
essary for routine application of Lu-Hf in situ analysis on zircon. 
As a first attempt of application, two samples of the southeastern 
Guyana Shield were selected: (a) a Trans-Amazonian late to sin 
orogenic Rhyacian tonalite (Pb-Pb zircon age of 2099 ± 1 Ma) 
from the Paleoproterozoic Lourenço domain, in northern Amapá 
and, (b) a Mesoarchean tonalitic orthogneiss reworked during the 
Trans-Amazonian orogenesis (Pb-Pb zircon age of 2849 ± 6 Ma) 
from the Archean Amapá block, in the central part of the Amapá 
state. Sm-Nd whole rock data provided Nd-TDM model-ages of 
2.64 and 2.94 Ga with εNd(t) values of -3.6 and 1.0, respectively 
for the tonalite and the orthogneiss, indicating crustal growth 
episodes during Neoarchean in the Lourenço domain and Me-
soarchean in the Amapá block. The zircon Hf isotopic signatures 
provided Hf-TDM model-ages from 2.64-2.82 Ga (Rhyacian to-
nalite) and of 3.49-3.54 Ga (Mesoarchean orthogneiss). The εHf(t) 
parameter ranges from -2.34 to 0.49 and from -4.62 to -3.73, for 
the tonalite and orthogneiss, respectively. These data suggest the 
involvement of Meso to Neoarchean sources in the generation of 
the Rhyacian tonalite from the Lourenço Domain as well as the 
participation of Paleoarchean crustal material in the protoliths 
of the migmatitic orthogneiss from the Amapá Block, not previ-
ously identified by Sm-Nd data.

KEYWORDS: LA-MC-ICP-MS; Lu-Hf zircon; Guyana 
Shield; Lourenço domain; Amapá block.

Lu-Hf em zircão por LA-MC-ICP-MS no laboratório  
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INTRODUÇÃO

O sistema isotópico Lutécio-Háfnio aplicado em 
zircão representa atualmente uma das ferramentas 
mais eficazes para estudos isotópicos e geocronológi-
cos. Análises Lu-Hf in situ em uma população de zircão 
de rochas magmáticas por espectrometria de massa de 
fonte ICP e sistema de ablação a laser (LA-MC-ICP-
-MS) fornecem valiosas informações sobre a formação 
e evolução da crosta continental (Thirlwall & Walder, 
1995; Griffin et al., 2000, 2002, 2004; Gerdes & Zeh 
2006; Hawkesworth & Kemp, 2006; Andersen et al., 
2009; Belousova et al., 2009, 2010; Heinonen et al., 2010, 
2015; Vervoort & Kemp, 2016). O interesse na aplica-
ção desta metodologia, quando se dispõe de um sistema 
como o LA-MC-ICP-MS, deve-se à relativa simplicida-
de, sensibilidade e rapidez das análises. A baixa razão 
Lu/Hf no zircão, que torna a correção do crescimento 
radiogênico in situ desprezível, aliada a alta concentra-
ção e a baixa mobilidade do Hf no zircão propiciam 
razões isotópicas e idades modelo precisas, que podem 
subsidiar importantes inferências não só quanto à ida-
de de extração mantélica, mas também quanto a sua 
possível história evolutiva, proveniência e estudos afins 
(Kinny et al., 1991; Blichert-Toft & Albarède, 1997; Ame-
lin et al., 1999; Vervoort & Blichert-Toft, 1999; Nebel et 
al., 2007, 2014).

O zircão (ZrSiO
4
) é um mineral acessório comum 

em uma ampla variedade de rochas ígneas, sedimentares 
e metamórficas. A importância desse mineral deve-se a 
sua durabilidade físico-química e sua alta resistência a 
diversos processos geológicos, além de sua capacidade 
para abrigar altas concentrações de elementos traço, 
incluindo dois radionuclídeos de grande importância 
em geocronologia, um do sistema U-Th-Pb e outro do 
sistema Lu-Hf. Outra característica importante é que o 
zircão é um mineral altamente refratário com alto con-
teúdo de Hf, e a metamitização e/ou alteração posterior, 
geralmente, não tem nenhum efeito nos isótopos de há-
fnio (Gerdes & Zeh, 2009), visto que é um elemento es-
sencial na estrutura cristalina do zircão com uma abun-
dância de 0,5 a 2% ou valores mais altos (Patchett et al. 
1981; Fujimaki, 1986). O zircão proporciona um registro 
único da história petrogenética das rochas magmáticas 
que não pode ser obtido a partir da geoquímica isotópi-
ca em rocha total, como no caso da metodologia Sm-Nd. 
Neste caso a composição isotópica representa, em geral, 
uma média homogeneizada das rochas fontes, o que li-
mita o estudo de terrenos retrabalhados ou de rochas 
com fontes heterogêneas (Kinny & Maas, 2003; Nebel 
et al., 2007; Arvizu & Iriondo, 2011).

Neste trabalho será descrito o protocolo experimen-
tal da metodologia Lu-Hf em zircão por LA-MC-ICP-
-MS implantado no Laboratório de Geologia Isotópica 
da Universidade Federal do Pará (Pará-Iso/UFPA), a 
exemplo de trabalhos similares desenvolvidos em outras 
instituições no Brasil (Universidade de Brasília, Mattei-

ni et al., 2010; Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul, Bertotti et al., 2013). Serão apresentadas as análises 
isotópicas de Hf obtidas para a solução de referência 
JMC-475 (Patchett & Tatsumoto, 1980) e dois padrões 
internacionais de zircão, GJ-1 (Jackson et al., 2004; Mo-
rel et al., 2008) e 91500 (Wiedenbeck et al., 1995), além 
dos primeiros resultados da aplicação desta metodolo-
gia em zircões de rochas granitoides e metagranitoides 
da porção sudeste do Escudo das Guianas, no estado do 
Amapá. A implantação desta metodologia permite dis-
ponibilizar mais uma importante ferramenta de inves-
tigação isotópica para a comunidade científica, espe-
cialmente para o desenvolvimento de estudos na região 
amazônica, ainda muito carente deste tipo de dados.

SISTEMA ISOTÓPICO Lu-Hf

O princípio básico do sistema isotópico Lu-Hf 
(Patchett et al., 1981; Kinny et al., 1991; Kinny & Maas, 
2003; Faure & Mensing, 2005; Nebel et al., 2007, 2014) 
reside no decaimento radioativo do radionuclideo ins-
tável 176Lu para o estável 176Hf, por meio da emissão es-
pontânea de uma partícula b- com o tempo de meia-vida 
de 37,2 Ga (Scherer et al., 2001). O 

71
Lu é o último dos 

elementos terras raras (ETRs) e, como tal, é ampla-
mente distribuído e ocorre primariamente em fosfatos, 
silicatos e óxidos. Apresenta valência +3 e raio iônico 
de 0,93 Ǻ, este último similar ao raio iônico do Ca+2  
(0,99 Ǻ). O 

72
Hf é um metal de transição, dito elemento 

de elevado potencial iônico (HFSE - High Field Strength 
Element), pertencente ao grupo IVB da tabela periódi-
ca. Sua valência +4 e seu raio iônico de 0,81Ǻ o tornam 
idêntico ao Zr+4 (0,80Ǻ), indicando sua ocorrência 
abundante em minerais de Zr (badeleíta, zircão, zirkeli-
ta e eudialita). Ambos Lu e Hf são elementos traço e não 
formam seus próprios minerais na maioria dos ambien-
tes geológicos, apesar disso a concentração média de Hf 
em zircões é de 15.000 ppm (Faure & Mensing, 2005).

As propriedades geoquímicas de Lu e Hf são bas-
tante similares àquelas de Sm e Nd. O Hf, assim como o 
Nd, se enriquece em líquidos silicáticos produtos de fu-
são parcial do manto, enquanto que o Lu, a exemplo do 
Sm, se concentra no resíduo mantélico. Dessa maneira, 
magmas basálticos derivados do manto geralmente têm 
razões Lu/Hf menores do que suas rochas fonte. Por 
outro lado, os sólidos residuais que permanecem após 
a extração desses magmas são empobrecidos em Hf e 
apresentam razões Lu/Hf maiores do que as rochas do 
manto antes do evento de fusão. Um importante ativa-
dor desse processo de fracionamento é a granada, cuja 
forte afinidade para Lu inibe sua entrada no líquido e, 
assim, promove o aumento da razão Lu/Hf no resíduo 
sólido (Faure & Mensing, 2005).
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O Lu tem dois isótopos de ocorrência naturais, 
175Lu (97,40%) e 176Lu (2,59%), sendo o primeiro estável 
e o segundo radioativo. A baixa abundancia de 176Lu jun-
to com os altos teores de Hf fazem com que a contribui-
ção do 176Hf radiogênico para a composição isotópica de 
Hf do zircão seja muito pequena e quase insignificante 
(Amelin et al., 1999). O Hf possui seis isótopos naturais: 
174Hf (0,16%), 176Hf (5,2%), 177Hf (18,6%), 178Hf (27,1%), 
179Hf (13,74%) e 180Hf (35,2%), todos estáveis, sendo o 
176Hf o único isótopo radiogênico. As variações na abun-
dância de 176Hf são convencionalmente expressas em 
relação ao 177Hf, o qual apresenta abundância natural 
constante. O 176Hf aumenta com o tempo a uma taxa 
que depende da razão 176Lu/177Hf das rochas e minerais. 
Assim, a equação básica de idade para o método Lu-Hf 
(Patchett et al., 1981), aplicado para qualquer sistema fe-
chado, é a seguinte:

(176Hf/177Hf)
hoje

 = (176Hf/177Hf)
inicial

 + (176Lu/177Hf)
hoje

 x (eλt – 1)    (1)

De acordo com essa equação, o tempo t é aquele 
decorrido desde a cristalização do mineral ou da rocha 
e λ é a constante de decaimento do 176Lu, cujo valor mais 
recente e atualmente utilizado em diversos trabalhos 
é de 1,867x10-11 anos-1 (Söderlund et al. 2004). As razões 
176Hf/177Hf e 176Lu/177Hf atuais de um determinado mate-
rial geológico podem ser facilmente obtidas por espec-
trometria de massa, quando se utiliza um equipamento 
com plasma indutivamente acoplado (ICP-MS). Saben-
do-se a idade de cristalização (t) deste mesmo material 
é possível então chegar ao valor da razão (176Hf/177Hf)

inicial
, utilizando-se a equação acima.

O principal processo capaz de modificar de manei-
ra eficiente a razão 176Hf/177Hf é a diferenciação quími-
ca do sistema manto-crosta (Terra silicatada) quando 
ocorre o fracionamento de Lu em relação ao Hf durante 
as fusões mantélicas e a respectiva geração de magmas. 
Dessa forma a razão Lu/Hf tem sido progressivamente 
modificada ao longo do tempo, resultando em um man-
to empobrecido e uma crosta enriquecida com respec-
tiva razão Lu/Hf maior e menor do que a composição 
condrítica inicial da Terra. Em resposta direta a essas 
variações, a razão 176Hf/177Hf também evolui diferente-
mente no manto e crosta terrestres, como sintetizado 
na figura 1.

A razão 176Hf/177Hf de uma rocha ou mineral em um 
determinado tempo t pode ser maior ou menor do que 
aquela do reservatório uniforme condrítico (CHUR), 
dependendo da razão Lu/Hf do reservatório geológico 
pelo qual o Hf passou antes de ser incorporado na rocha 
ou mineral. Essa comparação é expressa em unidade 
épsilon (Ɛ), partes por dez mil, definida segundo Pat-
chett et al. (1981), como:

Ɛ
Hf(t) 

=
 
[(176Hf/177Hf)t

amostra 
/ (176Hf/177Hf)t

condrítica
 -1] x 104                  (2)

Amostras com razão (176Hf/177Hf)t maior que a ra-
zão (176Hf/177Hf)t condrítica tem valores de Ɛ

(Hf) 
positivos 

indicando um enriquecimento em 176Hf radiogênico e 
origem a partir de uma fonte que evoluiu com razão Lu/
Hf maior que a dos condritos, ou seja, fonte mantélica 
empobrecida. Similarmente, se a razão (176Hf/177Hf)t de 
uma amostra é menor do que aquela condrítica o valor 
de Ɛ

(Hf) 
é negativo resultante da deficiência de 176Hf e im-

plicando uma derivação a partir de uma fonte crustal 
com razão Lu/Hf mais baixa do que a do reservatório 
condrítico. Um valor de Ɛ

(Hf)
 = 0 indica uma composição 

condrítica (CHUR), entretanto a mistura entre fontes 
mantélicas e crustais também podem produzir valores 
de Ɛ

(Hf) 
próximos de zero (Figura 1).

Figura 1 - Diagrama esquemático de evolução isotópica 
de Hf partindo de um reservatório condrítico (Patchett 
et al., 1981 e Kinny & Maas, 2003), mostrando como um 
episódio de fusão parcial no manto terrestre a um de-
terminado tempo t1 resulta em trends divergentes de 
evolução isotópica de Hf para uma nova crosta gerada 
(baixa Lu/Hf) e para o manto residual (alta Lu/Hf). Con-
siderando suas razões Lu/Hf extremamente baixas, zir-
cões formados na crosta do episódio t1 irão preservar a 
razão 176Hf/177Hf inicial daquela crosta e assim, ao longo 
do tempo divergir em composição do restante da rocha 
hospedeira. No tempo t2, várias possíveis fontes podem 
contribuir para a crosta recém-formada. Se totalmente 
derivada do manto empobrecido, o Ɛ(Hf) inicial será po-
sitivo, entretanto a mistura com uma fonte enriquecida 
ou empobrecida, por contaminação crustal, por exem-
plo, pode resultar em valores de Ɛ(Hf) variando em torno 
zero, positivos ou negativos no momento da cristaliza-
ção dependendo do balanço entre os componentes. A 
qualquer núcleo de zircões herdados no tempo t2 espe-
ram-se valores de Ɛ(Hf) inferiores aqueles dos zircões re-
centemente cristalizados.

Tomando como base a equação fundamental (1) 
do sistema isotópico Lu-Hf, bem como toda a teoria en-
volvida nos processos de diferenciação manto-crosta ao 
longo do tempo geológico, que leva a significantes dife-
renças na razão Lu/Hf entre rochas evoluídas e primiti-
vas, é possível calcular o momento em que determinado 
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material foi extraído do manto para dar origem a uma 
crosta geoquimicamente diferenciada (Tempos t

1
 e t

2
 na 

figura 1). A esse momento é atribuído o termo “idade 
modelo”, pelo fato de estar relacionado com o modelo 
de manto empobrecido (DM). O cálculo geral da idade 
modelo Hf-T

DM
 segue a equação (3) abaixo:

T
DM

= 1∕λ x ln{1+[(176Hf/177Hf)
amostra

 - (176Hf/177Hf)
DM

] / 
[(176Lu/177Hf)

amostra
 - (176Lu/177Hf)

DM
]}    (3)

As idades-modelo Hf-T
DM

 em estágio único (“sin-
gle-stage Hf model ages”) são obtidas pela aplicação da 
equação acima (Yang et al., 2006; Ma et al., 2013), utili-
zando-se as razões 176Hf/177Hf e 176Lu/177Hf medidas nas 
amostras (em rocha total ou em zircão) e as razões atu-
ais aceitas para o DM. Essas idades, comumente usa-
das quando os valores de Ɛ

Hf(t)
 são positivos e indicam 

derivação mantélica, proporcionam apenas uma idade 
mínima para a fonte do magma a partir do qual o zircão 
foi cristalizado (Andersen et al., 2002; Belousova et al., 
2009, 2010). Idades Hf-T

DM
 em rocha total, da mesma 

forma que as idades Nd-T
DM

 em rocha total, em geral 
indicam idades-modelo médias produtos da homoge-
neização de diferentes reservatórios-fonte durante a 
formação da maioria das rochas ígneas e sedimentares 
(Arndt & Goldstein, 1987). Por outro lado, informações 
isotópicas deduzidas de cristais de zircão individuais 
com idade de cristalização conhecida podem ser usadas 
para calcular uma idade modelo Hf em estágio duplo 
(“two-stage Hf model ages”), também denominada de idade 
modelo crustal (T

DM
C). Essa idade é considerada como 

o registro do último momento em que o Hf contido pelo 
sistema esteve em equilíbrio isotópico com um reserva-
tório de manto empobrecido até a sua incorporação no 
zircão. Análises combinadas de Lu/Hf e isótopos de Hf 
com determinações de idade U-Pb em zircão podem ser 
usadas para calcular tal idade modelo em estágio duplo 
(Nebel-Jacobsen et al., 2005). Primeiramente, a razão 
isotópica inicial 176Hf/177Hf deve ser calculada, utilizan-
do-se a equação (1), a partir da razão 176Lu/177Hf medida 
e da idade de cristalização U-Pb do zircão (t). De pos-
se desses dados e assumindo para o reservatório-fonte 
da rocha hospedeira do zircão um valor médio da razão 
176Lu/177Hf de uma crosta precursora (176Lu/177Hf)

crustal
, a 

evolução isotópica da rocha hospedeira pode ser calcu-
lada como o tempo de separação a partir da curva de 
evolução do manto empobrecido. Assim sendo, o calcu-
lo da idade modelo crustal (T

DM
C), geralmente utilizada 

quando os valores de Ɛ
Hf(t)

 são negativos, assume que a 
fonte do magma produzido foi uma crosta continental 
média (máfica, intermediária ou félsica) inicialmente 
derivada do manto empobrecido. As idades T

DM
C são 

calculadas, como em Yang et al. (2006), Ma et al. (2013) 
e Payne et al.(2016), de acordo com a equação (4):

T
DM

C= 1∕λ x ln{1+[(176Hf/177Hf)t
amostra

 - (176Hf/177Hf)t
DM

] / 
[(176Lu/177Hf)

crustal
 - (176Lu/177Hf)

DM
]} + t     (4)

A idade-modelo Hf estimada para um zircão, por-
tanto, depende fortemente dos parâmetros da fonte 
usados para os “retro cálculos” (“back calculation”), isto é, 
da razão Lu/Hf que é usada para calcular a evolução iso-
tópica do reservatório no qual o zircão foi formado, en-
tre o momento de separação do manto empobrecido até 
o momento da cristalização do zircão. Utilizar uma ra-
zão Lu/Hf alta, típica de uma crosta máfica média, como 
potencial reservatório hóspede fornece uma idade mo-
delo Hf máxima, enquanto cálculos assumindo um tipo 
de crosta precursora félsica produzem idades-modelo 
Hf mínimas (Nebel et al., 2007). Exemplos de valores 
médios da razão 176Lu/177Hf utilizados para os cálculos 
das idades-modelo crustais Hf-T

DM
C podem ser encon-

trados nos trabalhos de Amelin et al. 1999 (176Lu/177Hf = 
0,0093, para crosta félsica), Griffin et al. (2002, 2004) e 
Belousova et al. (2009, 2010) (176Lu/177Hf = 0,015, crosta 
continental média) e Pietranik et al., (2008) (176Lu/177Hf 
= 0,022, crosta máfica).

A escolha da razão 176Lu/177Hf e o tipo de cros-
ta precursora são de fundamental importância para a 
obtenção de idades-modelo (T

DM
C) representativas do 

momento da diferenciação manto-crosta. Consideran-
do-se a possibilidade de mistura de material de diferen-
tes fontes para a formação de uma rocha, como repre-
sentado na figura 1, essa tarefa se torna mais complexa. 
Portanto, sugere-se que um cuidado especial deve ser 
tomado quando da interpretação de idades-modelo 
T

DM
C obtidas a partir da assinatura isotópica 176Hf/177Hf 

de zircões. No entanto, levando em consideração essas 
possíveis complicações, as idades podem fornecer im-
portantes informações sobre a formação de domínios 
crustais, especialmente em áreas altamente retrabalha-
das onde somente os zircões sobreviveram à evolução 
geológica complexa (Nebel et al., 2007, 2014; Vervoort 
& Kemp, 2016; Payne et al., 2016).

PROCEDIMENTOS ANALÍTICOS

Preparação das amostras para estudos 
isotópicos

Os cristais de zircão utilizados neste trabalho são 
provenientes de rochas estudadas anteriormente (Ave-
lar, 2002; Avelar et al., 2003) e foram obtidos em etapas 
que incluíram: britagem/fragmentação (britadores de 
mandíbulas), moagem (cominuição em moinho de dis-
co), separação em frações granulométricas (com penei-
ras de 250, 180, 125 e 75µm), separação magnética (ímãs 
de mão e separador eletromagnético Isodynamic Frantz), 
concentração de minerais pesados por densidade/gravi-
metria (elutriador e líquidos pesados-bromofórmio) e 
seleção dos melhores cristais de zircão em lupa bino-
cular. Os cristais selecionados, preferencialmente eué-
dricos, transparentes, sem feições metamíticas visíveis, 
fraturas e/ou inclusões, foram então arranjados em fita 
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adesiva dupla-face colada sobre lâmina delgada (Figura 
2A) e enviados ao laboratório de laminação do Instituto 
de Geociências (IG) da UFPA, onde foram confecciona-
das pastilhas cilíndricas de aproximadamente 1 cm de 
diâmetro com resina epóxi, devidamente polidas com 
lixa e pasta diamantadas de modo a expor uma seção 
transversal e límpida dos cristais (Figura 2B). O regis-
tro fotográfico das seções polidas para orientar os es-

tudos por microscopia eletrônica de varredura (MEV) 
foi então realizado. As seções foram produzidas com 
diâmetro padrão, adequado ao porta amostras que é 
inserido na câmara do laser durante as análises por LA-
-MC-ICP-MS. Esse porta amostras foi preparado para 
abrigar até três seções polidas (mounts) individuais e, 
geralmente, são colocadas duas seções com zircões de 
referencia e uma com cristais de amostras (Figura 2C).

Figura 2 - A) organização de cristais de zircão sobre fita adesiva em lâmina para imersão em resina epóxi, B) seções 
polidas (~1cm de diâmetro) para estudos no MEV e LA-MC-ICP-MS, e C) porta amostras do laser contendo lugar para 
três seções polidas.

Microscopia eletrônica de varredura
Visando a obtenção de imagens de catodolumi-

nescência (CL) e elétrons retro espalhados (ERE), as 
pastilhas epóxi com os cristais de zircão previamente 
polidas (mounts) foram submetidas a estudos com o mi-
croscópio eletrônico de varredura (MEV) LEO-ZEISS 
1430, o qual conta com sistema de Mono-CL da GATAN 
acoplado e pertence ao Laboratório de Microanálises do 
IG-UFPA. As seções polidas são metalizadas durante 
30 s com uma fina camada de ouro antes de serem inse-
ridas na câmara de amostras. As condições de operação 
para obtenção de imagens de CL são: corrente do feixe 
de elétrons = 90 µa, voltagem de aceleração constante 
= 10 kV e distância de trabalho = 13 mm. As imagens de 
ERE foram obtidas sob as mesmas condições, exceto a 
voltagem de aceleração, que foi de 20 kV e a distância 
de trabalho de 15 mm. As imagens de CL e ERE adqui-
ridas foram fundamentais para se observar a estrutura 
interna dos cristais (zoneamentos, inclusões, fraturas) 
e selecionar as melhores porções para as análises isotó-
picas pontuais.

Metodologia Lu-Hf em zircão por LA-MC-ICP-
-MS no Laboratório Pará-Iso

Para a implantação do protocolo experimental 
da metodologia Lu-Hf em zircão por LA-MC-ICP-MS 
no Pará-Iso/UFPA buscou-se seguir os procedimentos 
já desenvolvidos e descritos em outros laboratórios no 
Brasil e no exterior, os quais de modo geral incluem ini-
cialmente a preparação e análise de soluções produzi-

das a partir de materiais de referência amplamente es-
tudados e difundidos na literatura. Portanto, antes de 
se iniciarem as análises in situ com técnica de ablação a 
laser, é necessário testar a reprodutibilidade dos dados 
das soluções de referência, quantificar os erros analí-
ticos e comparar com os valores aceitos na literatura, 
de modo a calibrar o MC-ICP-MS para obter a melhor 
precisão nas análises, tanto em solução quanto poste-
riormente in situ em zircão.

A solução de referência de Hf, o JMC-475 (Johnson 
Matthey Corporation; Patchett & Tatsumoto, 1980) foi 
produzida no Pará-Iso a partir do HfO

2
. O procedimen-

to envolveu a pesagem de 50 mg de HfO
2 
em um cadinho 

de abertura apropriado e a posterior adição de 3 ml de 
ácido fluorídrico (HF) e 0,5 ml de ácido nítrico (HNO

3
). 

Essa mistura, com o cadinho devidamente fechado, foi 
levada à chapa aquecida a 100°C até a dissolução com-
pleta. Após evaporação, foram acrescentados 2ml de 
HNO

3
** 2% no cadinho com o resíduo do JMC-475, ho-

mogeneizados e transferidos para um tubo de centrífu-
ga, sendo centrifugado por 20 minutos. Foi então extra-
ído o líquido sobrenadante para produzir 50 ml de uma 
solução concentrada a 500 ppm de Hf (stock solution), 
que é diluída, sempre que necessário, para produzir as 
soluções JMC-475 a 100 e 200 ppb de Hf rotineiramente 
analisadas. Com intuito de testar as correções de massa 
(Isóbaros interferentes 176Yb e 176Lu sobre o 176Hf), assim 
como a eficácia das correções de fracionamento isotópi-
co que ocorrem no MC-ICP-MS, foram também prepa-
radas soluções de referência JMC-475 (200 ppb de Hf) 
dopadas com quantidades conhecidas de Yb (Yb/Hf = 
0,2) e Lu (Lu/Hf = 0,2).
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A exemplo das análises em solução, as análises iso-
tópicas de Hf in situ em cristais de zircão precisam ser 
certificadas a partir da leitura de zircões de referência 
com idade e composição isotópica muito bem definidas, 
como é o caso dos zircões GJ-1 (609 Ma, Jackson et al., 
2004; Morel et al., 2008) e 91500 (1065 Ma, Wiedenbeck 
et al., 1995; Goolaerts et al., 2004), os quais foram uti-
lizados neste trabalho. Para zircões de amostras é in-
dispensável que a idade desses cristais tenha sido pre-
viamente determinada pelo método U-Pb em zircão por 
técnicas pontuais (SIMS ou LA-MC-ICP-MS) ou ainda 
pelo método de evaporação de Pb em zircão (TIMS), em 
se tratando de zircões magmáticos não herdados de ro-
chas ígneas. Ressaltando-se que na metodologia Lu-Hf 
utiliza-se a idade de cristalização (U-Pb/Pb-Pb) para o 
cálculo das idades-modelo, diferentemente da metodo-
logia Sm-Nd.

As análises de Hf foram realizadas utilizando-se 
um espectrômetro de massa multicoletor de alta resolu-
ção MC-ICP-MS de marca Thermo Finnigan modelo Nep-

tune, equipado com nove coletores Faraday e seis conta-
dores de íons, que podem ser combinados em diversas 
configurações. A configuração dos coletores utilizada 
para as análises Lu-Hf, bem como os parâmetros de 
instrumentação e operação usados para o MC-ICP-MS 
estão sumarizados nas tabelas 1 e 2.

Tabela 1 - Configuração dos coletores Faraday para o 
Neptune MC-ICP-MS.

Coletores 
Faraday L4 L3 L2 L1 C H1 H2 H3

Massas me-
didas 171 173 174 175 176 177 178 179

Isótopos de 
Hf Hf Hf Hf Hf Hf

Isótopos de 
Yb Yb Yb Yb Yb

Isótopos de 
Lu       Lu Lu      

Isótopos de Yb e Lu interferentes sobre os isótopos de Hf

Tabela 2 - Parâmetros analíticos usados para o MC-ICP-MS e laser Nd:YAG 213.

MC-ICP-MS Neptune (Thermo Finnigan) Laser Nd:YAG 213 LSX-213 G2 CETAC

Fluxo de gás argônio resfriador 16,0 l/min Fluxo de gás Hélio 450 - 500 mL/min

Fluxo de gás argônio auxiliar 0,7 - 0,8 l/min Diâmetro dos furos 50 μm

Fluxo de gás argônio de arraste 1,2 - 1,3 l/min Frequência 10 Hz

Potência (rádio frequência) 1200 W Potência 50%

Extração -2000 Energia 4 -5 J/cm2

Modo de análise Estático em baixa resolução Tempo de ablação ~ 60 segundos

Detectores usados 8 coletores Faraday - -

Tempo de integração 1,049s - -

Nº de integrações 1 - -

Para as análises in situ foi utilizada a microssonda 
a laser Nd:YAG 213 nm modelo LSX-213 G2 da marca 
CETAC acoplada ao Neptune. Durante as análises com 
laser, o fluxo de gás hélio (He), responsável pelo trans-
porte do material da ablação para o ICP-MS, variou de 
450-500 mL/min. O diâmetro dos furos (Spot size) foi de 
50µm, a frequência de 10 Hz e tempo total de ablação 
de aproximadamente 60 segundos. Utilizou-se uma 
potência de 50% de modo a fornecer uma densidade de 
energia de 4-5 J/cm2. Com essa configuração do laser, 
sintetizada também na tabela 2, obteve-se um sinal da 
ordem de 1 a 3 volts para 178Hf em todas as análises. A 
sequência de análises intercala três cristais da amostra 
com um do zircão de referência GJ-1, no qual a razão 
176Hf/177Hf é conhecida com precisão.

Os isótopos de Lu, Hf e Yb são medidos concomi-
tantemente durante as análises no MC-ICP-MS, como 
indicado na tabela 1. As razões isotópicas medidas para 
estes elementos foram: 173Yb/171Yb, 179Hf/177Hf, 175Lu/177Hf 
e 176Hf/177Hf. Buscando-se corrigir o fracionamento iso-

tópico que ocorre durante as análises, as razões isotó-
picas de Yb foram normalizadas assumindo um valor 
de 1,12346 para 173Yb/171Yb (Thirlwall & Anczkiewicz, 
2004) e as razões isotópicas de Hf e Lu normalizadas 
segundo o valor de 0,7325 para a razão 179Hf/177Hf (Pa-
tchett & Tatsumoto, 1980), de acordo com a lei expo-
nencial (Exponencial law) (Russel et al., 1978). Durante as 
análises in situ de Hf no zircão, os nuclídeos isóbaros in-
terferentes 176Lu e 176Yb são medidos juntamente com o 
176Hf. Para uma determinação precisa da razão 176Hf/177Hf 
do zircão, essas interferências isobáricas devem ser cor-
rigidas de acordo com a intensidade dos sinais observa-
dos dos isótopos livres de interferência 175Lu e 173Yb, am-
bos com as devidas normalizações, utilizando-se suas 
abundâncias isotópicas aceitas 176Lu/175Lu = 0,026549 
(Chu et al. 2002) e 176Yb/173Yb = 0,786956 (Thirlwall & 
Anczkiewicz, 2004). A equação de correção de interfe-
rência isobárica sobre o 176Hf pode ser expressa como:
176Hf = 176

m(Hf+Yb+Lu)
 – [175Lu

m 
x (176Lu/175Lu)

t 
x (M

176Lu
/M

175
)

b(Lu) + 173Yb
m

 x (176Yb/173Yb)
t
 x (M

176Yb
/M

173
)b(Yb)]
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Onde:

m- valor medido; t-valor aceito/tabelado da razão; 
M-massa exata do isótopo;

b-fator de fracionamento de massa para Lu e Yb 
(Mass bias coefficient);

O fator de fracionamento b é calculado usando 
uma razão isotópica invariável com valores aceitos, de 
acordo com a equação abaixo:

b = ln(R
m

/R
t
)/ln(M

A
/M

B
)

R é a razão entre um isótopo de massa M
A
 para 

um isótopo com massa M
B
. No caso do Hf, por exemplo, 

R
t
= 179Hf/177Hf = 0,7325 (Valor de normalização supraci-

tado). O fator b
(Hf, Yb e Lu)

 deve ser calculado para cada 
medida realizada, uma vez que seu valor depende dire-
tamente da razão medida entre os isótopos de interesse.

As razões isotópicas corrigidas para as análises 
em solução foram calculadas utilizando-se o software de 
resolução temporal (time-resolved) do Neptune. Os dados 

obtidos in situ foram processados em macro Microsoft 
Excel (Adaptado de Bertotti, 2012 e Bertotti et al., 2013) 
de modo a calcular os valores corrigidos das razões 
176Hf/177Hf e 176Lu/177Hf de cada ponto analisado, sendo 
selecionados aproximadamente 40 valores de um total 
de 60 dados integrados de 1,049 s/ponto. A constante 
de decaimento λ

176Lu
 utilizada para os cálculos foi de 

1,867x10-11 anos-1 (Söderlund et al., 2004). Foram utili-
zadas as razões atuais 176Lu/177Hf de 0,0336 e 176Hf/177Hf 
de 0,282785 para o Reservatório Uniforme Condrítico 
(CHUR) (Bouvier et al., 2008) e 176Lu/177Hf de 0,0388 e 
176Hf/177Hf de 0,28325 para o manto empobrecido (DM) 
(Andersen et al., 2009). A razão 176Lu/177Hf de 0,015 (Gri-
ffin et al., 2002, 2004; Belousova et al., 2009, 2010) foi 
utilizada como um valor médio da crosta continental 
para o cálculo das idades-modelo crustais. Por fim, fo-
ram utilizadas planilhas do Excel específicas para Lu-
-Hf a fim de calcular a idade modelo T

DM 
e o parâmetro  

Ɛ
Hf 

de cada cristal analisado, bem como todos os parâ-
metros necessários para construção dos diagramas de 
evolução do Hf com o tempo geológico, como ilustrado 
na figura 3.

Figura 3 - Diagramas de evolução da composição isotópica 176Hf/177Hf (A) e ƐHf (B) com o tempo geológico (Ma). 
Valores para o CHUR (reservatório uniforme condrítico) segundo Bouvier et al. (2008) e para o DM (manto empo-
brecido) de acordo com Andersen et al. (2009).

B

RESULTADOS

Análise dos materiais de referência internacio-
nal de Hf

Para a calibração e focalização do MC-ICP-MS 
antes das análises por ablação com o laser (LA), bem 
como para a certificação internacional dos dados a se-
rem obtidos, é imprescindível realizar leituras de so-
luções certificadas, que em termos de estabilidade do 
sinal analítico apresentam razões isotópicas mais pre-
cisas que aquelas por ablação a laser. Dessa forma, fo-
ram realizadas análises da solução de referência de Hf 

JMC-475, previamente produzida no Pará-Iso, as quais 
forneceram razões médias normalizadas 176Hf/177Hf de 
0,282158 ± 0,000037 (100ppb-Hf, n=15, 2DP) e 0,282154 
± 0,000032 (200ppb-Hf, n=67, 2DP) (tabela 3). Esses re-
sultados são similares aos diversos valores publicados 
na literatura especializada com razão 176Hf/177Hf média 
de 0,282160 (Blichert-Toft & Albarède, 1997; Patchett 
et al., 2004; Kimura et al., 2012). Do mesmo modo, foram 
analisadas as soluções de JMC-475 (200 ppb) dopadas 
com quantidades conhecidas de Yb e Lu, as quais forne-
ceram para 176Hf/177Hf os valores de 0,282148 ± 0,000032 
(Yb/Hf = 0,02, n=10, 2DP) e de 0,282160 ± 0,000029 (Lu/
Hf = 0,02, n=10, 2DP), em concordância com os valores 
médios obtidos na solução não dopada.

A B
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Em complemento às análises das soluções cer-
tificadas, é necessária para as análises pontuais em 
zircão com o laser (LA-MC-ICP-MS) a leitura de zir-
cões certificados, amplamente utilizados em diversos 
laboratórios pelo mundo e bastante difundidos na li-
teratura. Com esse propósito, foram analisados neste 
trabalho dois zircões de referência: GJ-1 (Morel et al., 
2008) e 91500 (Goolaerts et al., 2004). O valor obtido 
para a razão 176Hf/177Hf do zircão GJ-1 durante repeti-
das sessões ao longo de um período de duas semanas 
foi de 0,281998 ± 0,000031 (n=15, 2DP), idêntico ao 
valor de 0,282000 ± 0,000005 (n=24, 2DP) publicado 
por Morel et al. (2008) após análises em solução por 

diluição isotópica (ID) no MC-ICP-MS. No mesmo 
período o valor da razão 176Hf/177Hf para o zircão 91500 
foi de 0,282306 ± 0,000025 (n=4, 2DP), concordante 
com os valores de 0,282307 ± 0,000031 (n=44, 2DP) e 
de 0,282300 ± 0,000020 (n=10, 2DP), obtidos no traba-
lho de Wu et al. (2006) por LA-MC-ICP-MS e ID-M-
C-ICP-MS, respectivamente. O 2DP (desvio padrão) 
observado para o GJ-1 é considerado como a reprodu-
tibilidade externa do método. A tabela 3 sintetiza os 
valores da razão 176Hf/177Hf obtida para os diferentes 
materiais de referência analisados em comparação 
com dados da literatura e a figura 4 mostra exemplos 
de diagramas analíticos para esses materiais.

Tabela 3 - Composições isotópicas médias de Hf obtidas para os materiais de referência.

Material de referência 176Hf/177Hf 2DP 176Lu/177Hf 2DP n Método Referência
JMC-475 (100ppb-Hf) 0,282158 0,000037 - - 15 MC-ICP-MS Este trabalho

JMC-475 (200ppb-Hf) 0,282154 0,000032 - - 67 MC-ICP-MS Este trabalho

JMC-475 (Yb/Hf=0,02) 0,282148 0,000032 10 MC-ICP-MS Este trabalho

JMC-475 (Lu/Hf=0,02) 0,282160 0,000029 10 MC-ICP-MS Este trabalho

JMC-475 (250ppb-Hf) 0,282161 0,000016 - - >100 MC-ICP-MS Goolaerts et al. 
(2004)

JMC-475 0,282158 0,000028 - - 18 MC-ICP-MS Andersen et al. 
(2009)

JMC-475 (200ppb- Hf) 0,282167 0,000005 - - 5 MC-ICP-MS Choi et al. (2013)

Zircão GJ-1

0,281998 0,000031 0,000255 0,000010 15 LA-MC-ICP-MS Este trabalho

0,282003 0,000018 - - 12 LA-MC-ICP-MS Gerdes & Zeh (2006)

0,281998 0,000007 0,000266 0,000001 16 LA-MC-ICP-MS Morel et al. (2008)

0,282000 0,000005 0,000250 0,000003 24 ID-MC-ICP-MS Morel et al. (2008)

0,282004 0,000004 0,000259 0,000008 3 LA-MC-ICP-MS Bertotti et al. (2013)

0,282006 0,000016 - - 25 LA-MC-ICP-MS Amaral et al. (2015)

Zircão 91500

0,282306 0,000025 0.000210 0.000012 4 LA-MC-ICP-MS Este trabalho

0,282302 0,000008 - - 59 ID-MC-ICP-MS Goolaerts et al. 
(2004)

0,282307 0,000031 0,000290 0,000003 44 LA-MC-ICP-MS Wu et al. (2006)

0,282300 0,000020 - - 10 ID-MC-ICP-MS Wu et al. (2006)

0,282305 0,000020 0,000290 0,000003 24 LA-MC-ICP-MS Kemp et al. (2010)

0,282294 0,000015 0,000310 - 20 LA-MC-ICP-MS Shan et al. (2015)

Primeiro exemplo de aplicação geológica
Como primeira tentativa de aplicação da me-

todologia Lu-Hf em zircão por LA-MC-ICP-MS, fo-
ram analisados zircões de duas amostras de rochas 
granitoides provenientes do estado do Amapá, a fim 
de investigar os processos de acreção e retrabalha-
mento crustal durante o Paleoproterozoico e Arque-
ano da porção Sudeste do Escudo das Guianas. Esta 
região representa o segmento setentrional do Cráton 
Amazônico, localizado no norte do continente Sul-a-
mericano, acima das bacias sedimentares do Marajó, 
Amazonas e Solimões (Figura 5A). Sua porção sudeste 
consiste de um amplo cinturão paleoproterozoico que 
engloba o norte do Brasil (Estado do Amapá e noro-
este do estado do Pará) e o sul da Guiana Francesa, 
Suriname e Guiana. É composto principalmente por 
complexos granulíticos-migmatíticos-gnáissicos, gre-
enstone belts e granitoides, com padrões estruturais e 
assinaturas geoquímicas variáveis, que definem vários 

episódios evolucionários de acreção crustal juvenil 
em um contexto de subducção, seguido por retraba-
lhamento crustal (Teixeira et al., 1989; Vanderhaegue 
et al., 1998; Delor et al., 2003; Rosa-Costa et al., 2006, 
2009). Seu padrão geocronológico, baseado principal-
mente em dados Rb-Sr, K-Ar e Pb-Pb em zircão, indi-
ca que sua evolução ocorreu durante o ciclo orogênico 
Transamazônico (2,26 – 1,95 Ga), principalmente em 
tempos riacianos (Vanderhaeghe et al., 1998; Delor et 
al., 2003a,b; Avelar et al., 2003; Rosa-Costa et al., 2006, 
2008, 2009, 2014; Barreto et al., 2013), sendo em escala 
global correlacionável ao orógeno Eburneano no Crá-
ton Oeste Africano (Zhao et al., 2002; Théveniaut et 
al., 2006). O sudeste do Escudo das Guianas abrange 
grande parte da Província geocronológica Maroni-Ita-
caiúnas (PMI - Tassinari & Macambira, 2004) (Figu-
ra 5B) incluindo o terreno arqueano retrabalhado no 
Riaciano, o Bloco Amapá (Rosa Costa et al., 2006). A 
Província Maroni-Itacaiúnas é representada no estado 
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Figura 4 - Diagramas analíti-
cos de intensidade de sinal e 
composição isotópica de Hf 
para o JMC-475 (A e B) e os 
zircões GJ-01 (C) e 91500 (D). A 
precisão interna do método é 
indicada pelo erro em 2SE.

do Amapá e noroeste do Pará pelos domínios paleo-
proterozoicos Lourenço e Carecuru, respectivamente 
ao norte e ao sul do bloco arqueano Amapá (Figura 
5C). Dados Sm-Nd em rocha total têm confirmado, em 
geral, o caráter juvenil da PMI. Entretanto, para os do-
mínios paleoproterozoicos Lourenço e Carecuru, ida-
des-modelo Nd-T

DM 
variam de riacianas a mesoarquea-

nas indicando a participação e/ou mistura de material 
crustal paleoproterozoico e neo-mesoarqueano (Bloco 
Amapá) nas fontes magmáticas.

As amostras estudadas foram: 1) um biotita-to-
nalito riaciano sin a tardi-colisional transamazônico 
(B91A), e 2) um ortognaisse tonalítico arqueano retra-
balhado (CA17A) do Bloco Amapá, na região central 
do Amapá, a sudeste da Serra do Navio (Figura 5C). 
O tonalito B91A é constituído por plagioclásio, quart-
zo, microclina e biotita. Zircão, apatita e opacos são 
os minerais acessórios. A rocha é pouco deformada e 
possui textura granular. Apresenta uma idade Pb-Pb 
em zircão de 2099 ± 1 Ma (Avelar, 2002). A amostra 
CA17A é um tonalito anisotrópico, de textura grano-
blástica, granulação fina a média e coloração acinzen-
tada. Constitui-se por plagioclásio, ortoclásio, quart-
zo, biotita e muscovita. Minerais opacos, apatita e 
zircão ocorrem como acessórios. Essa rocha tem idade 
Pb-Pb em zircão de 2849 ± 6 Ma (Avelar et al. 2003). 
Dados Sm-Nd em rocha total forneceram idades-mo-
delo Nd-T

DM
 de 2,64 e 2,94 Ga e valores de Ɛ

Nd(t)
 de 

-3,6 e 1,0 para as amostras B91A (Milhomem Neto et 
al., 2016) e CA17A (Avelar et al., 2003), respectivamen-
te. Esses dados (Figura 7A) indicam episódios de for-
mação de crosta continental no Neoarqueano (B91A) 
e Mesoarqueano (CA17A). As análises isotópicas in 
situ de Hf efetuadas em 6 cristais da amostra B91A e 2 
cristais da amostra CA17A (Figura 6) forneceram ida-
des modelo Hf-T

DM
 de 2,64 a 2,82 Ga e de 3,49 a 3,54 

Ga, respectivamente. O parâmetro Ɛ
Hf(t)

 variou de -2,34 
a 0,49 para a amostra B91A e de -4,62 a -3,73 para a 
CA17A (Tabela 4 e figura 7B). Para o tonalito B91A do 
domínio paleoproterozoico as idades-modelo Hf-T

DM 
sugerem o envolvimento de fontes meso a neoarque-
anas em sua geração. Por outro lado, a faixa de idades 
Hf-T

DM
 de 3,49 a 3,54 Ga (CA17A), ainda inédita para 

a região, indica a provável participação de material 
crustal paleoarqueano na formação dos protólitos dos 
ortognaisses migmatíticos do Bloco Amapá. Esse últi-
mo intervalo de idades Hf-T

DM 
é coerente com a idade 

modelo Nd-T
DM 

em rocha total de 3,51 Ga obtida por 
Rosa-Costa et al. (2014) para um biotita-gnaisse da 
unidade Gnaisse Porfírio, localizado no limite do Do-
mínio Lourenço com o Bloco Amapá e datado em 3485 
± 4 Ma (Pb-Pb em zircão), constituindo o registro do 
mais antigo evento magmático na porção central do 
Amapá. Essas idades em torno de 3,5 Ga marcam pro-
vavelmente o início da formação de crosta continental 
nessa porção do Escudo das Guianas.
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Figura 5 - (A) Mapa de localização do Cráton Amazônico com ênfase para o Escudo das Guianas e 
para a região foco deste trabalho (círculo), (B) mapa esquemático mostrando a distribuição das pro-
víncias geocronológicas do Cráton Amazônico (Tassinari & Macambira, 2004), com destaque para 
a Província Maroni-Itacaiúnas e (C) associações tectono-estratigráficas e domínios tectônicos da 
borda oriental do Escudo das Guianas em território brasileiro (Adaptado de Rosa-Costa et al., 2014). 
As amostras estudadas estão localizadas no mapa.
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Figura 6 - Imagens de catodoluminescência dos cristais de zircão das amostras B91A e CA17A analisados pontualmente 
para Lu-Hf. Círculos vermelhos indicam aproximadamente os 50 µm equivalentes ao diâmetro dos furos (spots).

Tabela 4 - Dados isotópicos Lu-Hf em zircão por LA-MC-ICP-MS.

Amostra Litologia 176Hf/177Hfzircão 2SE 176Lu/177Hfzircão 2SE ƐHf(0) t(U-Pb) (Ma)* 176Hf/177Hf(zircão, t) ƐHf(t) TDM
C (Ma)**

B91A A4

Tonalito

0,281446 0,000073 0,001030 0,000108 -47,35 2099 0,281405 -1,32 2757

B91A A5 0,281438 0,000055 0,000896 0,000096 -47,65 2099 0,281402 -1,43 2764

B91A A6 0,281456 0,000056 0,000476 0,000044 -47,00 2099 0,281437 -0,18 2686

B91A A7 0,281473 0,000091 0,000436 0,000051 -46,38 2099 0,281456 0,49 2644

B91A A10 0,281399 0,000057 0,000566 0,000055 -49,02 2099 0,281376 -2,34 2821

B91A B1 0,281408 0,000069 0,000374 0,000023 -48,69 2099 0,281393 -1,74 2784

CA17A A6 Ortognaisse

tonalítico

0,280896 0,000075 0,000937 0,000098 -66,81 2849 0,280844 -3,73 3488

CA17A B6 0,280882 0,000062 0,001147 0,000082 -67,28 2849 0,280820 -4,62 3544

*Dados Pb-Pb em zircão (Avelar, 2002). **Calculada a partir da razão 176Lu/177Hf = 0,015, valor médio da crosta continental (Griffin  
et al., 2002).

Figura 7 - Diagramas evolutivos Nd e Hf versus o tempo geológico, mostrando: (A) assinatura isotópica de Nd para 
as amostras B91A e CA17A, em comparação com os campos do Domínio Lourenço e Bloco Amapá e, (B) os diferentes 
trends evolutivos para os zircões das amostras B91A e CA17A a partir de suas idades de cristalização. As idades-mo-
delo Nd-TDM para as mesmas amostras também são apresentadas para comparação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados obtidos para os materiais internacio-
nais de referência de Hf, a solução JMC-475 e os zircões 
GJ-1 e 91500, analisados durante a implantação do método 
Lu-Hf para análises in situ de zircões por LA-MC-ICP-
-MS reproduziram os valores da literatura com a pre-
cisão, acurácia e reprodutibilidade necessária para que 
se possa aplicar em rotina essa metodologia no Labora-
tório de Geologia Isotópica da Universidade Federal do 
Pará (Pará-Iso/UFPA).

A metodologia Lu-Hf aplicada aos zircões de duas 
rochas tonalíticas da região centro-norte do estado do 
Amapá forneceram dados isotópicos e idades modelos 
que apontam para uma contribuição de material crustal 
neo-mesoarqueano (tonalito riaciano do Domínio Lou-
renço) e paleoarqueano (metatonalito mesoarqueano 
do Bloco Amapá) na fonte dessas rochas, não identifi-
cada pelos dados Sm-Nd. Como visto, esses primeiros 
resultados Lu-Hf em zircão sugerem que as idades dos 
episódios de crescimento crustal no sudeste do Escudo 
das Guianas fornecidas por idades-modelo Nd-T

DM
 em 

rocha total devem ser reavaliadas.
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A figura 8 mostra uma comparação entre os dados 
Lu-Hf pontuais em zircão com os dados Sm-Nd em ro-
cha total para as duas amostras investigadas por ambos 
os métodos. Os dados Lu-Hf mostram claramente uma 

maior amplitude, acurácia e, apesar de ainda restritos, 
possibilitam antever o potencial dessa ferramenta para 
robustecer os modelos conceituais acerca da evolução 
crustal da porção sudeste do Escudo das Guianas.

Figura 8 - Diagramas comparativos Lu-Hf versus Sm-Nd. (A) Hf-TDM em zircão versus Nd-TDM em rocha total e (B) 

Hf(t) em zircão versus Nd(t) em rocha total.
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RESUMO: Dois plútons graníticos isotrópicos que 
afloram na porção centro-oeste do município de Canaã 
de Carajás são intrusivos em granitoides arqueanos, e 
até a realização deste trabalho, não haviam sido des-
critos na literatura. São rochas hololeucocráticas (M’ 
<5,0%) de composição monzogranítica, sem variações 
faciológicas. A mineralogia é formada por feldspato 
alcalino pertítico, quartzo e plagioclásio. Apresentam 
biotita como único mineral ferromagnesiano, frequen-
temente associada à fluorita, além de allanita, zircão, 
apatita e epidoto. A presença frequente de intercresci-
mento granofírico e fluorita aponta para colocação dos 
corpos em níveis crustais rasos com importante ati-
vidade de fluidos durante a fase final de cristalização. 
Ambos mostram comportamento geoquímico que os 
distinguem completamente das associações graníticas 
arqueanas de Carajás, mas que deixam evidente suas 
afinidades com granitos intraplaca do tipo-A de origem 
crustal (subtipo A2) e com aqueles de caráter reduzi-
do a fracamente oxidado, ambos apresentando elevadas 
razões FeOt/(FeOt+MgO) - ≥ 0,91 e valores baixos a 
moderados de susceptibilidade magnética (SM). A ano-
malia negativa de Eu e a baixa razão La/Yb - mostrada 
por estas rochas - é característica de granitos evoluí-
dos e as distinguem daquelas de caráter oxidado que 
constituem a Suíte Jamon, mas que às aproximam dos 
granitos reduzidos, em especial daqueles da Suíte Ser-
ra dos Carajás. No entanto, a um contraste geoquímico 
entre os granitos da suíte Serra dos Carajás e os plútons 
estudados, que apresentam um maior enriquecimento 
nos teores de FeOt, MgO, CaO, TiO2, Sr, Ba, Nb, e Zr, 
que podem sugerir que a fonte de seu magma e/ou pro-
cessos de evolução magmática não foram inteiramente 
coincidentes com aqueles já identificados para as suítes 
paleoproterozoicas.

PALAVRAS-CHAVE: Petrologia Magnética; Granito 
tipo-A; Paleoproterozoico; Província Carajás.

ABSTRACT: Two isotropic granitic plutons that outcrop in 
the central-western portion of the Canaã dos Carajás area are 
intrusive in Archean granitoids. They are formed by hololeu-
cocratic monzogranitic rocks, which have hypidiomorphic and 
equigranular texture. They are evolved granites, where biotite is 
the single ferromagnesian mineral and is often associated with 
fluorite, and also allanite, zircon, apatite and epidote. Chang-
es in subsolidus stage are recorded by the occurrence of albite, 
sericite, epidote and chlorite. The frequent presence of grano-
phyric intergrowth and fluorite points out to a shallow crustal 
level of emplacement, significant fluid activity during the final 
crystallization stage. They show geochemical characteristics 
that distinguish them from Archean granitic associations of 
Carajás, and leave clear their affinities with intraplate A-type 
granites of crustal origin (A2 subtype) and reduced (Intrusion 
II) to weakly oxidized (Intrusion I) character, both featuring 
high FeOt/(FeOt + MgO) - ≥ 0.91 ratios. The amplitude of the 
negative Eu anomaly shown by these rocks as well as low La/Yb 
ratio differ them from the oxidized granites of the Jamon Suite, 
but approaching them to the reduced granites, particularly those 
of Serra dos Carajás Suite. The occurrence of magnetite justify 
the low to moderate SM values, and enforcing the reduced to 
weakly oxidized character of these rocks, and its analogies with 
the Serra dos Carajás suite. The existing geochemical contrasts 
between the studied plutons and the granite of this suite, which 
on average, is noted a greater FeOt, MgO, CaO, TiO2, Sr, Ba, 
Nb and Zr enrichment on the firsts, may suggest that the source 
of its magma and/or magmatic evolution processes were not ful-
ly coincide with those already identified for the Paleoprotero-
zoic suites.

KEYWORDS: A-type granite; Magnetic Petrology; Paleop-
roterozoic; Carajás Provínce.
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INTRODUÇÃO

Granitos desprovidos de feições deformacionais 
são muito expressivos na Província Carajás, e podem 
marcar a ocorrência de um significativo episódio de 
distensão crustal responsável pela geração de magma-
tismo do tipo-A no Paleoproterozoico, ou mais restri-
tamente, podem representar pulsos tardios de granitos 
Meso- ou Neoqueanos. A classificação de granitos tipo 
A foi proposta pela primeira vez por Loiselle & Wones 
(1979), como uma classificação essencialmente quími-
ca que descreve rochas graníticas com teores elevados 
de Na2

O+K
2
O, altos teores de Zr, Nb, elementos terras 

raras, alta razão FeOt/(FeOt+Mg) e baixas concentra-
ções Ba, Sr e Eu, baixa fugacidade de oxigênio e reduzi-
do conteúdo de H

2
O. Whalen et al. (1987) adicionaram 

como características típicas de granitos do tipo A, altos 
conteúdos de SiO

2
, Ga, Y, Ce e Zn, alta razão de Ga/Al 

e baixos conteúdos de Al
2
O

3 
e CaO. Com base em tais 

aspectos, foram reconhecidos na Província Carajás dois 
importantes eventos de geração de magmatismo do tipo 
A. O primeiro episódio, gerado ainda no Neoarqueano, é 
representado pelos granitos da Suíte Planalto (Feio et al. 
2012, Cunha et al. 2016). O segundo episódio, gerado no 
Paleoproterozóico, é marcado por intrusões graníticas 
anorogênicas e por diques associados. Este último foi 
caracterizado por Dall’Agnol & Oliveira (2007), com 
base em parâmetros químico-mineralógicos e nas con-
dições de fugacidade do oxigênio reinantes durante a 
cristalização de seus magmas, em três suítes distintas: 
(i) Suíte Jamon (oxidada - série magnetita); (ii) Suíte 
Serra dos Carajás (moderadamente oxidada) e (iii) Suí-
te Velho Guilherme (reduzida - série ilmenita).

Com os avanços significativos do conhecimento 
na região da Província Carajás, através de mapeamento 
geológico mais detalhado ao longo das últimas décadas, 
tornou-se possível a individualização de novas unida-
des através de um estudo mais detalhado de corpos 
graníticos. Recentemente foram registradas no municí-
pio de Canaã dos Carajás duas ocorrências de granitos 
isotrópicos na forma de intrusões menores em rochas 
arqueanas, informalmente designadas aqui de Intrusão 
I e II. Entretanto, ainda não estava claro se tais plútons 
pertenciam aos granitos das suítes anorogênicas pre-
sentes na Província Carajás ou se eram fácies menos 
deformadas ou tardias associadas à leucogranitos cál-
cico-alcalinos mesoarqueanos ou aos granitos tipo-A 
neoarqueanos.

A caracterização destes stocks graníticos era, até 
o desenvolvimento do presente trabalho, inexistente, 
não dispondo de estudos petrográficos e tampouco 
geoquímicos. A dificuldade de obtenção de dados ge-
ocronológicos em rochas muito evoluídas, devido a in-
tensa metamitização dos cristais de zircão, é um fator 
que leva a procurar  outras ferramentas para elucidar 
a problemática. Para tanto, estudos petrográficos, mi-
neralógicos e geoquímicos são imprescindíveis para ca-

racterização desses corpos graníticos, além de permitir 
a definição de suas similaridades, possibilitando ainda, 
uma correlação entre esses corpos e aqueles de idade 
paleoproterozoica ou meso-neoarqueana que ocorrem 
na Província Carajás.

MATERIAIS E MÉTODOS 

A caracterização petrográfica foi realizada com 
base no estudo de onze lâminas delgadas, sendo oito da 
Intrusão I e três representantes da Intrusão II. A con-
fecção de lâminas foi realizada na Oficina de Laminação 
do Instituto de Geociências da Universidade Federal do 
Pará (IG/UFPA). A petrografia serviu para o estudo das 
texturas magmáticas e de alteração; e obtenção de com-
posições modais com contador automático de pontos 
da marca Endeeper (média de 1.800 pontos por amostra), 
para obter suas composições mineralógicas. Os dados 
obtidos foram posteriormente plotados no diagrama 
Q-A-P (Streckeisen 1976) permitindo assim classificar 
adequadamente as rochas estudadas, conforme estabe-
lecido pela IUGS.

As amostras selecionadas para as análises quími-
cas, previamente selecionadas no estudo petrográfico, 
foram realizadas em sete amostras sendo cinco repre-
sentantes da Intrusão I e duas análises da Intrusão II. 
Foram trituradas, pulverizadas, homogeneizadas e 
quarteadas, visando a obter uma boa representativida-
de do material. Essa etapa foi realizada na Oficina de 
Preparação de Amostras (OPA), pertencente ao Institu-
to de Geociências da UFPA. As análises químicas foram 
realizadas no laboratório comercial Acme Analytical 
Laboratories Ltd. (Vancouver, Canadá). Os elementos 
maiores e menores foram analisados por Inductively 
Coupled Plasma – Emission Spectrometry (ICP-ES) e 
os elementos-traço e terras raras por Inductively Cou-
pled Plasma – Mass Spectrometry (ICP-MS). Essas 
análises permitiram classificar com maior precisão os 
granitos estudados, e compará-los com outros granitos. 
Os diagramas petrogenéticos, foram feitos através do 
software GCDKIT.

As medidas de suscetibilidade magnética foram re-
alizadas com o suscetibilímetro SM-30, fabricado pela 
ZH INSTRUMENTS, que permite medidas em materiais 
com SM de até 10-7 SI. O tratamento dos dados foi reali-
zado com o programa “Minitab” versão 16.0, através da 
elaboração dos histogramas de frequência.

GEOLOGIA REGIONAL

A Província Carajás (Santos 2003) está situada 
na porção sudeste do Cráton Amazônico (Almeida et 
al. 1981) e representa uma parte da Província Amazônia 
Central, previamente definida por Tassinari & Macam-
bira (1999, 2004; Figura 1a). Vasquez et al. (2008), em 
revisão à geologia do Estado do Pará e seguindo a pro-
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posta de Santos (2003), dividiram a província em dois 
domínios tectônicos distintos: Domínio Rio Maria de 
idade mesoarqueana (3,0 – 2,87 Ga), e Domínio Carajás, 
formado por rochas meso- e neoarquenas (3,0 – 2,76 Ga) 
– Figura 1b. Segundo Almeida et al. (2011, 2013) e Feio 
et al. (2013) a evolução crustal desses domínios  se deu 
em ambiente de arco magmático  o qual sofreu intenso 
retrabalhamento crustal no Neoarqueano (restrito ao 
Domínio Carajás), e foram posteriormente afetados por 
processos de distensão crustal (1,88 Ga) marcado por 
intrusões graníticas anarogênicas e diques associados. 

O Domínio Rio Maria é caracterizado por asso-
ciações greenstone belt do Supergrupo Andorinhas de 
3,0 a 2,9 Ga (Macambira & Lancelot 1991, Pimentel & 
Machado 1994, Avelar 1996, Souza et al. 2001, Sousa et 
al. 2015). Os granitoides englobam: (a) rochas TTG de 
2,96-2,93 Ga (Macambira & Lafon 1995, Almeida et al. 
2011); (b) Suíte Sanukitoide Rio Maria e rochas asso-
ciadas de 2,87 Ga (Oliveira et al. 2009, Santos & Olivei-
ra 2015); (c) leucogranodiorito-granitos de alto Ba-Sr 
agrupados na Suíte Guarantã de 2,87 Ga por Almeida 

et al. (2010); (d) leucogranitos potássicos datados em 
2,87 Ga (Almeida et al. 2010), representado pelo Gra-
nito Mata Surrão e afins. Já no Paleoproterozoico, este 
terreno foi intrudido por granitos tipo-A de 1,88 Ga 
(Dall’Agnol & Oliveira 2007) e enxames de diques as-
sociados (Rivalenti et al. 1998, Silva et al. 2016). 

A região de Canaã dos Carajás, está localizada na 
porção centro-norte do Domínio Carajás, este é carac-
terizado pela dominância de granitos mesoarqueanos 
stricto sensu e associações charnockíticas neoarqueanas 
(Suíte Planalto e Diopsídio-Norito Pium), com raras 
ocorrências de TTG e granitos anorogênicos (Moreto 
et al., 2011; Feio et al., 2013; Rodrigues et al., 2014; Lei-
te, Santos e Oliveira 2014), enquanto que a porção sul 
deste domínio, é formado por granitoides TTG, sanuki-
toides e leucogranitos diversos, análogos àqueles iden-
tificados no Domínio Rio Maria, sendo, porém, afetados 
por eventos neoarqueanos (Oliveira et al., 2010; Teixeira 
et al., 2013; Gabriel et al., 2014, 2015; Leite Santos & Oli-
veira 2014, 2016).

Figura 1 - A) Subdivisão do Cráton Amazônico em províncias geocronológicas, com destaque para Província 
Carajás (Santos, 2003). B) Representação da Província Carajás e sua divisão em domínios tectonicamente dis-
tintos, ao sul caracterizado pelo Domínio Rio Maria, e ao norte caracterizado pelo Domínio Carajás (Dall’Ag-
nol et al. 2006; Vasquez et al. 2008). O Domínio Carajás pode ser subdividido em Bacia Carajás, ao norte, e 
Subdomínio de Transição, ao sul (Feio et al., 2013).
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GRANITOS ANOROGÊNICOS  
DA PROVÍNCIA CARAJÁS

Em torno de 1,88 Ga, toda a Província Carajás foi 
palco de um evento magmático extensivo, marcado por 
intrusões graníticas anorogênicas e diques associados 
formando três suítes distintas (Dall’agnol et al. 2005). 
Essas suítes foram caracterizadas por Dall’Agnol et al. 
(2005) e Dall’Agnol & Oliveira (2007) com base em 
suas características petrográficas e geoquímicas, seu 
potencial metalogenético e nas condições de fugacida-
de do oxigênio reinantes durante a cristalização, em: (i) 
Suíte Jamon (granitos Musa, Redenção, Jamon, Banna-
ch, Marajoara, Manda Saia); (ii) Suíte Serra dos Carajás 
(granitos Serra dos Carajás e Pojuca); (iii) Suíte Velho 
Guilherme (granitos Antônio Vicente e Velho Guilher-
me).

No Domínio Rio Maria este magmatismo anoro-
gênico é representado pela Suíte Jamon que engloba os 
granitos Musa, Redenção, Jamon e Bannach (Dall’Ag-
nol et al. 1999, Oliveira et al. 2002, 2006). Esses granitos 
são marcados por uma homogeneidade composicional 
essencialmente monzogranítica e sienogranítica, co-
mumente com megacristais de k-feldspato envoltos por 
plagioclásio, e com mineralogia acessória: zircão, apa-
tita, magnetita, ilmenita, allanita, titanita e fluorita nas 
fácies mais evoluídas, formadas em condições oxidantes 
e de fugacidade de oxigênio (fO2

) relativamente elevada 
(Almeida et al. 2007, Oliveira 2002).

Os granitos anorogênicos paleoproterozóicos do 
Domínio Carajás são representados por unidades da 
Suíte Serra dos Carajás (Dall’agnol et al. 2005), com-
posta pelos Granitos Serra dos Carajás, Cigano, Poju-
ca e Rio Branco (Santos et al. 2013). Esses granitos são 
marcados por uma homogeneidade composicional es-
sencialmente monzogranítica e subordinamente sieno-
granítica, e com mineralogia acessória: zircão, apatita, 
allanita e titanita rara ou ausente, formados em zona de 
baixa fugacidade de oxigênio e sua assinatura geoquí-
mica é própria de granitos Tipo A reduzidos (Santos et 
al. 2013).

A suíte Velho Guilherme é composta pelos grani-
tos Antônio Vicente e Velho Guilherme, apresentan-
do características subalcalinas e alcalinas, geralmente 
monzogranitos, sienogranitos e subordinadamente ál-
cali-feldspato granitos, são mineralogicamente ricos em 
fluorita e com rara presença de titanita e magnetita, são 
portadores de mineralizações de estanho e outros me-
tais raros, com assinatura geoquímica de granitos Tipo 
A reduzidos (Teixeira et al. 2002).

GEOLOGIA E PETROGRAFIA DOS 
GRANITOS ESTUDADOS 

A área de estudo está localizada a oeste da cidade 
de Canaã dos Carajás, próximo às localidades de Ra-
cha Placa e Vila Ouro Verde. O contexto geológico é 
dominado por rochas graníticas arqueanas, sendo que 

subordinadamente também ocorrem rochas vulcânicas 
máficas da Bacia Carajás. Os granitos aqui estudados 
têm ocorrência restrita e são identificados como dois 
pequenos plútons subcirculares e isotrópicos que são 
intrusivos em granitos arqueanos deformados. A Intru-
são I ocorre na porção sudeste da área e é intrusivo no 
Granito Cruzadão (2,87 Ga; Feio et al. 2013), o qual é 
marcado por forte foliação E-W. O plúton II está loca-
lizado na porção oeste da área de trabalho (Figura 2), 
sendo intrusivo em anfibólio-biotita granito subalca-
lino fortemente foliado, afins dos granitos neoarquea-
nos da Suíte Planalto de 2,75 Ga (Feio et al. 2012). Tais 
plútons ocupam área inferior 4,0 km2, e afloram como 
pequenos morrotes ou blocos isolados (Figura 3 a,b). 
São formados por rochas de aspecto isotrópico, holo-
leucocráticas (M’ <5,0%), de coloração rosa acinzen-
tada e composição essencialmente monzogranítica, 
que apresentam textura equigranular média (2-5mm) 
e raramente grossa (Figuras 3c, 3d) e não apresentam 
variações faciológicas.

Os dados obtidos a partir das análises modais 
estão representados na tabela 1 e quando lançados no 
diagrama Q-A-P-M’ de Streckeisen (1976), classificam 
estas rochas como de composição essencialmente mon-
zograníticas com índice de máficos sempre inferior a 
10% (Figura 4). A mineralogia essencial é representada 
por quartzo, plagioclásio e feldspato potássico; as fases 
máficas variam entre 2-7% (Tabela 1), sendo a biotita 
o mineral mais representativo; e os minerais acessórios 
são: apatita, zircão, allanita, epidoto, fluorita e opacos, 
além de sericita, argilo-minerais e clorita, como mine-
rais secundários. Apesar de não apresentarem grandes 
variações composicionais, em seções delgadas, estes 
plútons guardam algumas variações texturais que alter-
nam de um corpo para outro, como a presença de me-
sopertitas e de feições de intercrescimento granofírico 
que ocorrem apenas na Intrusão II.

O álcali feldspato é um mineral predominante em 
todas as amostras e ocorre como cristais subédricos a 
anédricos, geralmente muito fraturados; mostram evi-
dências de reação com o magma, já que suas bordas são 
em parte corroídas ou meio arredondadas (Figura 5a). 
Apresenta maclamento carlsbad e xadrez e exsolução 
pertítica, resultando em lamelas de albita (Figura 5b). 
A ocorrência mais restrita de intercrescimento grano-
fírico circundando o núcleo de grandes cristais de fel-
dspato potássico (Figura 5c), indicando uma provável 
cristalização cotética no estágio final de sua cristali-
zação. As lamelas de albita ocorrem na forma de filmes 
levemente ondulados, esses podem ocorrem também 
como manchas disformes. Os contatos entre dois ou 
mais cristais de álcali feldspatos são geralmente sutu-
rados e por vezes marcados por um processo de albi-
tização, caracterizado pelo desenvolvimento de bordas 
albiticas que ocorrem na forma de ‘franjas’ de cristais 
de albita que se projetam para o interior do cristal ad-
jacente, gerando uma textura conhecida como ‘coroa 
invertida’ (swapped rims) que imprimem um aspecto xe-
nomórfico a esses grãos (Figura 5d). Contém inclusões 
de plagioclásio, opacos, quartzo e biotita resultando em 
um aspecto tardio ao mineral. 
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Figura 2 - Mapa geológico dos granitos estudados da região de Canaã dos Carajás. 

Figura 3 - Aspectos de campo dos granitos estudados. A) Visão geral do afloramento que ocorre na forma de pequeno 
morrote. B) Afloramento que ocorre na forma de blocos. C) e D) Aspectos macroscópicos dos granitos estudados dan-
do destaque para a textura equigranular da rocha e seu caráter isotrópico.
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Tabela 1 - Composições modais dos corpos plutônicos estudados na região de Canaã dos Carajás

Granitos estudados Intrusão I Intrusão II
Amostras 18 20 22 28 54 51 FDM-01 FDM-04 Al-14 Al-41 Al-62*

Quartzo 34,8 35,8 31,9 25,4 30,4 34,2 29,4 36,2 26,6 33,2 35,4

K-feldspato 27,5 36,2 31,5 36,3 32,1 31,7 38,0 31,5 37,5 28,9 32,5

Plagioclásio 28,1 24,3 33,3 27,9 30,6 24,8 25,9 27,3 26,4 33,8 26,6

Biotita 8,0 2,0 2,1 8,0 4,1 3,9 5,4 4,1 7,0 2,1 4,6

Clorita 0,1 1,2 0,9 0,5 1,4 2,5 0,2 - 0,4 1,7 0,6

Opacos 0,7 0,2 0,4 0,7 0,3 0,9 0,4 0,6 1,1 0,1 0,1

Allanita 0,4 - - 0,5 0,5 0,4 0,2 0,2 0,3 - 0,3

Epidoto - 0,1 - 0,1 - 0,6 - - 0,2 - -

Muscovita - - - - 0,3 0,3 0,1 - - 0,1 0,1

Zircão 0,4 - - 0,1 0,1 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1

Apatita 0,1 0,2 - 0,3 0,2 0,4 0,2 0,1 0,2 - -

Fluorita - 0,1 - 0,3 - - - - - - -

Félsicos 90,3 96,3 96,7 89,7 93,2 90,7 93,3 95,0 90,5 95,9 94,4

Máficos 8,0 2,0 2,1 8,0 7,2 3,9 5,4 4,1 5,0 2,1 4,6

A 100%

Quartzo 38,5 37,2 33,0 28,4 32,7 37,7 31,5 38,1 29,3 34,6 37,5

K-feldspato 30,4 37,6 32,5 40,5 34,5 35,0 40,7 33,1 41,4 30,1 34,4

Plagioclásio 31,1 25,2 34,5 31,1 32,9 27,3 27,8 28,7 29,2 35,2 28,1

Pl/Mc 1,0 0,7 1,1 0,8 1,0 0,8 0,7 0,9 0,7 1,2 0,8

Nº de Pontos 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800

*Intercrescimentos: quartzo + feldspato potássico; (-) não observado; Pl-Plagioclásio; Mc-Microclina.

Figura 4 - Diagramas modais Q-A-P (Streckeisen, 1976) 
e Q-(A+P)-M para os dois granitos estudados. Abrevia-
ções: A-álcalis, Q-quartzo, P-plagioclásio, M-máficos. 

O Plagioclásio ocorre como grãos subédricos a 
anédricos comumente apresentam maclamento albita 
fortemente alterado para serecita, muscovita e clorita. 
Ocorre por vezes na forma de agregados de grãos, pre-
enchendo os planos de clivagem da biotita, ou também, 
na forma de inclusões em álcali feldspatos. 

O Quartzo ocorre como grãos anédricos, subarre-
dondados que comumente formam agregados, com ex-
tinção ondulante. Outro tipo morfológico de quartzo 
ocorre como intercrescimento na borda de cristais de 
álcali feldspato gerando textura granofírica. 

A biotita é o mineral máfico mais importante, seus 
cristais são subédricos a anédricos, com forte pleo-
croísmo com cores variando de verde, marrom escuro, 
marrom a amarelo claro. Representa tipicamente um 
mineral de cristalização tardia, muitas vezes mostran-
do-se alterado parcialmente para clorita e por vezes 
apresentando contatos interpenetrados com cristais de 
álcali-feldspato. Por vezes ocorre na forma de agregados 
maficos em associação com: biotita + opacos + zircão + 
fluorita + allanita + apatita (Figura 5e), exibindo con-
tato mais regular com os principais acessórios. Contem 
inclusões de quartzo, allanita, zircão e apatita. Cristais 
de biotita podem ocorrer também na forma de peque-
nos cristais euédricos inclusos em álcali feldspato. Ou-
tra feição importante é a presença de epidoto, apatita, 
quartzo e clorita cristalizada ao longo dos planos de 
clivagem da biotita (Figura 5e). 

A allanita é o mineral acessório mais expressivo e 
ocorre como cristais subédricos a euédricos, finos a mé-
dios (Figura 5e), normalmente zonados e metamictiza-
dos, associados aos cristais de biotita, opacos, fluorita e 
mais localmente ao epidoto, com pleocroísmo variando 
de amarelo pálido a castanho. Os cristais de apatita são 
anédricos, raramente prismáticos alongados, comu-
mente ocorrem como inclusões em cristais maiores de 
biotita e minerais opacos. A Fluorita ocorre como peque-
nos cristais anédricos, geralmente associados a mineras 
opacos, allanita e biotita. O Zircão ocorre como peque-
nos cristais euédricos a subédricos, por vezes zonados 
e com alos pleocroicos, geralmente ocorrem na forma 
de inclusões em cristais maiores de biotita. Cristais de 
Epidoto geralmente ocorrem preenchendo os planos de 
clivagem da biotita (Figura 5e). Os minerais Opacos são 
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subédricos a euédricos e ocorrem associados aos agre-
gados máficos, geralmente inclusos na biotita ou asso-
ciado à clorita, fluorita e allanita.

Os minerais secundários são argilo minerais, sericita, 
muscovita, fluorita, clorita e albita relacionados aos pro-
cessos de alteração pós-magmática. A albita ocorre em 
diversas formas, sendo mais comum na forma de lamelas 
sódicas que se desenvolvem inicialmente por exsolução 
no interior do feldspato alcalino e são posteriormente 
modificadas resultando em pertitas na forma de veios e 

‘manchas’. Porém, em rochas onde a albitização foi mais 
intensa, há igualmente formação de albita intergranular 
das variedades texturais em coroas trocadas, estas são 
interpretadas como sendo produto da substituição do 
feldspato alcalino. A fluorita ocorre como cristais ané-
dricos, produto da alteração do plagioclásio ou ao longo 
das clivagens da biotita. A muscovita, argilo minerais e 
sericita ocorrem como produto da alteração dos felds-
patos. A clorita ocorre como resultado da alteração de 
cristais de biotita (Figura 5f).

Figura 5 - Principais aspectos mineralógicos e texturais microscópicos das rochas que compõem a 
intrusão I e II. A) Representação do caráter hipidiomórfico da rocha com destaque para agregados 
de feldspatos potássico com formação de albita intergranular ao longo de seus contatos; B) Cristal 
de feldspato potássico com maclamento carlsbad e feições de exsolução (mesopertitas); C) Cristal 
de feldspato potássico com intercrescimento de quartzo granofírico; D) Álcali feldspatos pertitícos 
(as pertitas formam filmes contínuos e regulares) nota-se a presença de albita intergranular ao lon-
go do contato entre cristais de álcali-feldspato. E) Cristal de biotita associado a allanita, ocorrência 
de epidoto e plagioclásio cristalizados ao longo dos planos de clivagem da biotita; F) Cristal de bio-
tita intensamente transformado para clorita, com formação de cristais de epidoto e plagioclásio ao 
longo de seus planos de clivagem.  Abreviações: AF- álcali-feldspato, Pl- plagioclásio, Qtz- quartzo, 
Bt- biotita, Chl- clorita, Sr- sericita, Aln- allanita, Ep- epidoto. 
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GEOQUÍMICA 

Neste tópico, inicialmente será realizada uma 
descrição das principais características das rochas es-
tudadas, com o comportamento dos elementos maiores 
e traço (incluindo os ETR) e, por fim, a caracterização 
de suas séries magmáticas. Os dados geoquímicos ob-
tidos neste trabalho (apresentados na tabela 2) foram 
confrontados com aqueles granitos das suítes Paleopro-
terozoicas, disponíveis na literatura: suítes Jamon (Oli-
veira et al. 2006, Almeida et al. 2006), Velho Guilherme 
(Teixeira et al. 2005) e Serra dos Carajás (Dall’agnol et 
al. 1994, Santos et al. 2013). Como não foi possível obter 
a idade destas rochas, optou-se por fazer uma compa-
ração com unidade meso-e neoarqueanas: granitos Boa 
Sorte e Cruzadão (Rodrigues et al. 2011; Feio et al. 2013, 
respectivamente) e granitos da suítes Planalto (Feio et 
al. 2012).

Em termos de elementos maiores e menores (Ta-
bela 2, Figuras 6), nota-se que os plútons apresentam 
um intervalo restrito e elevado de SiO

2
 (72,98% < SiO2 

> 74,99%), forte empobrecimento em MgO (< 1%) e bai-
xas concentrações de TiO

2 
(0,16-0,24%), MgO (0,07-

0,25%), MnO (0,01-0,04%), P
2
O

5 
(0,04-0.05%), CaO 

(0,92-1.30%) e Fe
2
O

3
t (2,33-3,32%). São ainda enrique-

cidos em K
2
O (4,96-5,58%) com razões K

2
O/Na

2
O en-

tre 1 e 2. Diagramas de variação de óxidos, como os que 
utilizam o índice de Harker (Figura 6), mostram que 
há uma grande afinidade composicional entre os grani-
tos estudados, no entanto, observa-se que os teores de 
MgO, TiO

2
 e FeO das amostras da Intrusão I são ligeira-

mente mais elevados em relação aquelas da Intrusão II, 
com a somatória destes óxidos variando de 2,89-3,47% 
e 2,33-2,67%, respectivamente. Este comportamento 

mostra a tendência da Intrusão I ser mais enriquecida 
em minerais ferromagnesianos em relação a Intrusão II. 

Da mesma forma ao que foi observado para os ele-
mentos maiores e menores, os corpos estudados apre-
sentam pouca variação no conteúdo de elementos tra-
ços de suas amostras, com baixos valores para Sr (49,8 
- 95,9 ppm) e moderados para Y (22,8 - 96,8 ppm), Nb 
(26 - 56,3 ppm), Ba (438 – 712 ppm), Rb (260,3 – 331 
ppm) e Zr (187,7 – 368 ppm). No entanto, o caráter li-
geiramente mais evoluído das rochas da intrusão I tam-
bém é confirmado pelos conteúdos, em média, mais bai-
xos em Ba, Sr e Zr em relação àquelas da intrusão II. 
Tal comportamento é condizente com um maior grau 
de fracionamento de plagioclásio, biotita, zircão para 
formação do granito I.

As amostras estudadas apresentam altos conteú-
dos  de ETR (ƩETR= 471,36 - 619,04 ppm), com padrões 
de distribuição mostrando o fracionamento de elemen-
tos terras raras leves (La

N
/Sm

N
= 4,90 - 8,45), e um pou-

co mais sub-horizontalizado para os elementos terras 
raras pesados (razões (La/Yb)

N 
que variam de 15,84 a 

41,49 ppm para a Intrusão I e, 5,90 a 126,97 ppm para 
a Intrusão II, além de uma moderada anomalia negativa 
de Eu, com valores Eu/Eu* variando entre 0,017 e 0,019 
para a Intrusão I e de 0,010 a 0,013 para as rochas da 
Intrusão II, definindo assim padrões de distribuição em 
forma de “asa de gaivota” típicos de granitos evoluídos 
(Figura 7). Os significativos teores de ETR desses grani-
tos refletem a abundância de minerais acessórios como 
allanita, apatita e zircão, uma vez que os ETR possuem 
coeficiente de partição elevado para estes minerais. O 
padrão mais horizontalizado dos ETRP em relação aos 
ETRL, pode ser resultado de um leve fracionamento 
dessas fases minerais. 

Figura 6 - Diagramas de Harker para os óxidos de elementos maiores e elementos traços dos gra-
nitos estudados, em comparação com granitos das Suítes Paleoproterozoicas – Jamon (Oliveira et 
al. 2006; Almeida et al. 2006), Serra dos Carajás (Dall’agnol et al. 1994, Santos et al. 2013) e Velho 
Guilherme (Teixeira et al. 2005) e leucogranitos arquenos (Rodrigues et al. 2011; Feio et al. 2012), e 
com a Suíte Planalto (Feio et al. 2012) do Domínio Carajás. A) CaO; B) FeOt; C) MgO; D) TiO2; E) Ba; F) 
Sr; G) Rb; H) Zr+Y+Nb.
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Tabela 2 - Composições químicas dos granitos estudados. Elementos maiores em % em peso e traços em ppm.

Granitos Estudados Intrusão I Intrusão II

AMOSTRA FDM-04 54 28 FDM-01 51 AL-14 AL-62

SiO2 73,0 73,0 73,0 73,2 73,4 73,6 75,0
TiO2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Al2O3 13,0 12,9 13,1 12,9 13,2 12,9 11,9
Fe2O3t 3,0 3,3 2,9 3,1 2,7 2,6 2,3
MnO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
MgO 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1
CaO 1,2 0,9 1,3 1,3 1,0 1,1 1,0
Na2O 3,1 2,9 3,3 3,1 3,2 3,5 2,7
K2O 5,1 5,4 5,1 5,0 5,0 5,0 5,6
P2O5 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0

PF 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7 1,0
Total 99,7 99,0 99,1 99,1 99,0 99,8 99,8

Traços (ppm)
Ba 647,0 712,0 683,0 691,0 663,0 438,0 493,0
Rb 331,0 289,4 313,3 313,8 265,2 307,8 260,3
Sr 82,4 88,5 95,9 94,7 94,6 56,9 49,8
Pb 17,0 18,1 nd nd 18,6 21,6 10.8
Th 72,5 76,5 80,7 84,1 82,9 94,0 35,5
U 23,0 15,8 18,3 20,7 16,2 25,5 13,0
Zr 368,0 260,3 209,7 232,3 247,3 238,5 187,7
Nb 45,4 34,9 35,1 38,3 27,3 56,3 26,0
Y 49,2 22,8 62,2 56,6 24,6 96,8 55,0
Ni 2,4 3,3 3,7 4,7 3,6 1,9 2,1
Co 23,2 30,9 nd nd 23,2 22,8 24,3
Cu 8,6 8,2 nd nd 10,0 19,8 10,8
Zn 23,0 15,0 nd nd 14,0 17,0 13,0
Ga 22,0 20,1 20,9 21,2 21,2 27,7 21,6

ETR (ppm)*
La 153,5 155,6 156,8 161,6 168,3 101,7 117,7
Ce 248,2 259,6 279,4 289,8 275,9 202,3 225,1
Pr 25,3 25,1 27,5 27,5 25,6 21,5 23,2
Nd 80,0 76,9 86,6 86,2 80,9 71,8 78,3
Sm 11,4 12,6 13,1 12,9 12,5 13,0 13,0
Eu 1,0 1,1 1,0 1,0 1,2 0,8 0,9
Gd 8,5 10,0 11,7 11,6 9,3 13,3 11,1
Tb 1,5 1,3 1,7 1,7 1,3 2,4 1,8
Dy 8,5 6,3 10,4 10,0 6,1 15,2 10,6
Ho 1,7 1,0 2,1 2,1 0,9 3,4 2,1
Er 5,4 2,6 6,7 6,2 2,7 11,0 6,4

Tm 0,9 0,4 1,1 1,0 0,4 1,7 0,9
Yb 5,9 2,5 6,6 6,5 2,7 11,5 6,2
Lu 0,9 0,4 1,1 1,0 0,4 1,8 0,9

K2O/Na2O 1,6 1,8 1,6 1,6 1,5 1,4 2,0
FeOt 2,7 3,0 2,6 2,8 2,4 2,4 2,1

FeOt/(MgO+FeOt) 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0
A/CNK 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Ga/Al 3,2 2,9 3,0 3,0 3,0 4,1 3,4
Y/Nb 1,1 0,7 1,8 1,5 0,9 1,7 2,1
Rb/Sr 4,0 3,3 3,3 3,3 2,8 5,4 5,2
Rb/Ba 0,5 0,4 0,5 0,5 0,4 0,7 0,5

(La/Yb)N 17,3 41,5 15,8 16,7 41,7 5,9 127,0
ΣETR 552,6 555,4 605,7 619,0 588,2 471,4 498,2

ΣETR Leves 519,4 530,9 564,4 579,0 564,4 411,0 457,3
ΣETR Pesados 33,2 24,5 41,3 40,1 23,8 60,3 39,9

Eu/Eu* 0,018 0,017 0,019 0,019 0,018 0,010 0,013
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CLASSIFICAÇÃO, AMBIENTE TECTÔNICO 
E TIPOLOGIA DE GRANITOS

As rochas estudadas exibem natureza alcalina e 
apresentam caráter metaluminoso a peraluminoso. No 
diagrama de definições de series magmáticas de Sylves-
ter (1989), as amostras dos granitos estudados demons-
tram afinidade com rochas alcalinas juntamente com as 
amostras da suíte Planalto, enquanto que os outros gru-
pos de granitos plotam no campo das rochas alcalinas 
e cálcico-alcalinas fortemente fracionadas (Figura 8a).

Os diagramas que utilizam padrões de distribuição 
para elementos traços são utilizados para discrimina-
ção de ambientes tectônicos de rochas graníticas. Neste 
sentido, utilizando o parâmetro de Pearce et al. (1984), 
com a relação Nb – Y (Figura 8b), nota-se que as amos-

tras dos granitos estudados concentram-se no campo 
de ambiente intraplaca (WPG). Aliado a isto, seus va-
lores elevados de SiO2 

(> 70%), Zr, Nb, Y, Ga, ETR, e 
da razão Fe/Mg, assim como seus baixos conteúdos de 
CaO, TiO

2
, MgO, Ba e Sr, os aproximam dos granitos 

do Tipo-A de Whalen et al. (1987). Para o diagrama que 
utiliza a relação entre as razões FeOt/MgO e os grani-
tos estudados mostram claras afinidades geoquímicas 
com os granitos tipo-A (Figura 8c). Neste sentido, o 
diagrama Nb-Y-3Ga de Eby (1992), que é utilizado para 
discriminar a afinidade em relação a fonte de granitos, 
nota-se que os plútons estudados são afins daqueles do 
subtipo A2 (Figura 8d). Segundo Eby (2006) granitos 
do subtipo A2 podem ser formados por diferenciação 
de toleíto continental, com graus variáveis de interação 
crustal ou por fusão direta de uma fonte crustal.

Figura 7 - Padrão dos ETRs dos granitos estudados, em comparação com granitos das Suítes Pa-
leoproterozoicas – Jamon (Oliveira et al. 2006; Almeida et al. 2006), Serra dos Carajás (Dall’agnol 
et al. 1994, Santos et al. 2013) e Velho Guilherme (Teixeira et al. 2005) e leucogranitos arquenos 
(Rodrigues et al. 2011; Feio et al. 2012), e com a Suíte Planalto (Feio et al. 2012) do Domínio Carajás, 
normalizados em relação ao condrito de Nakamura et al.( 1974).
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A classificação proposta por Frost et al. (2001), que 
utiliza índice de Fe para distinguir granitos ferrosos de 
granitos magnesianos, pode ser visualizada no diagra-
ma FeOt/(FeOt+MgO) versus SiO

2
. Para o conjunto de 

amostras analisada, os valores da razão FeOt/(FeOt+M-
gO) são considerados elevados e sempre superiores a 
0,9, incidindo no campo dos granitos ferrosos (Figura 
8e). Esta razão também foi utilizada por Dall’Agnol & 
Oliveira (2007) para distinguir granitos tipo A de gra-
nitos cálcio-alcalinos bem como granitos oxidados de 
granitos reduzidos. Na Figura 8f, as amostras analisa-
das apresentam um comportamento levemente distin-
to: as amostras pertencentes a Intrusão II mostram um 
caráter reduzido, enquanto que aquelas referentes a In-
trusão I apresentam caráter levemente oxidado.

COMPARAÇÕES COM OUTRAS  
SUÍTES GRANÍTICAS

Devido à falta de dados geocronológicos dos dois 
plútons estudados e a ausência de feições texturais ma-
croscópicas nestas rochas (deformacionais) que permi-
tam realizar, de maneira geral, uma correlação clara com 
as suítes graníticas tanto do Arqueano quanto do Pale-
oproterozóico, serão discutidas neste tópico as princi-
pais diferenças e/ou afinidades geoquímicas existentes 
entre tais plútons e as principais associações graníticas 
arqueanas do Domínio Carajás (granitos cálcio-alca-
linos fracionados e tipo-A) e paleoproterozoicas que 
ocorrem na província, tais como: Suítes Jamon (Reden-
ção e Bannach); Velho Guilherme (Mocambo, Antônio 
Vicente e Velho Guilherme) e Serra dos Carajás (Serra 
dos Carajás e Rio Branco). 

Os dados geoquímicos distinguem claramente os 
dois plútons estudados daqueles de assinatura cálcio-
-alcalina (alto-K) do Mesoarqueano, por apresentarem 
conteúdos mais elevados de FeOt, Rb, HFSE (Nb, Y 
e Zr) e da razão FeOt/(FeOt+MgO), e mais baixos de 
Al2

O
3
 e Sr (Figuras 6,7 e 8).Por outro lado, tais aspectos 

os aproximam daqueles de assinatura tipo-A formados 
tanto no Arqueano quanto no Proterozóico, como pode 
ser visualizado nos diversos diagramas de classificação 
(tipologia e ambiente de formação). Por outro lado, o 
caráter mais evoluído das rochas estudadas, que é evi-
denciado pelos conteúdos mais elevados de Rb e Nb e 
mais baixos de Ba e Zr em relação aos granitoides do ar-
queano (Figura 6), demonstra que os mesmos possuem 
maiores afinidades com os granitos que constituem as 
suítes paleoproterozóicas. Isto é corroborado pelo pa-
drão ETR apresentados por estas rochas, que apesar de 
tanto os granitos arqueanos quanto aqueles do paleo-

proterozóico apresentarem baixas a moderadas razões 
La/Yb, somente aqueles do paleoproterozóico apresen-
tam anomalias de Eu acentuadas a moderada, enquanto 
que nos arqueanos a anomalia negativa de Eu é discreta. 

Assim como apontado pelos dados geoquímicos, 
os plútons estudados mostram fortes afinidades mine-
ralógicas e texturais com os granitos paleoproterozoi-
cos. Em termos petrográficos, são formados por rochas 
monzograníticas com conteúdo de minerais máficos, 
em sua maioria, inferiores a 5%. Apresentam ainda, 
conteúdos significativos de fluorita e allanita, e ausên-
cia de anfibólio e titanita magmática. Sob tais aspectos, 
os plútons estudados mostram fortes afinidades com os 
granitos das suítes Velho Guilherme e Serra dos Cara-
jás, onde nos primeiros não ocorre titanita magmática e 
há um enriquecimento em fluorita e topázio, e nos últi-
mos, a titanita é rara ou ausente, sendo fluorita e alla-
nita mais frequentes (Dall’agnol & Oliveira 2007). No 
entanto, divergem daqueles apresentados pelos grani-
tos oxidados da Suíte Jamon, os quais apresentam con-
teúdo de minerais ferrromagnesianos elevados, entre 5 
e 20%, onde a titanita magmática é uma fase comum, 
juntamente com zircão, apatita, magnetita, ilmenita e 
allanita. Já em relação aos granitos neoarqueanos de as-
sinatura tipo-A e que constituem a Suíte Planalto, os 
aspectos texturais e mineralógicos apresentados pelos 
plútons estudados são ainda mais contrastantes, uma 
vez que os primeiros apresentam conteúdos elevados de 
minerais ferromagnesianos (8-25%) e acessórios primá-
rios (~1,5%), além de feições deformacionais marcantes 
e presença frequente de enclaves máficos.

Com base no que foi apresentado acima, nota-se 
uma clara afinidade dos corpos estudados com aqueles 
pertencentes às suítes graníticas do paleoproterozói-
co, em especial às suítes Velho Guilherme e Serra dos 
Carajás. Neste sentido, nota-se que nos diagramas que 
utilizam o índice de Fe (FeOt/(FeOt+MgO) como pa-
râmetro de classificação de granitos, como aqueles de 
Frost et al. (2001) e Dall’Agnol & Oliveira (2007), as 
amostras estudadas coincidem com o campo dos grani-
tos ferrosos reduzidos (Intrusão II) a levemente oxida-
dos (Intrusão I), atestando suas afinidades pelas suítes 
Velho Guilherme e Serra dos Carajás, respectivamente, 
e afastando-as claramente do campo dos granitos oxi-
dados da Suíte Jamon (Figura 8). No entanto, no que se 
refere à amplitude das anomalias negativas de Eu apre-
sentados pelas suítes paleoproterozoicas de Carajás, 
aquelas de amplitude moderada presentes nos granitos 
estudados, são bastante distintas daquelas acentuadas 
apresentadas pelos corpos da Suíte Velho Guilherme, 
mas que se assemelham, neste aspecto, com algumas 
amostras que constituem a Suíte Serra dos Carajás. 
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Figura 8 - Diagramas de classificação de Ambiente Tectônico e Tipologia de Granitóides dos granitos estu-
dados em comparação com granitos das Suítes Paleoproterozoicas – Jamon (Oliveira et al. 2006; Almeida et 
al. 2006), Serra dos Carajás (Dall’agnol et al. 1994, santos et al. 2013) e Velho Guilherme (Teixeira et al. 2005) 
e leucogranitos arquenos (Rodrigues et al. 2011; Feio et al. 2012), e com a Suíte Planalto (Feio et al. 2012) do 
Domínio Carajás. A) Diagrama de discriminação de granitos (Sylvester, 1989), que caracteriza os granitos es-
tudados como alcalinos; B) Representação das amostras analisadas em diagramas de Pearce et al. (1984). 
WPG (Granito Intraplaca); syn-COLG (Granito Sincolisional); VAG (Granito de Arco Vulcânico); ORG (Granito de 
Cadeia Oceânica. C) Representação das amostras analisadas no diagrama de Whalen et al., (1987), A (granito 
anorogênico); FG (granito fracionado); OGT (granito não fracionado); D) Subdivisão de granitos tipo A de Eby 
(1992) com representação dos campos associados e campos comparativos. E) Diagrama FeO/(FeO+MgO) versus 
sílica (Frost et al. 2001); F) Diagrama FeO/(FeO+MgO) versus Al2O3 de Dall’Agnol & Oliveira 2007. 
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Visando reforçar as afinidades petrológicas atri-
buídas aos corpos estudados, foram obtidos dados de 
susceptibilidade magnética (SM) e de caracterização 
de minerais opacos, os quais estão representados no 
quadro e histograma de frequência da figura 9, junta-
mente com as demais informações sobre as assinaturas 
magnéticas das suítes paleoproterozoicas de Carajás. 
Os valores de SM estão relacionados, sobre tudo, ao 
conteúdo modal de magnetita, e que sob estes aspectos, 
as rochas estudadas se aproximam dos granitos redu-

zidos, com intervalo de SM entre 0,85. 10-3 a 5,0. 10-3 SI 
(Figura 9). Neste sentido, fica nítido no histograma de 
frequência da figura 9, que o comportamento magnéti-
co dos granitos estudados assemelha-se principalmente 
aquele dos granitos moderadamente oxidados da Suíte 
Serra dos Carajás, onde existe uma coincidência entre 
os limites de seus valores de SM, e que são divergentes 
daqueles mais baixos dos corpos das suítes Velho Gui-
lherme e elevados da Suíte Jamon.

Figura 9 - Quadro e histogramas comparativos de dados de Susceptibilidade Magnética (SM) obtidos para as amostras 
estudadas e assinaturas magnéticas das suítes paleoproterozoicas. (Dados para comparação obtidos de Santos, 2013). 

CONCLUSÕES

Os dois plútons graníticos isotrópicos da região 
de Canaã de Carajás, os quais são intrusivos em grani-
toides arqueanos e que até então não haviam sido des-
critos na literatura, são formados por rochas hololeu-
cocráticas de composição monzogranítica e de textura 
equigranular hipidiomórfica média. Apresentam aspec-
to de granitos evoluídos, onde a biotita é o único mi-
neral ferromagnesiano e está frequentemente associada 
à fluorita. As transformações em estágio subsolidus são 
marcadas pelas ocorrências de albita, sericita, epidoto 
e clorita. A presença frequente de intercrescimento gra-
nofírico e fluorita apontam para colocação dos corpos 
em níveis crustais rasos com importante atividade de 
fluidos durante a fase final de cristalização dos mesmos.

Estas rochas mostram comportamento geoquími-
co e padrão textural que os distinguem completamente 
das associações graníticas arqueanas de Carajás, mas 
que deixam evidente suas afinidades com granitos in-
traplaca do tipo-A de origem crustal (subtipo A2

) e com 
aqueles de caráter reduzido (Intrusão II) a fracamente 
oxidado (Intrusão I), ambos apresentando elevadas ra-
zões FeOt/(FeOt+MgO) - ≥ 0,91. A amplitude da ano-

malia negativa de Eu mostrada por estas rochas, assim 
como a baixa razão La/Yb, é característica de granitos 
evoluídos que as distinguem daquelas de caráter oxi-
dado que constituem a Suíte Jamon, mas que às apro-
ximam dos granitos de redutores, em especial daqueles 
da Suíte Serra dos Carajás. A ocorrência de magnetita, 
mesmo que restrita nos plútons estudados, justificam 
os valores baixos a moderados de SM encontrados, e 
que reforçam o caráter reduzido a fracamente oxidado 
destas rochas, além de suas analogias com a Suíte Serra 
dos Carajás. 

O contraste geoquímico existente entre os plútons 
estudados e os granitos da Suíte Serra dos Carajás, onde 
nota-se, em média, um maior enriquecimento de FeOt

, 
MgO, CaO, TiO

2
, Sr, Ba, Nb, e Zr nos primeiros, podem 

sugerir que a fonte de seu magma e/ou processos de evo-
lução magmática não foram inteiramente coincidentes 
com aqueles já identificados para as suítes paleopro-
terozoicas. No entanto, apesar do significativo avanço 
no conhecimento destes corpos graníticos, ainda há a 
necessidade de se aprofundar o estudo sobre a nature-
za deste magmatismo, sobre tudo, a partir da obtenção 
de dados de química mineral, geocronológicos precisos 
(U-Pb) e isotópicos (Lu-Hf). 
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RESUMO: A região de Vila Cedere III localiza-se em 
Canaã dos Carajás e está situada entre os domínios Rio 
Maria e Carajás. Esta região denominada “Subdomínio 
de Transição” é formada por uma ampla diversidade de 
rochas com idades meso e neoarqueanas. A área estu-
dada antes atribuída ao Complexo Xingu compreende 
tonalitos e trondhjemitos (TTG); granitos de afinidade 
cálcio-alcalina; dioritos a granodioritos cálcio-alcali-
nos; tonalitos/trondhjemitos (Pedra Branca) e granitos 
subalcalinos tipo A (Suíte Planalto). Esta região apre-
senta similaridade com o Domínio Rio Maria, porém é 
intensamente afetada por eventos tectono-magmáticos 
relacionados à evolução do Domínio Carajás. Os grani-
toides aflorantes na região de Vila Cedere III caracte-
rizam-se como corpos alongados e podem ser correla-
cionados aos monzo -sienogranitos, com hornblenda e 
biotita, subalcalinos e metaluminosos, com afinidade 
tipo A, caracterizando o magmatismo tipo Planalto. 
Além disso, apresentam similaridades com a Suíte Pe-
dra Branca e outros corpos granitoides do Domínio Ca-
rajás. As variações texturais e mineralógicas permitiram 
definir quatro variedades: Biotita-hornblenda tonalito, 
Biotita-hornblenda granodiorito, Biotita sienogranito, 
Biotita-hornblenda ou hornblenda-biotita Monzogra-
nito (variedade mais abundante). O estudo geocrono-
lógico realizado pelo método de evaporação-ionização 
de Pb em zircão forneceu idades médias de 2742±1 Ma a 
2732±1 Ma, interpretadas como idades de cristalização. 
Correlacionadas ao evento magmático do Neoarqueano 
(2,75 - 2,73 Ga) registrado nesta província, caracteriza-
do por intenso retrabalhamento crustal e originando os 
granitoides das suítes Planalto, Pedra Branca e rochas 
charnoquíticas. Os dados Sm-Nd das rochas estudadas 
indicaram idades modelo TDM entre 3,11 a 2,91 Ga, su-
gerindo que estes granitoides foram derivados de fon-
tes Mesoarqueanas. Os valores de ƐNd(t) entre –2,22 e 
+0,30, indicam um significativo envolvimento de fontes 
crustais em sua genese. As idades modelo obtidas neste 
trabalho confirmam um importante período de forma-
ção de crosta no Mesoarqueano na Província Carajás.

PALAVRAS-CHAVE: Geocronologia; Isótopos de 
Nd; Evolução Crustal, Granitoides; Província Carajás. 

ABSTRACT: The Vila Cedere III region is located in the 
Canaã dos Carajás, specifically in the area where crops out the 
Pium Diopside-Norite (2.74 Ga) and is situated between the Rio 
Maria and Carajás domains. This region called “Transition sub-
domain” is formed by a wide range of rocks with Mesoarchean 
and Neorachean ages. The area studied before attributed to the 
Xingu Complex comprise tonalites and trondhjemites, granites of 
calc-alkaline affinity, tonalites and trondhjemites (Pedra Bran-
ca suite), and A-type subalkalines granites (Planalto suite). This 
region is heavily affected by tectonic and magmatic events relat-
ed to the evolution of the Carajás Domain. The studied granit-
oids in the Vila Cedere III region are characterized as elongated 
bodies showing textural and mineralogical variations and may 
be grouped into four facies named biotite-hornblende tonalite, 
biotite-hornblende granodiorite, biotite syenogranite and bio-
tite-hornblende or hornblende-biotite monzogranite (the most 
abundant variety). These rocks can be correlated to the monzo 
-sieno granites with hornblende and biotite, are subalkaline and 
metaluminous and have A-type affinity, which characterize the 
Planalto type magmatism, as well as show similarities with the 
Pedra Branca Suite and other granitoid bodies of the Carajás 
Domain. Single zircon Pb-Pb evaporation-ionization dating for 
these rocks yielded ages of 2742±1 Ma to 2732±1 Ma, interpret-
ed as the ages of crystallization, contemporaneous to Pium Di-
opside-Norite, being correlated to Neoarchean magmatic event 
(2.75 to 2.73 Ga) recorded in this province, characterized by in-
tense crustal reworking and originating these granitoids, Plan-
alto and Pedra Branca granitic suites and charnockitic rocks. 
Sm-Nd TDM model ages for these rocks between 3.11 to 2.91 Ga 
suggest that they are derived from Mesoarchean sources. ƐNd(t) 
values between –2.22 and +0.30 are indicative of the involvement 
of crustal sources during their formation. Model ages confirm an 
important period of crust formation during the Mesoarchean in 
the Carajás Province.

KEYWORDS: Geochronology; Nd isotopes; Crustal evolu-
tion; Granitoids; Carajás Province.
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INTRODUÇÃO

O Diopsídio-Norito Pium aflora entre as locali-
dades de Vila Feitosa e Cedere III, município de Ca-
naã dos Carajás, localizado na porção do Subdomínio 
de Transição entre os domínios Rio Maria e Carajás. 
É um corpo alongado de aproximadamente 35 km, pa-
ralelo à foliação regional E-W, sendo formado por ro-
chas de composição norítica a gabróica. Os granitoides 
associados e intrusivos no Diopsídio-Norito Pium são 
rochas que apresentam similaridades com aquelas for-
madas pelo magmatismo tipo Planalto e com a associa-
ção tonalitica-trondhjemítica de Canaã dos Carajás. O 
trabalho apresenta os resultados de três pesquisas de 
iniciação científicas realizadas no período de outubro 
de 2009 a julho de 2012 e um trabalho de conclusão de 
curso TCC em 2013 obtidos com foco em análises pe-
trográficas e geocronológicas (Pb-Pb em zircão e Sm-
-Nd rocha total) de granitoides associados e intrusivos 
no Diopsídio-Norito Pium e traz contribuições para 
o avanço do conhecimento geocronológico bem como 
a compreensão da evolução crustal deste segmento da 
Província Carajás.

LOCALIZAÇÃO E ACESSO

A área de trabalho se localiza na região norte do 
Brasil, mais precisamente no Estado do Pará, no muni-
cípio de Canaã dos Carajás. A região de Canaã dos Ca-
rajás localiza-se na porção sudeste do Estado do Pará 
conforme ilustrado na Figura 1. Partindo de Belém, o 
acesso à área pode ser feito por via terrestre ou aérea até 
a cidade de Marabá, a partir dai segue-se em direção a 
Parauapebas por via terrestre pelas rodovias PA-150 e 
PA-275. O acesso ao município de Canaã dos Carajás se 
dá por estrada pavimentada ligando o terminal ferroviá-
rio de Parauapebas com a cidade de Canaã dos Carajás 
e com a mina do Sossego. A Vila Cedere III está situa-
da entre as localidades de Vila Feitosa e Velha Canadá, 
nesse município a SW da mina Sossego, especificamen-
te na região do Diopsídio-Norito Pium.

GEOLOGIA REGIONAL

O Diopsídio-Norito Pium é uma das unidades que 
ocorrem no segmento situado entre o Terreno Grani-
to-Greenstone de Rio Maria e a Bacia Carajás, na borda 
sudeste do Cráton Amazônico, definido informalmen-
te como Domínio de Transição por Dall’Agnol et al. 
(1997). Vasquez et al. (2008a), ao revisarem a geologia 

do estado do Pará, dividiram a Província Carajás em 
Domínio Carajás e Domínio Rio Maria, como proposto 
anteriormente por Santos (2003). Desse modo, o Do-
mínio de Transição foi redefinido por Feio (2011) como 
Subdomínio de Transição, integrante da porção sul do 
Domínio Carajás. Esse subdomínio se estenderia desde 
a borda sul da Bacia Carajás até Sapucaia, prolongan-
do-se lateralmente para Tucumã e São Félix do Xingu, 
sendo limitado a leste pelas sequências supracrustais 
do Cinturão Araguaia e a oeste pelas rochas vulcânicas 
do Supergrupo Uatumã. Recentemente, Dall’Agnol et al. 
(2013) subdividiram o Subdominio de Transição, e par-
te do Terreno Granito-Greenstone de Rio Maria, em dois 
domínios tectônicos, denominados de Sapucaia, a sul, e 
Canaã dos Carajás, a norte. O conhecimento sobre esses 
domínios é ainda limitado, entretanto trabalhos reali-
zados recentemente nessa região, baseados em estudos 
petrológicos, geocronológicos, metalogenéticos e tecto-
noestruturais, levaram à individualização de novas uni-
dades litológicas, especialmente na região de Canaã dos 
Carajás, em área antes atribuída ao Complexo Xingu in-
diviso. Estas unidades vieram a substituir inteiramente 
o Complexo Xingu, outrora dominante nessa área (Feio 
et al. 2012, 2013; Oliveira et al. 2010). Entre elas, estão 
o Tonalito Bacaba (3,0 Ga), o Trondhjemito Rio Ver-
de (2,93 Ga), o Granito Canaã dos Carajás (2,96 Ga), o 
Tonalítico Campina Verde (2,87 Ga), os granitos Serra 
Dourada (2,86 Ga), Boa Sorte (2,86 Ga), Cruzadão (2,85 
Ga) e Bom Jesus (2,83 Ga), as suítes graníticas Pedra 
Branca e Planalto, e as rochas charnockíticas associadas 
(2,75 a 2,73 Ga) (Moreto et al. 2011, Feio et al. 2012, 2013, 
Rodrigues 2013, Rodrigues et al. 2014).

CONTEXTO GEOLÓGICO DA ÁREA  
DE VILA CEDERE III 

As áreas inicialmente consideradas parte do Com-
plexo Xingu são formados por diferentes tipos de gra-
nitoides. Estudos desenvolvidos na região permitiram a 
individualização de uma variedade de granitoides, an-
tes inseridos no Complexo Xingu. As unidades mesoar-
queanas são: clássicos tonalitos e trondhjemitos (TTG); 
granitos de afinidade cálcio-alcalina; dioritos a grano-
dioritos cálcio-alcalinos. No Neoarqueano formaram-se 
tonalitos/trondjemitos (Suíte Pedra Branca) e granitos 
subalcalinos tipo-A, correspondentes a Suíte Planalto 
(Feio et al. 2013).

No domínio Canaã dos Carajás, nas áreas de Vila 
Jussara, Nova Canadá e Cedere III (área de estudo, Fig. 
2), foram caracterizadas as seguintes fácies granitoides: 
(1) biotita granodiorito a biotita monzogranitos (2,92 
Ga a 2,73 Ga; Oliveira et al. 2010; Rodrigues et al. 2014; 
Galarza et al. 2011, 2012); (2) Biotita tonalito e horn-
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blenda-biotita tonalito (2,92 Ga; 2,87 Ga; Santos P. 
2009, Silva 2009); (3) Hornblenda-biotita granodiorito 
a biotita-hornblenda tonalito (2,88 Ga e 2,74 Ga; Ga-
briel 2009; Galarza et al. 2011, 2012); (4) enderbitos e 
leucoenderbitos (2,75 Ga; Gabriel 2009, Marangoanha, 
dados não publicados); (5) Diopsídio-norito e rochas 
associadas do Diopsídio-norito Pium (2,74 Ga; San-

tos R. 2009, 2012; Ricci e Carvalho 2006, Santos R. et 
al. 2013); (6) Granitoides subalcalinos tipo-A e rochas 
afins (2,75 a 2,73 Ga; Santos 2009; Silva 2009; Souza 
2009; Galarza et al. 2011, 2012, 2013, Marangoanha, da-
dos não publicados). A Tabela 1 apresenta uma síntese 
dos dados geocronológicos para as rochas neoarquea-
nas do Domínio Canaã dos Carajás e Bacia Carajás.

Figura 1 - Mapa de localização da região de Vila Cedere III, Canaã dos Carajás, Província Carajás (modificado de Sar-
dinha 2005).

Figura 2 - Mapa geológico e de amostragem dos granitoides na região do Diopsídio-Norito Pium, Vila Cedere III (mo-
dificado de Gabriel 2009 e Santos R. 2009).
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Tabela 1 - Características geocronológicas dos granitoides neoarqueanos do Domínio Canaã dos Carajás e Bacia Ca-
rajás comparadas com as amostras estudadas.

Granitoides Forma do corpo Tipo de rocha Tipologia Idade (Ma)

Granitoides Serra do Rabo
Elíptica, alongada próxima 
a E-W

Álcali-feldspato granitos e 
sienogranitos

Diorito Cristalino

Tipo-A
2743±2 (1)

2738±6 (3)

Granitoides Igarapé Gelado Alongada, direção SE-NW
Granodioritos e monzogra-
nitos, tonalitos, leucomon-
zogranitos e sienogranitos

Tipo-A 2731±26 (2)

Granitoides de Vila Planalto Subcircular
Sienogranito e monzogra-
nito

Tipo-A (?) 2747±2 (3)

Granitoides tipo Planalto de Canaã 
dos Carajás

Dois corpos alongados, 
direção NE-SW

Monzogranito (+ abundan-
tes) e sienogranitos ?

2734±4 (4)

2733±2 (12)

2736±4 (12)

Granitoides tipo Planalto de Vila 
Feitosa

Corpo alongado, direção

E-W

Monzogranito (+ abundan-
tes) e sienogranitos Tipo-A (?)

2734±2 (5)

2734+4 (8)

Granitoides tipo Planalto de Velha 
Canadá Alongado, direção E-W Tonalítica a granodiorítica ?

2748±2 (6)

2749±3 (6)

Granito de alto K de Vila Jussara
Dois corpos de forma alon-
gada, na direção E-W, e 
subcircular

Monzogranito (+ abundan-
tes) e sienogranitos

Tipo-A (?) 2754±2 (7)

Granitoides de Vila Jussara e Nova 
Canadá

Alongados, direção próxima 
a E-W Monzogranitos a Tonalitos ?

2733±2 (9)

2747±2 (10)

Granitoides de Vila Cedere III

Corpos alongados, direção 
E-W (intrusivos e associa-
dos no Diopsídio-Norito 
Pium)

Granodiorito (CDM-02)

Granodiorito (CMD-01)

Monzogranito (AMD-02)

Monzogranito (AMD-03)

Sienogranito (AMD-01B)

Tonalito (AMD-01A)

Monzogranito (TDM-01)

Monzogranito (TDM-03)

Granodiorito (TDM-13)

 ?

2740±1 (11)

2733±1 (11)

2732±1 (11)

2735±2 (11)

2736±2 (11)

2741±1 (11)

2742±1 (13)

2740±1 (13)

2740±1 (13)

Granitoides de Vila Ouro Verde
Corpos alongados, stock, 
direção E-W

Hiperstênio Trondhjemito 
(Enderbito)

?
2740±6 (15)

2754±1 (15)

Granitoides tipo Planalto de Vila 
Ouro Verde

Corpos alongados, stock, 
direção E-W

Monzogranitos, granodiori-
tos e sienogranitos

Tipo-A
2747±1 (15)

2744±6 (15)

Suíte Pedra Branca
Alongado, direção próxima 
a E-W

Tonalítica e trondhjemítica Tipo-A

2749±6 (4)

2765±39 (4)

2750±5 (12)

Diopsídio-Norito Pium e rochas 
associadas (charnoquitos)

Alongado, direção E-W

Noritos, ± gabronoritos, 
quartzo-gabros

quartzo-gabro (charnoqui-
tos)

?

2745±1 (14)

2744±1 (14)

2735±5 (12)

Fonte: 1 - Sardinha (2002), 2: Barros et al. (2009), 3: Huhn et al. (1999), 4: Sardinha et al. (2004), 5: Santos R.V. et al. (2010), 6: Souza 
(2009), 7: Silva (2009), 8: Sardinha (2005), 9: Santos P. (2010), 10: Sousa (2010), 11: Galarza et al. (2011, 2012), 12: Feio et al. (2012, 2013), 
13: Rodrigues (2013), 14: Santos R.D. et al. (2013), 15: Marangoanha (dados não publicados).

 
Com os novos trabalhos obtidos na região de Canaã 

dos Carajás, as principais unidades aflorantes na área de 
estudo são as rochas do Complexo Xingu, o Greenstone belt 

Sapucaia, o Granito Boa Sorte, o Diopsídio-Norito Pium 
e rochas charnoquíticas associadas, as Suítes Plaquê, Pla-
nalto e Pedra Branca, além do Granito Rio Branco.
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Complexo Xingu

Esta unidade inclui corpos gnáissico-migmatí-
ticos (tonalitos, trondhjemitos e/ou granodioritos), 
granulitos e granitoides, além de rochas supracrustais. 
Segundo Feio (2011), o avanço do conhecimento geoló-
gico permitiu demonstrar que o referido complexo era 
na realidade formado por diversos corpos de granitoi-
des, passíveis de serem individualizados e, consequen-
temente, levou ao abandono do termo Complexo Xingu 
no domínio Bacajá (Macambira et al. 2001; Vasquez et 
al. 2005, 2008a) e no Domínio Rio Maria (Leite 2001; 
Dall’Agnol et al. 2006; Vasquez et al. 2008b). Portanto, 
o termo Complexo Xingu acha-se atualmente restri-
to apenas ao Domínio Carajás (Vasquez et al. 2008a), 
correspondendo aqui à Bacia Carajás e ao domínio 
Canaã dos Carajás. Segundo Delinardo et al. (2015) 
esse complexo é composto na área por diopsídio-hor-
nblenda-plagioclásio gnaisse (2,96 Ga, U-Pb SHRIMP 
IIe, zircão de leucossoma) e quartzo anfiolito interca-
lados a ortopiroxênio-diopsídio gnaisse, variavelmente 
migmatizados. Os protólitos (3,07 Ga, U-Pb SHRIMP 
IIe, zircão de mesossoma) do ortopiroxênio-diopsídio 
gnaisse representam tonalitos e granodioritos (TTG) 
com características de rochas geradas pela fusão parcial 
de metabasaltos hidratados com granada e anfiólio resi-
dual. Avelar et al. (1999) obtiveram na região de Tucumã 
uma idade de 2972±16 Ma (Pb/Pb em zircão) para um 
gnaisse de composição granodiorítica incluído por eles 
no Complexo Xingu. Por sua vez, nos arredores da ci-
dade de Curionópolis, Machado et al. (1991) obtiveram 
uma idade de 2859±2 Ma e 2860±2 Ma, em um leucos-
soma, interpretado como formado no último episódio 
de migmatização, afetando rochas daquele complexo.

Greenstone belt Sapucaia

O Grupo Sapucaia foi formalizado por Araújo e 
Maia (1991) como uma sequência tipo greenstone belt. Se-
gundo as descrições de Araújo e Maia (1991) e Macam-
bira e Vale (1997), o Greenstone belt Sapucaia é constituí-
do de rochas metaultramáficas (serpentinitos e xistos 
com actinolita, tremolita, clorita, talco, antigorita, 
crisotila, antofilita e opacos) de afinidade komatiítica 
com textura spinifex, metamáficas (xistos actinolíticos), 
metadacitos e metassedimentares (xistos micáceos e 
quartzosos), com subordinados quartzitos e formações 
ferríferas bandadas fácies óxido (Vasquez et al. 2008a). 
Apesar da ocorrência de segmentos dispersos na por-
ção sul do Domínio Carajás, admite-se que o Grupo Sa-
pucaia faz parte da evolução do Domínio Rio Maria, e, 
portanto, é correlacionável às sequências greenstone belts 
com idades de 3,00 Ga ou 2,87 Ga que ocorrem neste 
domínio, visto que inexistem dados geocronológicos 
para estes (Vasquez et al. 2008a). Fora da área de es-
tudo, na região de Água Azul do Norte essa sequência 

compreende três unidades: (i) unidade metaultramáfica 
(antofiita-clorita-tremolita xisto, clorita-actinolita xis-
to e talco xisto); (ii) unidade metamáfia (anfiolitos); e 
(iii) unidade metassedimentar (biotita-muscovita xisto 
com almandina), estas rochas foram metamorfiadas na 
fácies xisto verde a anfiolito inferior (Sousa S.D. et al. 
2015).

Granito Boa Sorte

O Granito Boa Sorte ocorre no extremo SW da 
área de trabalho, é caracterizado por um batólito alon-
gado na direção E-W e concordante com a estrutura-
ção regional. Rodrigues et al. (2014) caracterizaram este 
plúton como formado por biotita leucomonzogranitos 
com diferentes graus de deformação e que afloram como 
blocos in situ ou rolados, com idade mínima de cristali-
zação de 2857±2 Ma (Pb-Pb em zircão). Porém, foram 
encontradas idades herdadas de 2895±4 Ma, 2920±3 
Ma, 3017±5 Ma. Idades U-Pb em zircão por LA-ICP-MS 
indicaram idades discórdia de 2964±42 Ma e 2885±26 
Ma e também foi obtida uma idade concórdia U-Pb 
SHRIMP de 2847±4 Ma interpretada como a idade de 
cristalização deste pluton (Santos P.L. 2016).

Diopsídio Norito Pium

O Diopsídio Norito Pium é restrito ao Domí-
nio Canaã dos Carajás. É constituído por noritos (± 
gabronoritos), quartzo-gabros com variações para 
enderbitos e, de maneira restrita, rochas cumuláticas. 
Relações de contemporaneidade (magma mingling) 
são observadas, uma vez que a variedade de compo-
sição norítica ocorre ora como enclaves angulosos e 
de contatos retilíneos no interior das rochas quartzo-
-gabroicas, evidenciando alto contraste de viscosida-
de, ora como um enxame de enclaves arredondados 
(blebs/autólitos) no interior da variedade hornblen-
da-gabro, agrupadas em serras alinhadas com dire-
ção E-W (Santos R. et al., 2008, Santos R. 2012, San-
tos R. et al. 2013). Pidgeon et al. (2000) obtiveram 
idades U-Pb em zircão de 3002±14 Ma e de 2859±9 
Ma, que provavelmente corresponderia à idade de um 
xenólito de rocha enderbítica no plúton gabróico, in-
terpretadas como cristalização e metamorfismo do 
protólito ígneo, respectivamente. No entanto, Ricci e 
Caravalho (2006) argumentam que a rocha datada não 
é representativa do corpo em questão podendo supos-
tamente se tratar de um xenólito do Ortogranulito Chi-
crim-Cateté. Idades Pb-Pb em zircão obtidas para as 
variedades do Diopsídio-Norito Pium de 2745±1 Ma a 
2744±1 Ma são consideradas idades de formação desse 
corpo (Santos R. 2012, Galarza et al. 2012 e Santos R. et 
al. 2013), e divergem daquelas inicialmente obtidas por 
Pidgeon et al. (2000). 
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Suíte Plaquê

Esta unidade foi interpretada inicialmente como 
corpos gerados concomitantemente à evolução do Cin-
turão Itacaiúnas, redefinindo-os como Granito Estra-
tóide Plaquê (Araújo et al., 1991). Os corpos que defi-
nem esta unidade seriam compostos dominantemente 
por granitos, com biotita e/ou anfibólio ± muscovita, 
de coloração rosa clara a rosa avermelhada, granulação 
média a grossa, equi ou inequigranulares, com tipos 
pouco foliados ou apresentando pronunciada foliação 
milonítica e exibindo microtexturas porfiroclásticas ou 
granolepidoblásticas (Araújo e Maia 1991; Macambira 
e Vale 1997). Devido às similaridades com os granitos 
Planalto, estudos recentes correlacionam esta unidade 
à Suíte Planalto. Dados geocronológicos, obtidos para 
esta unidade, na região de Tucumã, forneceram idades 
Pb-Pb em zircão de 2729 ± 29 Ma (Avelar 1996) e 2736 
± 24 Ma (Avelar et al. 1999).

Suíte Planalto

A Suíte Planalto consiste em vários plútons gra-
níticos lenticulares, alongados com menos de 10 km na 
maior dimensão, geralmente limitados por zonas de ci-
salhamento e orientados concordantemente à direção 
E-W. Estes plútons são intrusivos nas unidades grani-
toides neoarqueanas do Diopsídio-Norito Pium e su-
pracrustais do Supergrupo Itacaiúnas (Docegeo 1988) 
e elas são espacialmente associadas às rochas máficas 
do Diopsídio-Norito Pium, ás rochas charnoquíticas 
e à Suíte Pedra Branca (Feio et al. 2013). Estes são su-
balcalinos metaluminosos a fracamente peraluminosos 
com afinidade tipo-A com idades de 2747 ± 2 Ma (Huhn 
et al. 1999) e 2734 ± 4 Ma (Sardinha et al. 2004). Estes 
granitos foram caracterizados por Gomes (2003), na 
porção leste de Canaã dos Carajás, como monzograni-
tos, sienogranitos e raros álcali-feldspato granitos que 
possuem hornblenda, biotita ou ambos como principais 
minerais máficos (M= 5-15%). 

Suíte Pedra Branca

A Suíte Pedra Branca consiste em pequenos corpos 
espacialmente associados aos plútons da Suíte Planalto. 
A suíte é composta de granitoides sódicos fortemente 
deformados (tonalito e trondhjemito), com hornblen-
da e biotita como principais minerais máficos, titanita, 
allanita, zircão e apatita como minerais acessórios e, lo-
calmente, relíquias de clinopiroxênio. Apresenta folia-
ção subvertical E-W, relacionada à deformação dúctil 

(Gomes e Dall’Agnol 2007). Dados geocronológicos for-
neceram idades de 2749±6 Ma e 2765±39 Ma (Pb-Pb e 
U-Pb em zircão, respectivamente; Sardinha et al. 2004). 
Feio et al. (2013) obtiveram uma idade concórdia U-Pb 
em zircão de 2750±5 Ma.

Granito Rio Branco

É um stock paleoproterozoico intrusivo no biotita 
monzogranito arqueano Cruzadão. Ocorre ao nordes-
te de Vila Cedere III, à oeste da cidade de Canaã dos 
Carajás e, ao sul da mina de cobre do Sossego na Pro-
víncia Carajás. É constituído por sienogranitos não de-
formados e isotrópicos, hololeucocráticos, em geral de 
granulação média. Dados geocronológicos forneceram 
uma idade média Pb-Pb em zircão de 1,89 Ma  (Santos 
P.A. et al. 2013).   

As unidades citadas podem ser observadas no 
mapa geológico e de amostragem da área de estudo na 
Figura 2.

MATERIAIS E MÉTODOS

O estudo petrográfico envolveu a descrição ma-
croscópica e microscópica de 14 amostras de rochas. 
Deste total, 9 amostras são provenientes de três rela-
tórios de Iniciação Científica PIBIC/FAPESPA (2009-
2010) e PIBIC/CNPq (2011-2012) e 5 amostras de TCC 
(2013), e teve como finalidade a classificação das ro-
chas estudadas, bem como a identificação das associa-
ções minerais, aspectos texturais e microestruturais. 
As amostras estudadas foram AMD-01A, AMD-01B, 
AMD-02, AMD-03, CMD-01, CMD-02, TDM-01, TDM-
02, TDM-03, TDM-04, TDM-05, TDM-09, TDM-13 e 
FDM-02.

Utilizou-se um microscópio petrográfico e foram 
realizadas análises modais nessas amostras, utilizan-
do-se um contador de pontos, da marca Swift, onde fo-
ram contados em média 1.800 pontos por amostra. Os 
dados assim obtidos foram posteriormente plotados 
no diagrama QAP para classificação (Streckeisen 1976; 
LeMaitre et al. 2002), permitindo assim classificar ade-
quadamente as rochas estudadas, conforme estabeleci-
do pela IUGS.

O estudo geocronológico abrangeu as metodo-
logias Pb-Pb por evaporação-ionização em cristais de 
zircão, para a obtenção da idade de cristalização e Sm-
-Nd em rocha total, para se estabelecer a idade mode-
lo TDM

 e o parâmetro petrogenético ε
Nd

(t) das rochas 
estudadas.
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Método Pb-Pb por evaporação-ionização em 
zircão

Objetivando-se caracterizar e posicionar no tem-
po os granitoides associados e intrusivos ao Diopsí-
dio-Norito Pium, se aplicou o método de datação por 
evaporação-ionização de Pb em zircão, utilizando um 
Espectrômetro de Massa de Termo-Ionização com mul-
ticoletores, TIMS, da marca Thermo Finnigan modelo 
MAT 262 do Laboratório de Geologia Isotópica, Pará-
-Iso, do Instituto de Geociências da Universidade Fe-
deral do Pará.

 Foram coletados cerca de 15 kg de amostra. 
Estas amostras foram trituradas, pulverizadas e pe-
neiradas na Oficina de Preparação de Amostras (OPA/
UFPA), as frações granulométricas utilizadas foram en-
tre 250-180µm, 180-125µm e 125-75µm, em seguida fo-
ram separadas com auxílio de um elutriador. Na etapa 
seguinte foi utilizado o separador magnético Isodyna-
mic Frantz para a separação dos minerais magnéticos, e 
após a separação, a amostra foi levada para a concentra-
ção por líquidos pesados (bromofórmio). Os cristais de 
zircão foram então triados manualmente sob uma lupa 
binocular, selecionados, fotografados e separados para 
a análise espectrométrica.

Procedimento Analítico: O método de datação 
foi desenvolvido por Köber (1986), sendo sua adaptação 
ao Laboratório Pará-Iso apresentada por Gaudette et 
al. (1998). O princípio do método é baseado no proces-
so de evaporação-ionização do chumbo contido em um 
cristal de zircão, em etapas sucessivas de aquecimento 
no TIMS. Essa técnica posiciona frente a frente dois fi-
lamentos de rênio, sendo um de evaporação em forma de 
canoa, onde o cristal de zircão é aprisionado, e um de io-
nização, a partir do qual o Pb é analisado (Köber 1987). 

Geralmente, são realizadas três etapas de evapora-
ção a 1450°C, 1500°C e 1550°C, com intervalos de tempo 
de 3 a 5 minutos de evaporação para cada etapa. O Pb 
evaporado deposita-se imediatamente no filamento de 
ionização, o qual é mantido a temperatura ambiente. De-
pendendo da quantidade de Pb que o cristal contém e 
de sua capacidade em se fixar no filamento de ionização, 
pode-se realizar até três ou mais etapas de evaporação. 
Passado o tempo de evaporação, o filamento é desligado 
e o filamento de ionização é aquecido a uma temperatura 
em torno de 1050°C até 1200°C, e o Pb ali depositado é 
ionizado. 

Em cada etapa de ionização são obtidos 5 blocos de 
dados (análise em contador de íons), gerando um bloco 
com 8 razões 207Pb/206Pb. A partir das médias das razões 
207Pb/206Pb dos blocos define-se uma idade para cada eta-
pa de ionização. Em geral, são consideradas as idades 
obtidas nas etapas de mais alta temperatura que são as 
mais representativas da idade de cristalização do mine-
ral, eliminando-se as etapas de mais baixa temperatura 

e as etapas eliminadas subjetivamente de acordo com as 
normas seguidas no Laboratório Pará-Iso (Gaudette et al. 
1998). Esses resultados são representados em um diagra-
ma Idade (Ma) versus os zircões analisados com desvios 
a 2σ e as correções do Pb de contaminação e inicial são 
feitas mediante uso do modelo do Pb em estágio duplo 
proposto por Stacey e Kramers (1975), utilizando a razão 
204Pb/206Pb. As razões 207Pb/206Pb foram corrigidas para 
um fracionamento de massa de 0,07±0,03% por u.m.a. 
determinados a partir de análises repetidas do padrão 
NBS-982. Para o tratamento estatístico dos resultados 
analíticos, como o cálculo da idade, erro analítico e dia-
grama utilizaram-se os softwares Zircão (Pará-Iso) e 
Isoplot de Ludwig (2004).

 
Método Sm-Nd em rocha total

Este método envolve a preparação prévia, com a 
trituração seguida de pulverização, moagem e quartea-
mento de cerca 1 kg de amostra. A etapa de trituração foi 
realizada na Oficina de Preparação de Amostras (OPA) 
do Instituto de Geociências da UFPA. O quarteamento 
e pulverização foram realizados no Laboratório de Geo-
logia Isotópica (Pará-Iso). A pulverização foi feita de 
forma manual com a utilização de Gral de Agatha, até 
que se atingisse uma granulação muito fina necessária 
para o ataque químico.

Procedimento Analítico: As técnicas analíticas 
de abertura/separação Sm-Nd em rocha total foram 
realizadas no Laboratório Pará-Iso, utilizando o spike 
150Nd/149Sm em 100 mg de rocha seguindo a metodolo-
gia descrita por Oliveira et al. (2008). A esta mistura 
foi adicionado HF + HNO

3
 em frasco de Teflon dentro 

de recipiente PARR a 150ºC por uma semana. Após a 
evaporação, uma nova adição de HF + HNO

3
 foi reali-

zada e a solução foi colocada para secar e em seguida 
diluída com HCl (6N). Concluída a secagem foi diluída 
com HCl (2N). Após a última evaporação, os elemen-
tos terras raras (ETR) foram separados dos outros ele-
mentos por troca cromatográfica usando a resina Dowex 
50WX-8, HCl (2N) e HNO

3
 (3N). Após isso, Sm e Nd 

foram separados dos outros ETR por troca cromatográfi-
ca aniônica usando resina Dowex AG1-X4 com a mistura 
de HNO

3 
(7N) e metanol. As frações concentradas de Sm 

e Nd coletadas são então evaporadas. Em seguida, 1 mL 
de HNO

3
** (2%) é adicionado em cada fração, separada 

de Sm e Nd, e as amostras são levadas ao espectrômetro 
ICP-MS para leitura de suas razões isotópicas em média 
de dez (Nd) a seis (Sm) blocos cada amostra. Durante 
o período das análises isotópicas, as razões 143Nd/144Nd, 
normalizadas para 146Nd/144Nd = 0,7219, (o fracionamento 
de massa foi corrigido no modo exponencial), os padrões 
de Nd “La Jolla” e solução de calibração Neptune forne-
ceram valores de 143Nd/144Nd de 0,511834 (±5) e 0,511732 
(±9) (2σ, média de 50 leituras), respectivamente.
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PETROGRAFIA

Análise Modal

A Tabela 2 apresenta as composição modal das ro-
chas estudadas. Estes granitoides são rochas leucocráti-
cas (com índice de cor de 15-30), de cor cinza levemente 
rosada com cristais equigranulares a inequigranular de 
granulação predominantemente grossa, constituídos 
mineralogicamente por álcali-feldspato, quartzo, pla-
gioclásio, biotita e hornblenda (Fig. 3). Estas rochas 
apresentam-se de moderada a fortemente deformadas, 

ressaltando uma foliação milonítica. No nível micros-
cópico estes corpos granitoides mostram o conteúdo 
mineralógico formado essencialmente por microclina, 
plagioclásio e quartzo. Biotita e hornblenda são os mi-
nerais máficos principais. Os minerais acessórios são 
representados principalmente por apatita, epidoto, 
zircão, titanita, allanita, escapolita e minerais opacos. 
A partir dos dados petrográficos pode-se constatar que 
os granitoides podem ser classificados predominante-
mente como monzogranitos com pequenas variações 
no campo do sienogranito, granodiorito e tonalito como 
mostra o diagrama de Streckeisen (1976), Figura 4.

Tabela 2 - Composições modais dos granitoides da região de Vila Cedere III, Canaã dos Carajás. 

Petrologia BHT BSG BHGD HBMzG BHMzG HMzG

Amostras
AMD-
-01A

AMD-
-01B

CMD-01 CMD-02 TDM-13 AMD-02 AMD-03 TDM-02 FDM-02 TDM-01 TDM-03 TDM-04 TDM-09 TDM-05

Coord. LAT. 9277038 9277038 9272094 9273734 9275290 9278592 9277904 9270509 9275474 9278617 9270968 9271212 9272719 9270459

Coord. 
LONG.

576266 576266 578623 572709 570849 576704 566975 597908 610178 606875 595672 594927 577028 593526

Quartzo 37.5 39.0 31.1 25.9 23.7 29.1 24.0 25.9 30.7 25.4 23.8 26.6 25.6 21.0

Álcali-
feldspato

3.6
50.0 9.3 10.4 21.4

30.1 27.2 22.5 23.9 31.1 25.7 27.5 38.6 24.3

Plagioclásio 44.7 7.0 42.0 40.9 45.3 33.5 31.3 37.4 40.5 24.7 27.3 28.6 21.8 40.6

Hornblenda 7.9 - 10.2 12.4 4.7 2.1 5.3 1.6 1.6 8.3 18.6 8.1 9.1 9.8

Biotita 4.0 2.8 5.0 7.3 3.2 3.1 9.5 10.6 2.8 5.3 2.6 8.1 4.3 -

Zircão 0.1 0.1 Tr Tr Tr 0.1 0.1 1.0 0.2 0.2 0.3 0.1 Tr Tr

Titanita 0.5 - 0.2 0.7 - 1.2 1.0 - Tr 1.4 0.2 - - -

Apatita 0.1 - 0.1 0.2 - - - - - Tr Tr - - -

Alanita 0.2 0.2 Tr Tr - 0.1 - - Tr - - - - 0.2

Epidoto 0.1 0.3 - - - 0.3 0.1 - - - - - - 1.3

Opacos 1.0 0.6 0.2 0.1 0.8 0.3 1.5 1.0 - 1.5 1.1 0.7 - 0.7

Clorita - - - - - - - - - 0.2 - - - 1.7

Escapolita 0.3 - 1.8 1.7 - 0.1 - - - - - - 0.1 Tr

Nº de pontos = 1800, T= tonalito, SG= sienogranito, GD= granodiorito, MzG= monzogranito, B= biotita, H= hornblenda, Tr= traços

Figura 3 - Aspectos mesoscópicos dos granitoides estu-
dados: A) biotita-hornblenda monzogranito pouco de-
formado, exibindo granulação grossa e textura granular. 
B) biotita-hornblenda monzogranito com granulação 
grossa e foliação espaçada. C) biotita-hornblenda tona-
lito exibindo foliação milonítica definida pelo alinha-
mento de minerais máficos e félsicos. D) biotita-horn-
blenda monzogranito mostrando textura granular fina 
com o predomínio de plagioclásio na rocha.

Figura 4 - Diagrama QAP de Streckeisen (1976) de clas-
sificação de rochas plutônicas mostrando o posiciona-
mento das amostras dos granitoides da região de estudo.
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Biotita-hornblenda tonalito

Esta variedade é representada apenas pela amos-
tra AMD-01A e é composta por quartzo, plagioclásio, 
álcali-feldspato, hornblenda e biotita. Em menor pro-
porção ocorrem titanita, apatita, allanita, epidoto, 
zircão e minerais opacos. A foliação milonítica é bem 
desenvolvida, sendo definida pelo alinhamento de mi-
nerais ferromagnesianos e félsicos segundo uma direção 
preferencial. Microscopicamente podem ser observadas 
as seguintes texturas: equigranular como a textura gra-
nular hipidiomórfica, caracterizada pelo predomínio 
de minerais subédricos; feições de intercrescimento 
micropertítico, onde se observa lamelas de plagioclásio 
dispostas em um cristal hospedeiro de álcali-feldspato, 
além da presença de textura de sobrecrescimento tipo 
corona, caracterizada pela presença de minerais opacos 
manteados por coroas de titanitas.  

O plagioclásio é a fase dominante e geralmente 
ocorre como cristais inequigranulares de granulação 
fina e média, hábito prismático, subautomorfos e muito 
fraturados. Por vezes, as maclas apresentam-se contor-
cidas caracterizando kink bands. Mantém contatos re-
gulares entre si e irregulares com cristais de quartzo. 
Localmente, possuem pequenas inclusões de quartzo, 
biotita e minerais opacos. São caracterizados por exi-
bir moderada extinção ondulante, além de formação de 
subgrãos e novos grãos nas bordas dos porfiroclastos 
(Fig. 5B). Em alguns pontos observa-se que estes cris-
tais estão moderados a fortemente alterados pela pre-
sença de sericita além de escapolita. Esta última ocorre 
como mineral secundário produto da alteração sódica 
do plagioclásio.

O quartzo ocorre de duas formas: A primeira como 
cristais de granulação média que se organizam em ban-
das orientadas, mostrando hábito granular xenomorfo 
e contatos irregulares entre si. A segunda ocorre como 
material recristalizado que integra a parte mais fina da 
rocha, que por vezes, mostra-se suborientado. Estes 
contornam os cristais de plagioclásio que se alternam 
com os cristais de quartzo (Fig. 5A). 

Os cristais de álcali-feldspato são xenomorfos, de 
granulação fina e extinção ondulante moderada. Apre-
sentam pequenas inclusões de plagioclásio e quartzo, 
com os quais mantém contato reto. Em alguns pontos 
podem ser observadas alterações para argilominerais. 

A hornblenda é o mineral máfico dominante e 
apresenta formas prismáticas subautomorfas. Alguns 
cristais apresentam bordas corroídas. Seu pleocroísmo 
varia de castanho pálido a castanho (x), verde escuro 
(y) e verde azulado (z) (Fig. 5C). Possui inclusões de 
quartzo. Mantém comumente contato irregular com 
opacos e contato reto com apatita e biotita. Por vezes, 
a hornblenda é substituída por biotita ao longo de seus 
planos de clivagem através de reações peritéticas du-
rante a cristalização magmática.  

A biotita apresenta-se preferencialmente como 
lamelas subautomorfas alongadas, suborientadas (Fig. 
5D), integrando a parte mais fina da rocha e contor-
nando os cristais de plagioclásio. Mostra pleocroísmo 
moderado a forte, definido por tons de amarelo pálido 
(x = y) a marrom esverdeado (z). Localmente, apresenta 
maclamento simples, pequenas inclusões de apatita e 
mantém contato reto com minerais opacos. Em algumas 
porções observaram-se cristais de biotita alterados para 
clorita (cloritização).

Figura 5 - A) Fotomicrografia 
exibindo o aspecto textural ge-
ral da fácies biotita-hornblen-
da tonalito. Notar a presença 
de porfiroclasto de plagioclá-
sio exibindo maclamento tipo 
albita circundado por matriz 
intensamente recristalizada. 
B) Porfiroclasto de plagioclásio 
microfraturado exibindo extin-
ção ondulante e presença mar-
cante de subgrãos formados em 
resposta a processos de recris-
talização. C) Agregado de mine-
rais máficos alinhados segundo 
uma direção preferencial, defi-
nindo a foliação da rocha. D) fo-
tomicrografia mostrando a dis-
posição dos cristais de biotita, 
hornblenda e zircão subédrico 
sob nicóis cruzados.
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Biotita sienogranito

A partir da análise petrográfica foi caracterizada 
uma amostra deste litotipo (AMD-01B). Esta rocha é 
composta por álcali-feldspato (fase dominante), quart-
zo, plagioclásio e biotita. Os constituintes menores são 
representados por zircão, allanita, epidoto, minerais 
opacos e titanita. Do ponto de vista textural predomi-
na a textura granular hipidiomórfica, além da textura 
porfirítica.  

Os cristais de feldspato alcalino ocorrem nas se-
guintes formas: (1) como porfiroclastos, e (2) como 
recristalizados de granulação fina (Figura 6A). Os por-
firoclastos são hipidiomórficos a xenomórficos, com 
dimensões de aproximadamente >3mm, e comumente 
exibem maclamento do tipo xadrez. Apresentam bor-
das irregulares e a formação de subgrãos e novos grãos 
é comum, havendo o desenvolvimento da estrutura 
manto-núcleo (Fig.  6B). Os cristais de K-feldspato que 
compõem a matriz são idiomórficos a hipidiomórficos, 
com aspecto tabular e granulação fina. Em algumas por-
ções podem-se observar inclusões de quartzo, além de 
cristais alterados para argilominerais.

O quartzo ocorre como cristais automorfos de 
tamanho <1mm, e geralmente exibe forte extinção 

ondulante. Ocorre principalmente de duas formas: 
como fitas orientadas (ribbon) e como agregados cris-
talinos, integrantes da parte mais fina da rocha. Es-
tes circundam os cristais de plagioclásio e microclina 
(Fig. 6B) e reagem com as bordas dos mesmos. Seus 
contatos são irregulares entre si e entre os cristais de 
plagioclásio e localmente podem ocorrer na forma de 
inclusões.

Os cristais de plagioclásio ocorrem em menor pro-
porção. Os cristais são inequigranulares, de granulação 
fina e média, xenomorfos e subautomorfos. Apresentam 
maclamentos Carlsbad e maclamentos polissintético e 
podem ainda exibir zoneamento normal concêntrico. 
Seus contatos geralmente são retilíneos e irregulares 
entre si, podendo exibir junções tríplices em algumas 
porções, definindo uma textura granoblástica poligo-
nal.

A biotita ocorre com cristais inequigranulares, 
de granulação média e grossa, na forma de lamelas 
subautomorfas prismáticas orientadas a suborienta-
das, ressaltando a foliação da rocha. Seu pleocroísmo 
é moderado variando de tons creme amarelado (x = 
y) a marrom avermelhado (z). Pode apresentar local-
mente maclamento simples e inclusões de quartzo e 
apatita.

Figura 6 - Fotomicrografias da fácies biotita sienogranito. A) Cristais de K-feldspato de granulação fina 
incorporados na matriz da rocha. B) Porfiroclasto de feldspato alcalino hipidiomórfico a xenomórfico, 
com moderada extinção ondulante e maclamento tipo xadrez. Há a intensa formação de subgrãos e 
novos grãos principalmente nas bordas do cristal, caracterizando a textura manto-núcleo.
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Biotita-hornblenda granodiorito
Esta fácies corresponde às seguintes amostras: 

CMD-01, CMD-02, TDM-13. Estas rochas são constituí-
das de plagioclásio, álcali-feldspato, quartzo além de bioti-
ta e hornblenda. Os constituintes menores são representa-
dos por zircão, titanita, alanita, apatita e minerais opacos. 
Do ponto de vista textural, podem ser observadas desde 
texturas equigranulares como a textura granular hipidio-
mórfica, caracterizada pelo predomínio de minerais subé-
dricos (Fig.7A), textura porfirítica, evidenciada pelos fe-
nocristais principalmente de microclina, imersa em matriz 
quartzo-feldspática, texturas de intercrescimento mirme-
quítico, feições micropertíticas, além da presença de tex-
turas de sobrecrescimento tipo corona, em que se observa 
cristais de titanita bordejando minerais opacos (ilmenita?; 
 Fig. 7C).

O plagioclásio geralmente forma cristais anédricos e 
subédricos de granulação média a grossa, por vezes com 
maclamento albita. Apresenta fraca alteração para argi-
lomineral e, localmente, forte alteração para sericita (se-
ricitização; Fig. 7B), além da presença de escapolita. Por 
vezes, apresenta zoneamento, com o núcleo mais cálcico 
em relação à borda. Seus contatos são retilíneos e irregu-
lares entre si e com os demais minerais. É comum ocorrer 
processos de recuperação e recristalização, com formação 
de subgrãos e neogrãos, respectivamente (Fig. 7F).

Os cristais de microclina mostram-se inequigra-
nulares, com fenocristais podendo atingir até 2,2 mm. 
Apresenta maclamento xadrez difuso (Fig. 7F), com 
alguns cristais mostrando-se moderadamente altera-
dos para argilominerais. Os contatos são predominan-
temente irregulares, com eventuais contatos retilíneos.

O quartzo ocorre como cristais inequigranulares 
anédricos e subédricos, de granulação média e grossa, 
e contatos retilíneos, por vezes interlobados com os 
cristais de plagioclásio. Em sua maioria, encontram-se 
recristalizados ou, mais comumente, como subgrãos  
(Fig. 7A).

A hornblenda apresenta cristais subautomorfos a 
xenomorfos, fortemente orientados (Figs. 7C e D). Por 
vezes encontra-se em contatos retos com a biotita, ou 
irregulares entre si. Seu pleocroísmo vai de moderado à 
forte, variando entre verde acastanhado (x), verde oliva 
(y), e verde azulado (z). Comumente, a hornblenda en-
contra-se corroída nas suas porções mais internas, prin-
cipalmente ao longo dos planos de clivagens (CMD-01), 
com inclusões de quartzo e minerais opacos (Fig. 7D).

Os cristais de biotita possuem granulação predo-
minantemente média, e ocorrem como lamelas alonga-
das (Fig. 6E), subautomorfas, com pleocroísmo mode-
rado à forte, que varia de amarelo claro (x) a marrom 
avermelhado (z = y). Localmente podem ser observadas 
feições de deformação (kink bands). Em algumas porções, 
podem-se observar cristais de biotita associados à hor-
nblenda, podendo encontrar-se nos planos de clivagens 
da mesma, como produto de uma transformação/altera-
ção. Juntamente com a hornblenda, ocorrem fortemente 
orientadas, e marcam a foliação da rocha.

Biotita-hornblenda ou hornblenda-biotita 
Monzogranito 

É representada pelas amostras AMD-02, AMD-
03, TDM-02, FDM-02, classificadas como hornblenda-
-biotita monzogranitos; TDM-01, TDM-03, TDM-04 e 
TDM-09, como biotita-hornblenda monzogranitos; e 
TDM-05, como hornblenda monzogranito. Estas rochas 
são formadas dominantemente por plagioclásio, quartzo, 
álcali-feldspato, biotita e hornblenda. As fases acessórias 
correspondem a zircão, epidoto, titanita e minerais opa-
cos, ocorrendo também em algumas amostras cristais de 
allanita e apatita. Texturalmente, podem ser observadas 
texturas equigranulares hipidiomórfica (Fig. 8A), inter-
crescimento micropertítico e tipo corona (Fig. 8B).

O plagioclásio ocorre como cristais xenomorfos a 
subautomorfos, apresentando contatos retilíneos, irre-
gulares ou difusos entre si e outros minerais. Exibe ma-
clamento polissintético e, em algumas porções, é possí-
vel observar um zoneamento normal concêntrico. Por 
vezes, essas maclas encontram-se obliteradas (TDM-
04), ou pouco visíveis, em decorrência da forte altera-
ção, resultando em minerais secundários como sericita 
e epidoto, além de cristais de escapolita. 

Os cristais de microclina, em geral, são subauto-
morfos, com maclamento xadrez difuso e contatos re-
tos com quartzo e biotita, e irregulares com hornblenda 
(Fig. 8E). Estes cristais também ocorrem como produ-
tos da recristalização (Fig. 8D e E) juntamente com os 
cristais de quartzo, além da presença de cristais altera-
dos para argilominerais (Fig. 8F).

O quartzo apresenta cristais xenomorfos a subau-
tomorfos, inequigranulares finos a médios, por vezes 
estirados, acompanhando a orientação dos minerais mi-
cáceos (ribbon quartz; Fig. 8F). Ocorrem principalmente 
como subgrãos, com eventuais neogrãos.

A biotita apresenta-se na forma de lamelas, por ve-
zes, com bordas corroídas. Seu pleocroísmo é definido 
pelas seguintes absorções: marrom pálido (x) e marrom 
avermelhado (y=z). Exibem, por vezes, moderada orien-
tação, e cristais com clivagens deformadas (kink bands; 
Fig. 8C); e alguns casos, estes cristais estão parcialmen-
te cloritizados. Os contatos entre si e com anfibólio são 
retilíneos, com raros contatos irregulares e interloba-
dos com outros minerais. 

A hornblenda ocorre como cristais subautomor-
fos, inequigranulares, de granulação fina e média. Seu 
pleocroísmo se define em verde pálido (x) a verde azu-
lado (y=z). Por vezes, é possível observar a presença de 
microfraturas preenchidas, na maioria das vezes, por 
óxido de ferro.

Minerais como o zircão, alanita, titanita, apatita, 
minerais opacos e epidoto, ocorrem em proporções me-
nores. Os cristais de epidoto podem ser representados 
por dois tipos morfológicos: Epidoto1: apresenta-se 
como cristal primário, subautomorfo (Fig. 8D), com 
pleocroísmo leve e pequenas inclusões de biotita. Epi-
doto2: mostra-se como produto de alteração principal-
mente do plagioclásio (TDM-05).
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Figura 7 - Fotomicrografias da fácies biotita-hornblenda granodiorito: A) Aspecto geral mostrando textura inequigra-
nular, com cristais maiores de feldspatos imersos em matriz, além da formação de subgrãos de quartzo, evidenciado 
por sua extinção ondulante; B) textura equigranular, com cristais de K-feldspato e plagioclásio de granulação grossa, 
esse último mostrando moderada a forte sericitização; C) Detalhe da textura de sobrecrescimento tipo, com cristais 
de titanita bordejando os minerais opacos (ilmenita?), além de cristais de hornblenda fortemente orientados, descre-
vendo a foliação da rocha; D) intercrescimento de quartzo e minerais opacos nos cristais de hornblenda; E) cristais 
de biotita fortemente orientados que, assim como a hornblenda, descreve a foliação da rocha; e F) cristais reliquiares 
de plagioclásio (maiores) associados à neogrãos (menores).
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Figura 8 - Aspectos microscópicos gerais das fácies biotita-hornblenda ou hornblenda-biotita Monzogranito: A) as-
pecto geral da rocha, com destaque para a textura equigranular; B) Textura corona, com mineral opaco sendo borde-
jado por titanita; C) cristais de biotita deformada, descrevendo textura kink band, e neogrãos e subgrãos de quartzo; 
D) neogrãos de microclina, associados à microclina reliquiar; E) textura núcleo-manto em pórfiro-clasto de K-felds-
pato; e F)  cristais de quartzo estirados (quartz ribbon), descrevendo a foliação da rocha, e K-feldspato alterando para 
argilomineral.     

GEOCRONOLOGIA

Geocronologia Pb-Pb em zircão
 Os cristais de zircão selecionados para estas 

análises apresentam-se em geral com hábitos prismáti-

cos e formas bipiramidais zonados. São transparentes a 
marrom claro e algumas faces encontram-se microfra-
turadas e apresentam inclusões escuras e transparentes. 
Estes cristais possuem proporções comprimento-largu-
ra variáveis. Procurou-se eleger cristais sem evidências 
de metamictização e com poucas inclusões e fraturas.
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Os resultados analíticos Pb-Pb em zircão das ro-
chas estudadas são apresentados na tabela 3. 

Biotita-hornblenda Tonalito

 

Foram selecionados para esta fácie AMD-01A 40 
cristais de zircão e escolhidos para análise isotópica 15 
cristais dos quais todos forneceram resultados isotó-
picos no espectrômetro de massa. No cálculo da idade 
foram utilizadas as análises de oito cristais, eliminan-
do-se as etapas de mais baixa temperatura e as etapas 
eliminadas subjetivamente (no intervalo de 2460±125 a 
2729±3 Ma). As etapas de alta temperatura forneceram 
uma idade média de 2741,2 ± 0,8 Ma (2σ) com MSWD 
= 0,97 (Fig. 9A).

Biotita-hornblenda Sienogranito 

Na amostra AMD-01B foram selecionados 78 grãos 
da fração 180-125µm, na maioria dos casos, foi necessário 
introduzir de três a sete cristais em um mesmo filamen-
to, por se tratar de zircões muito pequenos, para garantir 
sinal de Pb suficiente no espectrômetro de massa. Apesar 
das dificuldades 14 grupos de zircões foram selecionados 
e analisados, dos quais 11 apresentaram sinal de Pb satis-
fatório, com uma ou duas etapas de ionização obtidas. 
Os zircões eliminados forneceram idades no intervalo de 
2567±8 a 2727±2 Ma. A idade calculada a partir de cinco 
grupos de zircões indicou uma idade média de 2737,5 ± 
3,1 Ma (2σ) e MSWD = 1,9 (Fig. 9B).

Biotita-hornblenda Granodiorito

Para esta facie foram selecionadas as amostras 
CMD-01, CMD-02 e TDM-13. Os cristais selecionados 
são da fração granulométrica 250-180µm e 180-125µm, 
que propiciaram sinal de chumbo satisfatório para análi-
se isotópica. Dos 20 cristais de zircão, amostra CMD-01, 
15 grãos foram selecionados para análise isotópica, dos 
quais 12 forneceram resultados isotópicos no espectrô-
metro de massa. As etapas dos zircões eliminados for-
neceram idades no intervalo de 2590±4 a 2725±10 Ma. 
No cálculo da idade foram utilizadas as análises de seis 
cristais que forneceram uma idade média de 2732,6 ± 1,3 
Ma (2σ) e MSWD = 1,05 (Fig. 9C). Da amostra CMD-02 
foram selecionados 20 cristais e nove foram escolhidos 
para análise isotópica dos quais todos funcionaram. As 

etapas dos zircões eliminados indicaram idades no inter-
valo de 2664±5 a 2725±2 Ma. No cálculo da idade foram 
utilizadas as análises de sete cristais que indicaram uma 
idade média de 2738,9 ± 1,3 Ma e MSWD = 1,8 (Fig. 9D). 
Dos 44 cristais de zircão selecionados da amostra TDM-
13, foram analisados 20, destes somente cinco cristais 
obtiveram dados satisfatórios para o cálculo da idade da 
rocha que forneceu uma idade média de 2739,5 ± 1,5 Ma 
com MSWD = 2,0 (Fig. 9E). As demais etapas dos cris-
tais analisados foram eliminados do cálculo da idade por 
apresentarem razões 204Pb/206Pb superiores a 0,0004 ou 
idades abaixo da média dos demais cristais no intervalo 
de 2020±262 a 2717±3 Ma.

Biotita-hornblenda ou hornblenda-biotita Mon-
zogranito

As amostras selecionadas para análise isotópi-
ca para estas fácies são AMD-02, AMD-03, TDM-01 
e TDM-03. Os grãos escolhidos pertencem às frações 
granulométricas 250-180µm e 180-125µm. Da amostra 
AMD-02 foram selecionados 17 cristais ou grupos de zir-
cão para análise isotópica. As etapas dos zircões elimina-
dos forneceram idades no intervalo de 2660±53 a 2727±4 
Ma. As etapas de alta temperatura de oito cristais (ou 
grupos) forneceram uma idade média de 2731,9 ± 0,8 Ma 
(2σ) e MSWD = 0,84 (Fig. 9F). Para a rocha AMD-03 
foram selecionados 31 cristais de zircão e como eles são 
pequenos foram agrupados em nove grupos de 2 e/ou 3 
cristais para garantir sinal de Pb suficiente para análi-
se isotópica no espectrômetro de massa. As idades das 
etapas dos zircões eliminados ficaram no intervalo de 
2534±10 a 2728±3 Ma. Cinco grupos de cristais de zircão 
forneceram uma idade média de 2735,6 ± 2,3 Ma (2σ) e 
MSWD = 2,5 (Fig. 9G). Foram escolhidos 8 cristais den-
tre os 42 selecionados da amostra TDM-01. As etapas de 
baixa temperatura eliminadas destes cristais forneceram 
idades de 2692±9 a 2735±3 Ma. A partir desses resulta-
dos determinou-se o valor da idade média, bem definida 
nas etapas de mais alta temperatura, indicando uma ida-
de média de 2741,9 ± 0,5 Ma com MSWD = 1,12 (Fig. 9H). 
Para a amostra TDM-03 dentre os 40 cristais seleciona-
dos, foram analisados 8 cristais de zircão, destes somen-
te sete cristais forneceram uma idade média de 2739,7 ± 
0,7 Ma com MSWD = 1,5 (Fig. 9I). As etapas dos cristais 
eliminados indicaram idades no intervalo de 2432±14 a 
2721±4 Ma.  
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Tabela 3 - Dados isotópicos Pb-Pb evaporação-ionização em zircão para as rochas neoarqueanas da região de Vila 

Cedere III. c: razões 207Pb/206Pb corrigidas do Pb comum.

Zircão Razões 204Pb/206Pb 2s (207Pb/206Pb)c 2σ Idade 2σ

AMD1A/1 40/58 0,000081 0,000010 0,18978 0,00022 2740,7 1,9

AMD1A/2 40/74 0,000106 0,000008 0,18982 0,00025 2741,0 2,1

AMD1A/5 28/42 0,000127 0,000015 0,18999 0,00025 2742,4 2,2

AMD1A/7 36/128 0,000134 0,000012 0,18979 0,00027 2740,8 2,3

AMD1A/9 36/94 0,000135 0,000002 0,18995 0,00023 2742,1 2,0

AMD1A/10 6/44 0,000083 0,000008 0,18999 0,00030 2742,5 2,6

AMD1A/11 38/46 0,000053 0,000002 0,18982 0,00023 2741,0 2,0

AMD1A/12 32/40 0,000119 0,000007 0,18960 0,00027 2739,1 2,3

256/526 Idade Média = 2741,2 0,8

AMD1B/1 12/20 0,000113 0,000012 0,18927 0,00049 2736,2 4,2

AMD1B/9 40/80 0,000114 0,000006 0,18934 0,00030 2736,8 2,6

AMD1B/17 34/64 0,000061 0,000007 0,18904 0,00048 2734,2 4,2

AMD1B/20 8/30 0,000067 0,000022 0,19017 0,00069 2744,0 5,9

AMD1B/21 64/68 0,000073 0,000005 0,18950 0,00096 2738,2 8,3

158/262 Idade Média = 2737,0 3,5

CMD01/2 28/64 0,000239 0,000017 0,18906 0,00032 2734,4 2,8

CMD01/3 32/32 0,000117 0,000010 0,18894 0,00033 2733,3 2,8

CMD01/7 28/82 0,000235 0,000014 0,18894 0,00050 2733,4 4,3

CMD01/11 22/22 0,000108 0,000009 0,18861 0,00036 2730,5 3,1

CMD01/13 20/20 0,000161 0,000019 0,18882 0,00036 2732,3 3,1

CMD01/15 30/58 0,000190 0,000045 0,18844 0,00070 2729,0 6,2

160/518 Idade Média = 2732,6 1,3

CMD02/1 36/64 0,000042 0,000003 0,18943 0,00033 2737,6 2,8

CMD02/2 20/64 0,000089 0,000010 0,18981 0,00034 2740,9 3,0

CMD02/3 56/88 0,000141 0,000018 0,18971 0,00020 2740,0 1,7

CMD02/4 28/76 0,000077 0,000005 0,18925 0,00026 2736,1 2,3

CMD02/5 30/66 0,000028 0,000006 0,18949 0,00060 2738,1 5,2

CMD02/7 24/114 0,000360 0,000033 0,18970 0,00035 2739,9 3,1

CMD02/9 62/78 0,000129 0,000087 0,18957 0,00043 2738,9 3,7

256/550 Idade Média = 2738,9 1,3

TDM13/8 38/86 0,000014 0,000005 0,18947 0,00022 2737,9 1,9

TDM13/9 38/74 0,000013 0,000002 0,18956 0,00015 2738,8 1,3

TDM13/11 36/74 0,000013 0,000002 0,18977 0,0003 2740,5 2,6

TDM13/12 34/68 0,000012 0,000003 0,1898 0,00016 2740,8 1,4

TDM13/18 46/78 0,000015 0,000021 0,18968 0,0002 2739,8 1,8

192/380 Idade média = 2739,5 1,5

AMD02/1 34/42 0,000112 0,000005 0,18897 0,00024 2733,6 2,1

AMD02/2 16/16 0,000157 0,000008 0,18874 0,00028 2731,6 2,5

AMD02/5 34/34 0,000146 0,000016 0,18885 0,00022 2732,6 1,9

AMD02/7 30/46 0,000104 0,000005 0,18869 0,00024 2731,2 2,1

AMD02/10 30/60 0,000159 0,000006 0,18873 0,00030 2731,5 2,6

AMD02/12 34/48 0,000063 0,000007 0,18882 0,00031 2732,3 2,7

AMD02/14 30/46 0,000258 0,000006 0,18865 0,00027 2730,9 2,3

AMD02/15 30/42 0,000163 0,000002 0,18864 0,00024 2730,7 2,1

238/666 Idade Média = 2731,9 0,8

AMD03/2 26/34 0,000131 0,000020 0,18910 0,00039 2734,8 3,4

AMD03/4 38/38 0,000094 0,000005 0,18929 0,00026 2736,4 2,2

(Continua)
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Zircão Razões 204Pb/206Pb 2s (207Pb/206Pb)c 2σ Idade 2σ

AMD03/5 36/90 0,000111 0,000012 0,18934 0,00024 2736,8 2,1

AMD03/6 38/38 0,000095 0,000005 0,18928 0,00024 2736,3 2,1

AMD03/9 28/44 0,000196 0,000017 0,18879 0,00030 2732,0 2,6

166/402 Idade Média = 2735,2 1,7

AMD02/1 34/42 0,000112 0,000005 0,18897 0,00024 2733,6 2,1

AMD02/2 16/16 0,000157 0,000008 0,18874 0,00028 2731,6 2,5

AMD02/5 34/34 0,000146 0,000016 0,18885 0,00022 2732,6 1,9

AMD02/7 30/46 0,000104 0,000005 0,18869 0,00024 2731,2 2,1

AMD02/10 30/60 0,000159 0,000006 0,18873 0,00030 2731,5 2,6

AMD02/12 34/48 0,000063 0,000007 0,18882 0,00031 2732,3 2,7

AMD02/14 30/46 0,000258 0,000006 0,18865 0,00027 2730,9 2,3

AMD02/15 30/42 0,000163 0,000002 0,18864 0,00024 2730,7 2,1

238/666 Idade Média = 2731,9 0,8

TDM01/1 62/100 0,000004 0,000003 0,18990 0,00010 2741,7 0,8

TDM01/2 34/108 0,000025 0,000010 0,18998 0,00018 2742,3 1,6

TDM01/3 28/56 0,000023 0,000004 0,19010 0,00033 2743,4 2,8

TDM01/4 62/62 0,000021 0,000002 0,18984 0,00010 2741,2 0,9

TDM01/5 36/86 0,000086 0,000002 0,18989 0,00022 2741,6 1,9

TDM01/6 70/78 0,000032 0,000004 0,19007 0,00020 2743,2 1,7

TDM01/7 38/68 0,000000 0,000002 0,18976 0,00025 2740,4 2,2

TDM01/8 34/70 0,000011 0,000002 0,18993 0,00014 2741,9 1,2

364/628 Idade média = 2741,9 0,5

TDM03/1 32/52 0,000012 0,000002 0,18964 0,00026 2739,4 2,3

TDM03/2 70/70 0,000014 0,000002 0,18957 0,00011 2738,8 1,0

TDM03/3 32/74 0,000024 0,000004 0,18965 0,00019 2739,6 1,7

TDM03/4 40/84 0,000029 0,000024 0,18975 0,00039 2740,4 3,4

TDM03/5 32/44 0,000011 0,000002 0,18984 0,00016 2741,2 1,4

TDM03/7 32/74 0,000012 0,000004 0,18957 0,00026 2738,8 2,2

TDM03/8 34/58 0,000037 0,000004 0,18971 0,00015 2740,1 1,3

272/456 Idade média = 2739,7 0,7

Geocronologia Sm-Nd

A aplicação desta metodologia objetiva o cálculo de 
idades modelo (T

DM
), as quais podem ser interpretadas 

como idades de formação de crosta, mesmo em rochas 
que sofreram eventos de retrabalhamento crustal, como 
também determinar o parâmetro ε

Nd
(t) que consiste na 

comparação da razão 143Nd/144Nd atual ou da época de 
sua formação da amostra estudada, com a do reservató-
rio condrítico uniforme padrão ou manto empobrecido 
(CHUR ou DM), que seria representativo da Terra Glo-
bal (DePaolo et al. 1981). Se na época de cristalização da 
rocha o magma parental tiver uma razão 143Nd/144Nd mais 
elevada que o condrito, o ε

Nd 
será positivo, significando 

que a fonte deste magma possuía a razão Sm/Nd mais 
elevada que o condrito, ou seja, a fonte seria o manto 
superior. Por outro lado, quando a razão 143Nd/144Nd do 
magma parental for menor que a do condrito, o valor de 

ε
Nd

 será negativo e, portanto, a fonte destas rochas tinha 
uma razão Sm/Nd menor do que a do condrito, como é o 
caso de magma de origem crustal.

 
Resultados

As análises Sm-Nd em rocha total foram realiza-
das em 12 amostras de rochas das principais variedades 
que compõem os granitoides (AMD-01A, AMD-01B, 
AMD-02, AMD-03, CMD-01, CMD-02, TDM-01, TDM-
02, TDM-03, TDM-09, TDM-13 e FDM-02). Os valores 
de Sm variam de 4,68 a 34,05 ppm e de Nd entre 33,9 a 
199,92 ppm. Estes valores são elevados e considerados 
esperados para esse tipo de rocha. As idades modelos 
T

DM 
calculadas através da equação de DePaolo (1981) 

para as rochas estudadas situam-se no intervalo de tem-
po entre 3,11 a 2,91 Ga. Já os valores de ε

Nd
(t) variam 

entre –2,22 e 0,30 (Tab. 3, Fig. 10).

(Tabela 3 - Continuação)
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Tabela 4 - Resultados analíticos Sm-Nd das amostras dos granitoides intrusivos e associados ao Diopsídio-Norito Pium.

Amostra
Sm

(ppm)

Nd

(ppm)
147Sm/144Nd

143Nd/144Nd 
(±2σ)

f(Sm/Nd) eNd(0)
TDM

(Ga)
eNd(t)

Idade

(Ma)

Biotita-hornblenda Tonalito

AMD-01A 11,55 65,17 0,10713 0,511033 (08) -0,46 -31,31 2,91 0,30 2741

Biotita -hornblenda Sienogranito

AMD-01B 4,68 36,16 0,07829 0,510440 (20) -0,60 -42,88 2,96 -1,18 2737

TDM-09 9,65 51,24 0,11387 0,511085 (05) -0,42 -30,29 3,03 -1,09 2740*

Biotita-hornblenda Granodiorito

CMD-01 11,26 60,16 0,11319 0,511019 (11) -0,42 -31,58 3,11 -2,22 2733

CMD-02 10,01 55,15 0,10971 0,510977 (09) -0,44 -32,40 3,07 -1,73 2739

TDM-13 11,68 67,44 0,10467 0,510932 (06) -0,47 -33,28 2,98 -0,83 2740

Hornblenda-biotita / Biotita-hornblenda Monzogranito 

AMD-02 8,42 49,98 0,10181 0,510908 (10) -0,48 -33,75 2,94 -0,38 2732

AMD-03 8,07 48,54 0,10050 0,510906 (24) -0,49 -33,79 2,91 0,08 2736

TDM-01 7,10 47,02 0,09126 0,510687 (07) -0,54 -38,06 2,96 -0,88 2742

TDM-03 9,72 55,01 0,10686 0,510999 (07) -0,46 -31,97 2,95 -0,29 2740

TDM-02 5,89 33,90 0,10507 0,510935 (11) -0,47 -33,22 2,99 -0,91 2740*

FDM-02 34,05 199,92 0,10296 0,510941 (04) -0,48 -33,10 2,92 -0,11 2734**

*Idade Inferida, **Santos R.V. et al. (2010)

Figura 10 - Diagrama εNd(t) vs. Idade (Ga) mostrando as 
composições isotópicas de Nd e idade modelo TDM para 
os granitoides estudados. Curvas de evolução do manto 
empobrecido, DM (DePaolo 1981) e Reservatório Condrí-
tico Uniforme, CHUR (DePaolo e Wasserburg 1976).

DISCUSSÕES E CONCLUSÕES

Do ponto de vista petrográfico, os granitoides mos-
tram composições monzograníticas com algumas varia-
ções sienograníticas, granodioríticas e tonalíticas. Estes 
possuem em sua composição mineralógica: plagioclásio, 
microclina, quartzo, hornblenda, biotita e em menor pro-
porção titanita, zircão, epidoto, apatita e/ou allanita.

Os granitoides apresentam uma forte similaridade 
com os plútons alongados com características tipo A, que 
ocorrem ao sul do Domínio Carajás. Feio et al. (2012) agru-
pa estes granitoides na Suíte Planalto. Estes são caracteri-
zados pela ocorrência expressiva de monzogranitos a sie-

nogranitos, granodioritos, tonalitos e leucomonzogranitos 
subordinados. Estes corpos graníticos individualizados 
como tipo Planalto, foram estudados por Sardinha (2005) 
e Santos R. (2009) nas proximidades da Vila Feitosa; Go-
mes (2003) a leste da cidade de Canaã dos Carajás; Silva 
(2009) na região de Vila Jussara; granitos de alto K estuda-
dos por Souza (2009) na região de Velha Canadá, Galarza 
et al. (2011, 2012), Rodrigues (2013) e Marangoanha (dados 
não publicados) na região de Vila Cedere III e Ouro Ver-
de, estas últimas, abrangendo a área de estudo do presente 
trabalho.

As amostras pertencentes à fácies biotita-hornblen-
da ou hornblenda-biotita monzogranito são mais fre-
quentes nos corpos graníticos estudados em Vila Cedere 
III, e apresentam quantidades significativas de minerais 
máficos, principalmente de biotita e hornblenda. Essas ca-
racterísticas mineralógicas também foram observadas em 
outros granitoides, como aqueles que ocorrem a leste de 
Canaã dos Carajás (Gomes 2003), na região de Vila Pla-
nalto (Huhn et al. 1999; Oliveira 2003), nas proximidades 
da Vila Jussara (Silva 2009); Vila Feitosa (Sardinha 2005; 
Santos R. 2009), Velha Canadá (Souza 2009) e Vila Ouro 
Verde (Marangoanha, dados não publicaodos). As seme-
lhanças acima citadas podem ser confirmadas no diagrama 
modal Q-A-P (Streckeisen 1976; Fig. 4) que mostra tam-
bém afinidades nas proporções dos minerais essenciais 
justificando a superposição composicional dessas rochas.

Em relação à fácies Biotita-hornblenda tonalito, a 
ocorrência de rochas tonalíticas enriquecidas em horn-
blenda e biotita, representada pela amostra AMD-01A, 
associadas às rochas de composição monzogranítica dos 
granitoides, também apresentam similaridade com os 
granitoides da Suíte Pedra Branca. Esta suíte consiste em 
pequenos stock espacialmente associados com os plútons 
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da Suíte Planalto, sendo composta de granitoides sódicos 
fortemente deformados, tais como tonalito e trondhjemi-
tos (Gomes e Dall’Agnol 2007).

Os resultados geocronológicos obtidos para os gra-
nitoides da região de Vila Cedere III através das análises 
isotópicas pelo método de evaporação-ionização de Pb em 
zircão permitiram a obtenção de idades médias para os 
biotita-hornblenda ou hornblenda-biotita Monzogranitos 
(AMD-02, AMD-03, TDM-01 e TDM-03) de 2732±1 Ma, 
2735±2 Ma, 2742±1 e 2740±1 Ma e para os biotita-horn-
blenda Granodioritos (CMD-01, CMD-02 e TDM-13) fo-
ram de 2733±1 Ma, 2740±1 Ma e 2739±1 Ma. O biotita-hor-
nblenda Tonalito (AMD-01A) forneceu a idade de 2741±1 
Ma e o biotita-hornblenda Sienogranito (AMD-01B) apre-
sentou a idade de 2736±2 Ma, interpretadas como as ida-
des de cristalização para essas rochas.

Estas idades são similares às idades obtidas por Feio 
et al. (2012), pelo método Pb-Pb em zircão, para alguns 
corpos graníticos da Suíte Planalto da região de Canaã 
dos Carajás: 2733 ± 2 Ma; 2731± 1Ma e 2736± 4 Ma, assim, 
como também às idades que variam entre 2732±1 Ma e 
2754±2 Ma obtidas para vários granitoides que afloram 
nas regiões circunvizinhas de Vila Feitosa, Jussara, Nova 
e Velha Canadá, Cedere III e Ouro Verde (Sardinha 2005, 
Santos P. 2009, Silva 2009, Souza 2009, Santos R.V. et al. 
2010, Oliveira et al. 2010, Marangoanha, dados não publica-
dos), em concordância com a tabela 1 que apresenta uma 
compilação dos dados geocronológicos existentes para os 
granitoides que afloram no Domínio Canaã dos Carajás e 
na Bacia Carajás.

Na área de estudo, estes granitoides ocorrem asso-
ciados e são intrusivos nas rochas do Diopsídio-Norito 
Pium. Para Santos R. (2012) e Santos R. et al. (2013) há 
uma ligação genética entre este magmatismo formador das 
rochas da Suíte Planalto e aquele formador do Diopsídio-
-Norito Pium, o que aponta similaridades nos processos 
de formação das duas unidades, como mostra a sua con-
temporaneidade no magmatismo e relações de coexistên-
cia (magma mingling). Entretanto, apesar das idades serem 
bem próximas, a autora sugere que os noritos e rochas as-
sociadas tenham se formado entre 2754±2 e 2733±2 Ma, ou 
seja, um pouco antes dos granitos do tipo Planalto forma-
dos entre 2736±4 e 2710±10 Ma (Feio et al. 2012). 

Com base nas idades de cristalização e dados petro-
gráficos pôde-se correlacionar cronologicamente os gra-
nitoides estudados neste trabalho com alguns dos demais 
granitoides do Domínio Carajás, como as rochas dos gra-
nitos Igarapé Gelado, Serra do Rabo e Planalto. Segundo 
Feio et al. (2013) estes granitoides são geoquimicamente 
semelhantes à Suíte Planalto e apresentam idades de 
2731±26 Ma (Pb-Pb em zircão; Barros et al. 2009) e de 
2743±2 Ma (U-Pb em zircão; Sardinha et al. 2004). 

O Granito Serra do Rabo é constituído essencial-
mente por álcali-feldspato granitos e sienogranitos e su-
perpõem-se apenas com as amostras AMD-01B e TDM-09. 
No caso do Granito Igarapé Gelado (Barbosa 2004, Barros 
et al. 2009), este é formado por granodioritos e monzogra-
nitos com tonalitos, leucomonzogranitos e sienogranitos 
subordinados. Esta unidade, apesar de apresentar simi-
laridades e sobreposição com alguns litotipos estudados 

apresenta uma idade de 2731±26 Ma (1 grão), pelo método 
Pb-Pb em zircão, interpretada como idade mínima de cris-
talização (Tab. 1).

Como método auxiliar ao estudo petrogenético dos 
granitoides da região de vila Cedere III, foi aplicado o mé-
todo isotópico Sm-Nd (rocha total), para a determinação 
da origem magmática, bem como, o tempo de residência 
crustal baseado em idades modelo, que podem representar 
o tempo de diferenciação crosta-manto ou mesmo o tempo 
de geração de crosta.

As idades modelo TDM
 entre 3,11 a 2,91 Ga obtidas 

para os granitoides de Vila Cedere III sugerem que as mes-
mas são derivadas de fontes mesoarqueanas, sendo forte-
mente retrabalhados durante o Neoarqueano (2,75 - 2,73 
Ga), em concordância com o último evento magmático 
proposto por Feio et al. (2013). Enquanto que os valores de 
ε

Nd
(t) entre –2,22 e 0,30 indicam o envolvimento de fontes 

crustais em sua gênese.
Com base nas características petrográficas, dados 

geocronológicos e de geoquímica isotópica pode-se suge-
rir para estes granitoides similaridades às constatadas em 
ambientes extensionais, sendo provavelmente associada 
ao estágio de abertura da Bacia Carajás, enquanto os gra-
nitos da Suíte Planalto refletem um contexto compressivo, 
associado ao estágio de inversão da Bacia, como discutido 
por (Feio et al. 2012, 2013). Isto sugere que os granitoides 
foram formados em um ambiente extensional relacionado 
à deformação regional neoarqueana que afetou o Domínio 
Carajás.

Assim, as idades modelo confirmam um importante 
período de formação de crosta no Mesoarqueano como 
fora proposto por Sato e Tassinari (1997), Galarza (2002), 
Barros et al. (2004, 2009), Macambira & Galarza (2008), 
para a região do Domínio Carajás (3,2 - 2,9 Ga); por Feio 
et al. (2013), Galarza et al. (2012, 2013) e Santos R. et al. 
(2013), para o Domínio Canaã dos Carajás (3,1 - 2,9 Ga), 
bem como por Macambira e Lancelot (1996), Dall’Agnol et 
al. (1999), Souza et al. (2001), Rämö et al. (2002), Rolando 
e Macambira (2003) para a região do Domínio Rio Maria 
(3,0 - 2,9 Ga).
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RESUMO: No sudeste do estado do Amazonas, as rochas vul-
cânicas do Grupo Colíder (1,82-1,76 Ga) são caracterizadas por 
dois tipos composicionais relacionados a diferentes estilos erupti-
vos. Lápili-tufos riolíticos ricos em cristais, lápili-tufos com bai-
xo grau de soldagem e lápili-tufos ricos em púmice com textura 
eutaxítica compõem a primeira associação. Estas vulcânicas são 
ricas em fenocristais e cristaloclastos de quartzo, indicando um 
magma supersaturado em SiO

2.  Feno-latitos porfiríticos, além de 
tufos vítreos e tufos reomórficos formam outra associação e são 
relacionados a depósitos hipabissais e piroclásticos de magmas 
pobres em quartzo. A presença de texturas reomórficas indica 
soldagem de alta temperatura nas litologias subaéreas. Litofácies 
com lápili-acrescionário e gas pipes também foram identificadas 
nesse grupo e associadas a eventos piroclásticos.  O Grupo Bene-
ficente (1,76 - 1,74 Ga) é composto por associações de litofácies 
deltaicas (pró-delta, frente deltaica e planície deltaica) que, jun-
tamente com conglomerados aluviais vulcanogênicos, quartzo 
arenitos costeiros e fluxos coesivos subaquosos de leques deltai-
cos indicam que a sedimentação ocorreu em ambientes deltaico e 
marinho. A continuidade do magmatismo nos estágios de maior 
aporte sedimentar é demonstrada pela intercalação entre tufos 
vítreos e as rochas sedimentares.

PALAVRAS-CHAVE: Grupo Colíder; Grupo Beneficente; 
Litofácies; Vulcanismo; Sedimentação.

ABSTRACT: In southeastern Amazonas state, the vol-
canic rocks of Colíder Group (1.82-1.76 Ga) are charac-
terized by two compositional types related to different 
eruptive styles. Crystal-rich rhyolitic lapilli-tuffs, low-
grade welded lapilli-tuffs and pumice-rich lapilli-tuffs 
with eutaxitic textures compose the first association. 
Pheno-latites in addition to vitric tuffs and rheomor-
phic tuffs forms another association and are related to 
hypabyssal and pyroclastic deposits of quartz-poor 
magmas. The presence of rheomorphic textures indi-
cate high-temperature welding in the subaerial litholo-
gies. Accretionary-lapilli with gas pipes lithofacies were 
also identified and associated to pyroclastic events. The 
Beneficente Group (1.76 - 1.74 Ga) is composed by del-
taic lithofacies associations (pro-delta, delta front and 
delta plain) which, together with volcanogenic alluvial 
conglomerates, coastal quartz sandstones and cohesive 
subaqueous flows, indicate deltaic and marine settings 
to the sedimentation. The magmatism continuity during 
major sediment supply stages is demonstrated by the in-
tercalation between sedimentary rocks and vitric tuffs.         

KEYWORDS: Colíder Group; Beneficente Group; 
Lithofacies; Volcanism; Sedimentation.
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INTRODUÇÃO

O Cráton Amazonas (CA) é o maior segmento tec-
tônico que expõe rochas paleoproterozoicas na Plata-
forma Sul-Americana (Almeida & Hasui, 1984), sendo 
limitado a leste pela Província ou Cinturão Tocantins, 
de idade neoproterozoica, e a oeste pelo ante-país da 
Cadeia Andina (Cordani et al. 2009). A Bacia do Ama-
zonas - fanerozoica - divide o CA em dois escudos: Es-
cudo das Guianas ao norte e Escudo Brasil-Central (ou 
Guaporé) ao sul.

Amplas áreas do CA (~ 1.500.000 km2) estão co-
bertas por rochas vulcânicas intermediárias a ácidas 
propostas como grupos ou formações com diferentes 
intervalos de idade de cristalização. O vulcanismo é re-
gistrado desde a Formação Vila Riozinho (2,0 Ga, La-
marão et al. 2002) no Pará até o Grupo Serra do Gavião 
(~ 1,53 Ga, Oliveira et al. 2014) no Amazonas (Fig. 1).  Na 
região que compreende os municípios de Apuí e Novo 
Aripuanã, sudeste do estado do Amazonas, as rochas 
vulcânicas de 1,82 – 1,76 Ga (Brito et al., 2010; Almeida 
& Costa 2014) são atribuídas ao Grupo Colíder. Estas 
rochas são cobertas por uma sequência epiclástica e 
vulcanoclástica marinho-deltaica do Grupo Beneficen-
te (Almeida & Nogueira Filho, 1959). 

Estudos sismológicos, de comprimento e forma de 
ondas Rayleigh e S (Lloyd et al. 2010; Chulick et al. 2013; 
Corrêa Rosa et al. 2016), sugerem uma estrutura crustal 
para o CA composta por duas regiões de crosta mais es-
pessa (> 50 km), que correspondem geotectonicamente 
a dois núcleos arqueanos: (1) Blocos Imataca e Amapá 
no Escudo das Guianas (Kroonenberg et al. 2016). Na 
divisa Brasil-Guiana ressalta-se a obtenção de uma ida-
de de 4,2 Ga em zircão herdado de uma rocha vulcânica 
félsica do Grupo Surumu (Nadeau et al. 2013), regis-
trando a presença de um paleo-núcleo hadeano, e; (2) 
Bloco Carajás, onde encontra-se crosta arqueana aflo-
rante bem estabelecida (Cordani et al. 2009) com idades 
entre 2.6 e 3.2 Ga (Tassinari et al. 2000; Dal’Agnol et al. 
2001; Santos 2003). Uma extensa faixa de orientação 
NNW-SSE cuja área corresponde às províncias Ven-
tuari-Tapajós + Amazônia Central ou Tapajós-Parima 
possui uma espessura crustal em torno de 40 - 45 km. 
Nesta área predominam rochas plutônicas e vulcânicas 
tardi- a pós-colisionais (2,0 -1,79 Ga). Rochas meta-
mórficas de 2,26 Ga a 1,98 Ga são menos abundantes 
(Santos 2003), mas representam os eventos de colisão 
e acresção crustal na Orogênese Transamazônica.  A 
ambientação tectônica no período compreendido entre 
1,82 Ga e 1,74 Ga, representada pela província Rio Ne-

gro-Juruena (sensu Tassinari & Macambira 1999, 2004; 
Cordani et al. 2009) ou Rondônia-Juruena (sensu Santos 
et al. 2006) é interpretada como um período com predo-
minância de processos de acresção de arcos magmáti-
cos e soft-collision (Cordani et al. 2009). 

A caracterização de depósitos vulcânicos na Ama-
zônia tem sido proposta pelo reconhecimento de com-
posição química de rocha total, química mineral, data-
ção radiométrica e estudo de isótopos (e.g. Pinho et al. 
2001, Lamarão et al. 2002, 2005; Fernandes et al. 2006; 
Batata et al. 2008; Pierosan et al. 2011a; Rocha et al. 2012; 
Barreto et al. 2014; Cruz et al. 2014; Marques et al. 2014). 
A falta de continuidade e dificuldade de acesso dos aflo-
ramentos tende a limitar o uso da ferramenta de asso-
ciações de litofácies. No entanto, quando reconhecidas, 
estas associações mostram as variações das condições 
de cristalização, perda de gases e interação com o meio 
dispersivo; podendo ser empilhadas estratigraficamen-
te ou correlacionadas regionalmente (e.g. Pierosan et al. 
2011b; Barreto et al. 2013; Roverato et al. 2016). A transi-
ção ou oscilação entre períodos de maior atividade vul-
cânica e períodos de maior aporte sedimentar também 
é investigada por meio do reconhecimento de litofácies 
em sucessões vulcanossedimentares.

O objetivo do presente trabalho é apresentar des-
crições de campo com o reconhecimento de texturas e 
estruturas macro- e microscópicas para a caracteriza-
ção dos tipos de depósitos vulcânicos do Grupo Colí-
der e sedimentares do Grupo Beneficente na região de 
Apuí-Novo Aripuanã. Será apresentada a discussão 
dos respectivos estilos eruptivos, processos de emplace-
ment e cristalização para as rochas vulcânicas. Também 
será descrita a relação com a sedimentação epiclástica 
e vulcanoclástica sobreposta baseada na separação de 
litofácies, utilizada para identificar os ambientes de se-
dimentação.

Contexto Geológico

A área de exposição das rochas estudadas é limi-
tada ao sudoeste por granitos na Suíte Teodósia (~ 1,76 
Ga; Almeida & Costa 2014) e coberta a leste-sudeste 
pela Bacia paleozoica do Cachimbo. Este segmento é 
associado aos domínios tectono-estratigráficos Jurue-
na (1,85 – 1,54 Ga) e Roosevelt-Aripuanã (1,76 – 1,74 
Ga) (Lacerda Filho et al. 2001; Rizzotto & Quadros 
2005) sendo coberto parcialmente por rochas sedi-
mentares paleozoicas e por terraços e sedimentos ce-
nozoicos (Fig. 2). 
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Figura 1 - Distribuição das unidades vulcânicas paleoproterozoicas a mesoproterozoicas no Cráton Amazonas a 
partir de Bizzi et al. (2003) e Oliveira et al. (2014). As zonas de diferentes espessuras crustais foram compiladas de 
Lloyd et al. (2010) e Corrêa Rosa et al. (2016).

As rochas vulcânicas do Grupo Colíder formam, 
em escala regional, uma faixa relativamente estreita 
que margeia os limites da Bacia Alto Tapajós. Esta 
unidade já foi correlacionada ao vulcanismo das uni-
dades Iriri (Santos et al. 1975; Pessoa et al. 1977; Pinho 
et al. 2001) e Teles Pires (Pinho 2002) e foi denomina-
da Suíte Colíder por Lacerda Filho et al. (2001) e Fras-
ca & Borges (2004). Na área de estudo, as rochas do 
Grupo Colíder ocorrem nas calhas dos principais rios 
(Aripuanã, Buiuçu, Jatuarana, Juma, Acari, Camaiú e 
Sucunduri), em vales dissecados e em janelas estru-
turais nos domínios de formações sedimentares. As 
rochas predominantes são riolitos porfiríticos e tufos, 
com subordinados feno-latitos. Quimicamente, estas 
rochas são caracterizadas por uma afinidade cálcio-al-
calina de alto-K, metaluminosa a peraluminosa (Al-
meida & Costa 2014). Levantamentos recentes mos-
tram que rochas metavulcânicas ocorrem associadas 
a ardósias e filitos em exposições nos rios Aripuanã, 
Guariba, Buiuçu e Acari.  

Uma sequência sedimentar a metassedimentar de 
origem marinho-deltaica (Almeida & Nogueira Filho 
1959; Liberatore et al. 1972; Reis et al., 2009, 2013) está 
sobreposta ao Grupo Colíder e ocorre nos interflúvios 
e em alguns vales ao longo de uma extensa área entre 
os rios Aripuanã e Sucunduri. Na área de estudo essa 
associação é composta por brechas vulcânicas, areni-
tos e conglomerados vulcanogênicos intercalados com 
pelitos e quartzo arenitos. Nas porções a sudeste da 
área rochas carbonáticas também ocorrem associadas 
às demais sedimentares, no entanto sua idade ainda é 
desconhecida.

O reconhecimento de rochas com intensa contri-
buição vulcanoclástica na região foi feita primeiramen-
te por Almeida & Nogueira Filho (1959) ao longo do rio 
Aripuanã e a estas rochas foi sugerida a denominação de 
Grupo Beneficente. Uma idade de proveniência com pi-
cos de maior frequência de 1,74 – 1,76 Ga em um quartzo 
arenito no mesmo rio (Reis et al. 2013) sugere que a se-
dimentação foi um pouco mais jovem que o vulcanismo 
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do Grupo Colíder. Já uma idade de 1,76 Ga (Brito et al., 
2010) para uma vulcânica porfirítica félsica, aflorante 
no garimpo Eldorado do Juma (Novo Aripuanã-AM), 
mostra uma idade mais jovem para vulcânicas. Uma so-
leira de augita-olivina gabro, de aproximadamente 250 
m de espessura, intrude camadas de ritmitos do Grupo 
Beneficente no rio Aripuanã, próximo à localidade de 
Mata-Matá. Esta unidade forneceu uma idade em torno 
de 1,56 Ga (Betiollo et al. 2009) em badeleíta, que é bali-
zada como idade mínima de deposição. 

Uma bacia mesoproterozoica, relacionada à For-
mação Prainha (Almeida & Nogueira Filho, 1959) e ou-
tras unidades sedimentares pouco estudadas na área, 
forneceu idades mínimas de deposição de ~ 1,0 - 1,5 Ga 
(Reis et al. 2013). As rochas proterozoicas são cobertas 
pelas unidades paleozoicas da Bacia Alto Tapajós que 
compreendem o Grupo Jatuarana (Bizinella et al. 1980), 
composto por siltitos e arenitos finos glauconíticos de 
idade siluro-devoniana (Cruz, 2005). Coberturas ceno-
zoicas como os arenitos e conglomerados da Formação 
Içá e os terraços fluviais cobrem localmente as unidades 
da área.

MÉTODOS

Os métodos de trabalho compreenderam o mapea-
mento geológico em escala 1:100.000 por meio terrestre 
nas rodovias Transamazônica (BR-230), AM-174 - que 
liga os municípios de Apuí e Novo Aripuanã - e vicinais, 
bem como campanhas fluviais ao longo do rio Acari. 
Perfis estratigráficos foram levantadas com auxílio de 
gama-espectrômetro portátil modelo RS-125 da mar-
ca Radiation Solutions Inc. Uma revisão petrográfica das 
amostras foi realizada. A nomenclatura faciológica de 
depósitos vulcânicos piroclásticos é baseada no esque-
ma de Branney & Kookelar (1992). Para as vulcânicas 
hipabissais e para as rochas sedimentares utilizou-se o 
critério de letras maiúsculas para o nome da rocha e le-
tra minúscula para textura (e.g. porfirítico), estrutura 
sedimentar (e.g. estratificação plano-paralela) e prove-
niência (e.g. vulcanogênico).

RESULTADOS

Os resultados do mapeamento, petrografia e se-
paração litofaciológica foram divididos em tipos de de-
pósitos e locais de ocorrência. Os códigos, descrições e 
interpretações de litofácies são apresentados na Tabela 
1. Na tabela 2 consta a associação de litofácies e o local 
de ocorrência correspondente. 

Litofácies associadas a Correntes de Densidade 
Piroclásticas (CDPs) – sul de Apuí

Na região que compreende as porções sudeste e 
sul da sede municipal de Apuí-AM, ao sul da BR-230 
(Transamazônica), o acesso é realizado pelas vicinais 
Ema e Gaúcha.  Nesta área, as rochas vulcânicas do Gru-
po Colíder encontram-se intemperizadas, comumente 
com fenocristais de quartzo e matriz alterada para ar-
gilominerais, sendo cortadas por veios milimétricos a 
centimétricos (até 3,0 cm) de quartzo sub-translúcido. 
Quando frescas, as vulcânicas são identificadas como lá-
pili-tufos maciços ricos em cristais (LTmc) pobremente 
selecionados (Fig. 3a). As texturas mais comuns são de 
reabsorção dos cristais, bem como texturas de separa-
ção dos cristais (broken apart), onde partes dos cristais 
são segregadas. A principal mineralogia é formada por 
cristaloclastos de quartzo, K-feldspato (por vezes com 
cauda de recristalização), opacos, plagioclásio, biotita 
cloritizada (Fig. 3b) e, em uma única amostra, allanita. 
Minerais acessórios como zircão e apatita são comuns 
e os principais minerais de alteração são agregados de 
clorita, epidoto, opacos e mica branca. Os litoclastos 
presentes são agregados milimétricos subarredondados 
compostos por quartzo, plagioclásio, K-feldspato, opa-
cos e apatita. Nesta litofácies LTmc a matriz é micro- a 
criptocristalina, quartzo-feldspática isótropa ou com 
orientação da trama, sendo recristalizada quando pró-
xima a bordas e contatos entre cristaloclastos ou quan-
do cortada por fraturas.

Em rochas com grau de soldagem intermediário 
ocorrem texturas vitroclásticas fluidais com axiolitos 
e litofises orientados que contornam os cristaloclastos, 
indicando processos de devitrificação de fragmentos ví-
treos (Fig. 3c). Estas litologias compõem uma litofácies 
de lápili-tufos soldados ricos em cristais (LTcs). Algu-
mas feições como orientação e alongamento de cristais 
de K-feldspato, quartzo e agregados de epidoto e clori-
ta, além da formação de sombras de pressão e caudas de 
recristalização. 

Outra litofácies associada à CDPs nessa região é 
representada por lápili-tufos ricos em púmice com tex-
tura eutaxítica (LTpe). Os tufos, que mostram alteração 
intempérica avançada, são compostos por cristaloclas-
tos de quartzo (1,0 – 2,0 mm) e fragmentos de púmice 
lenticulares (comprimento entre 0,3 cm e 2,0 cm) no 
plano X-Z. Esta orientação forma uma foliação milimé-
trica a centimétrica, marcando uma trama eutaxítica de 
fragmentos lenticulares (Fig. 3d). As litofácies LTmc, 
LTcs e LTpe podem ser agrupadas em uma associação 
de unidades de resfriamento ignimbríticas, originadas 
por fluxos piroclásticos primários de temperatura mo-
derada.
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Figura 2 - Mapa Geológico simplificado da área de estudo cartografado em escala 1:100.000, com limites de unida-
des e lineamentos magnéticos obtidos por interpretação de imagens aerogeofísicas. Idades compiladas de Almei-
da & Costa (2014). 
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Tabela 1 - Descrição e interpretação das litofácies dos grupos Colíder e Beneficente na área de estudo.

Código Litófácies Descrição Interpretação
Grupo Colíder    

LTmc
Lápili-tufos maciços 
ricos em cristais

Lápili-tufos maciços ricos em cristais (quartzo, K-felds-
pato, biotita) 

Ignimbritos de correntes de densida-
de piroclástica: flow-boundary zone 

dominada por escape de fluidos. 

LTcs
Lápili-tufos soldados 
ricos em cristais

Lápili-tufos ricos em cristais (quartzo, K-feldspato, 
biotita) com moderado grau de 

Correntes de densidade piroclástica: 
flow-boundary zone 

soldagem
dominada por  escape de fluidos. 
Soldagem de baixa temperatura.

LTpe

Lápili-tufos ricos em 
púmice com textura 
eutaxítica

Lápili-tufos ricos em púmices com textura eutaxítica. 
Alterados para argilominerais

Correntes de densidade piroclástica: 
ignimbritos com soldagem de 

moderada temperatura.

FLp
Feno-latitos porfirí-
ticos

Feno-latitos com fenocristais de plagioclásio, clinopiro-
xênio e K-feldspato. Matriz rica em sílica Intrusões hipabissais rasas.

LTreo
Lápili-tufos reomór-
ficos

Lápili-tufos foliados e dobrados com cristais de felds-
pato argilizados e quartzo. Trama parataxítica.

Ignimbritos de corrente de densida-
de piroclástica com alta tempera-
tura.

Treo Tufos reomórficos 
Tufos finos ricos em fiamme e lápili-tufos com cristalo-
clastos de quartzo. Alto grau de soldagem.

Tufos co-ignimbríticos soldados em 
alta temperatura.

Tsha Tufos ricos em shards
Tufos finos isótropos ricos em shards (raros cristalo-
clastos de quartzo) com orientação caótica

Depósitos de cinza co-ignimbríticos. 
Topo ou base de ignimbrito.

LTacc
Lápili-tufo rico em 
lápili acrescionário

Lápili-tufos formados por lápili-acrescionário com 
matriz tufácea e gas pipes

Depósitos de interface entre a cor-
rente de densidade piroclástica
inferior e a nuvem de elutriação 
co-ignimbrítica. 

Grupo  Beneficente    

Cm
Conglomerado matri-
z-suportado

Conglomerados  vulcanogênicos monomíticos com 
seixos e matacões moderadamente 

Depósitos de leques aluviais ou del-
taicos.

arredondados de feno-latitos imersos em matriz epi-
clástica fração areia fina a grossa

Cc
Conglomerado clasto-
-suportado 

Conglomerado vulcanogênico polimítico  com seixos 
bem a moderadamente arredondados

Preenchimento de canais subaquo-
sos com alto gradiente 

 de feno-latitos, tufos, ignimbritos e vulcânicas félsicas 
afaníticas de declividade.

Ac
Arenitos conglome-
ráticos

Arenitos  conglomeráticos com seixos de feno-latitos, 
de arenitos seixosos e de quartzo  em camadas tabula-
res com estratificações cruzadas de baixo ângulo

Ação de correntes de média energia 
em substrato vulcânico.

Brv
Brechas vulcanogê-
nicas

Brechas  com vulcanoclastos félsicos angulosos centi-
métricos  em matriz arenosa grossa 

Erosão in-situ de rocha vulcânica 
félsica por correntes subaquosas.

Af

Arenitos médios a 
grossos com estratifi-
cação festonada

Litarenitos mal selecionados com estratificação festo-
nada. Podem conter grânulos de 

Preenchimento de canais subaquo-
sos e migração de dunas de 

intraclastos argilosos e líticos vulcânicos na base. Fei-
ção de leito: ripples centimétricas. morfologia de leito 3D.

Avpp
Arenitos grossos com 
estratificação p-p

Litarenitos vulcanogênicos mal selecionados com 
grãos subangulosos com estratificação Correntes trativas de alta energia.

plano-paralela e cruzada de baixo ângulo

Aco
Arenitos grossos com 
estratificação

Litarenitos  mal selecionados vulcanogênicos com 
estratificação convoluta

Retrabalhamento da estratificação 
por tensões  em colapsos

convoluta gravitacionais.

Am
Arenitos finos a mé-
dio maciços

Sublitarenitos maciços bem selecionados com grãos 
bem arredondados Lobos turbidíticos frontais.

Acp
Arenitos médios com 
estratificação 

Quartzo arenitos a litarenitos mal selecionados om 
estratificação cruzada planar 

Correntes trativas de média a alta 
energia com migração de 

cruzada planar e planar de baixo ângulo dunas de morfologia de leito 2D.

App
Arenitos finos com 
estratificação p-p

Sublitarenitos, bem selecionados, com grãos bem arre-
dondados e estratificação p-p

Ação de correntes trativas de alta 
energia.

Tv Tufos vítreos finos
Tufos com fragmentos de púmice bandados e com 
vesículas tubulares na fração cinza

Depósitos de cinza co-ignimbríticos. 
Topo ou base de ignimbrito.

Pp
Pelitos com lamina-
ção cruzada planar

Siltitos arenosos com laminação cruzada planar de 
baixo ângulo de pequeno porte

Migração de dunas subaquosas em 
correntes de baixa energia.

Pm Pelitos maciços
Siltitos  e argilitos maciços de cor vermelha clara a 
marrom. 

Decantação de sedimentos muito 
finos em regime de baixa energia.

Pl Pelitos laminados
Siltitos arenosos com laminação milimétrica, cor mar-
rom e níveis cauliníticos. 

Decantação de sedimentos muito 
finos em regime de baixa energia.

Ph
Pelitos com estrutu-
ras heterolíticas Siltitos e argilitos com estruturas wavy-linsen

Alternância de regimes de maior ener-
gia  e menor energia (decantação).

Tmf Tufos muito finos
Tufos muito finos com níveis oxidados recristalizados 
parcialmente (mica branca) 

Depósitos de cinza co-ignimbríticos. 
Topo ou base de ignimbrito.
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Figura 3 - Feições macroscópicas e microscópicas das rochas do Grupo Colíder relacionadas à CDPs ao sul de Apuí. 
(A) Lápili-tufo rico em cristaloclastos de quartzo e K-feldspato dispersos em matriz afanítica, litofácies LTmc. (B) 
Cristaloclasto de biotita (bt) parcialmente cloritizada em lápili-tufo, litofácies LTmc. (C) Lápili-tufo riolítico rico em 
fragmentos de cristais com texturas de reabsorção, mal selecionado e com texturas vitroclásticas fluidais na matriz, 
litofácies LTcs. (D) Lápili-tufo rico em fragmentos lenticulares de púmice (pm) dispersos em matriz alterada de cor 
branca, litofácies LTpe.

Litofácies associadas a depósitos hipabis-
sais e CDPs – rios Juma e Acari

As litofácies associadas a depósitos hipabissais e 
piroclásticos ocorrem ao longo dos rios Juma e Acari. 
As rochas aflorantes são feno-latitos porfiríticos (FLp, 
classificação petrográfica) de cor laranja-avermelhada 
(Fig. 4a) com fenocristais de plagioclásio e K-feldspato 
(0,1 – 0,5 cm) tabulares euédricos a subédricos, além de 
clinopiroxênio  anédrico alterado para minerais do gru-
po da iddingsita e clorita (Fig. 4b) e opacos subédricos. 
A matriz é oxidada vítrea com porções globulares devi-
trificadas para quartzo em texturas quench. 

Em exposições restritas no rio Acari ocorrem lá-
pili-tufos reomórficos (LTreo) com cristaloclastos de 
feldspato (2 -3 mm) argilizado e quartzo embainhado 
(~1 mm). Estes estão dispersos em uma matriz afaníti-
ca vermelha devitrificada a localmente recristalizada. 
Macroscopicamente esta litofácies mostra uma foliação 
em escala de mm e cm, no entanto um aspecto coeren-
te aparente, onde a foliação é obliterada por superfícies 

intemperizadas também é reconhecida (Fig. 4c). Esta 
litofácies está associada a tufos vítreos reomórficos 
(Treo) com púmices achatados (fiamme) em uma trama 
vitroclástica parataxítica (Fig. 4d) e em ambas foi ve-
rificada uma foliação penetrativa com dobras suaves a 
apertadas inclinadas com caimento sem lineação apa-
rente (S>>L)  (Fig. 4e). 

Tufos vítreos ricos em shards (Fig. 4f) de 1 a 2 mm 
(Tsha) possuem até 20% de cristaloclastos de feldspato 
dispostos em trama caótica, apresentando raros crista-
loclastos de quartzo arredondados (~1 mm). Litofises 
circulares preenchidas por quartzo epitaxial também 
compõem esta litologia. 

Na rodovia AM-174, 20 km ao norte de Apuí, ocor-
re um lapilito com fragmentos esféricos de lápili-acres-
cionário com cor de alteração alaranjada e dimensões 
médias de 1 mm a 5 mm (Fig. 5a) dispersos em matriz 
tufácea fina de cor cinza, representando a litofácies 
lápili-tufo rico em lápili-acrescionário (LTacc). Os 
fragmentos estão isolados ou amalgamados e são com-
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postos por agregados de minerais do grupo da clorita, 
agregados quartzo-feldspáticos e opacos globulares 
(Fig. 5b). A mineralogia corresponde à alteração e re-
cristalização de fragmentos vulcânicos de fração cinza. 
A matriz tufácea é composta por partículas quartzo-
-feldspáticas com opacos, apatita e clorita. Uma feição 
importante é a presença de estruturas regulares e pa-
ralelas com abertura em torno de 2,0 cm, espaçamento 

variável de até 1,5 m e terminação na forma de “dedos”. 
As estruturas descritas são preenchidas por fragmentos 
de lápili-acrescionário de menores dimensões (2,0 mm) 
que os fragmentos presentes na rocha (Fig. 5c,d). Estas 
estruturas são interpretadas como gas pipes, que servi-
ram como canais de elutriação após a remobilização da 
fração lapilítica e cinerítica mais fina das porções basais 
do fluxo.

Figura 4 - Feições macroscópicas e microscópicas das rochas hipabissais, efusivas e piroclásticas 
dos rios Juma e Acari. (A) Feno-latito porfirítico (FLp) com ~35% de fenocristais de plagioclásio, 
piroxênio e K-feldspato em matriz afanítica avermelhada. (B) Fenocristais de plagioclásio (esq.) e 
clinopiroxênio (dir.) em feno-latito porfirítico. Detalhe em contato de cristal de plagioclásio com 
inclusão de piroxênio e matriz com textura quench. (C) Aspecto coerente aparente em lápili-tufo 
reomórfico (LTreo) mostrando alto conteúdo de cristaloclastos e fenocristais (~40%) argilizados. 
(D) Tufo reomórfico (Treo) com trama parataxítica marcada pela orientação paralela de fiamme 
contornando as frações sólidas (cristais). (E) Dobra com comprimento de onda métrico (escala do 
martelo) e superfície axial de médio ângulo de mergulho onde as litofácies LTreo e Treo ocorrem 
dobradas conjuntamente. (F) Tufo vítreo rico em fragmentos de shards (Tsha) milimétricos. 
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Figura 5 - Feições macroscópicas e microscópicas da litofácies LTacc. (A) Fragmentos de lápili-acrescionário mi-
limétricos com cor de alteração laranja em matriz tufácea de cor cinza. (B) Mesmo litotipo em lâmina delgada, 
mostrando alteração para minerais do grupo da clorita nos fragmentos. (C) Gas pipes de abertura centimétrica 
em lapilito, mostrando terminação na forma de dedos. (D) Detalhe em gas pipe, contendo fragmentos de lápi-
li-acrescionário com menor granulação em relação à moda da rocha.

Sedimentação do Grupo Beneficente

Contato entre rochas vulcânicas e sedimentares 
- Garimpo Eldorado do Juma 

No Garimpo Eldorado do Juma, especificamente 
na grota Rica, a ocorrência de rochas vulcânicas porfirí-
ticas com fenocristais de feldspato (~20 – 30%) e sem 
quartzo modal (FLp) são atribuídas ao Grupo Colíder. 
Estudos geocronológicos em uma amostra de rocha vul-
cânica ácida neste garimpo forneceram uma idade de 
cristalização de 1.766 ± 5.7 Ma (Brito et al. 2010), indi-
cando que estas vulcânicas são uma importante fonte 
de detritos para o Grupo Beneficente (1,76-1,74 Ga). 

Nesta área, as vulcânicas estão alteradas intem-
pericamente e mostram turmalinização dos feldspatos. 
O contato das vulcânicas é diretamente com brechas 
vulcanogênicas (Brv) contendo litoclastos angulosos 
centimétricos de vulcânica félsica em matriz epiclásti-
ca e vulcanoclástica fração areia grossa. Estas brechas 

são sobrepostas por arenitos grossos vulcanogênicos 
(Avpp) com estratificação cruzada planar. O acama-
mento das rochas sedimentares é abaulado, mostrando 
diversos mergulhos, de até 20º (Fig. 6a,b). Cerca de 480 
m a oeste desta exposição, dentro do mesmo garimpo, 
ocorre um conglomerado matriz-suportado (Cm) vul-
canogênico monomítico (Fig. 6c) com clastos (1 – 60 
cm) de baixa a média esfericidade, moderadamente a 
bem arredondados. A composição dos clastos é de ro-
cha vulcânica porfirítica com fenocristais de feldspato 
alterados (~ 0,3 cm) e matriz arenosa fina a média com-
posta por líticos vulcanogênicos e quartzo. 

As unidades basais são sobrepostas por pacotes 
métricos (~ 3 m) de pelitos maciços (Pm) e laminados 
(Pl) cortados por vênulas de caulim com espessura mi-
limétrica (Fig. 6d), brechas vulcanoclásticas (Brv) e ca-
madas com cerca de 2,5 m de quartzo arenitos brancos 
médios bem selecionados com grãos bem arredondados 
e estratificação cruzada planar (Acp). 



A sucessão vulcanossedimentar dos grupos Colíder e Beneficente no sudeste do Amazonas: estilos eruptivos, tipos composicionais e ambientes de sedimentação Matheus S. Simões  |  Raul E. Meloni  |  Paulo R. R. Benevides Filho  |  Tomas M. Lisboa  |  Antonia Railine C. Silva

256
Contribuições à Geologia da Amazônia - Volume 10

257
Contribuições à Geologia da Amazônia - Volume 10

Figura 6 - Feições de campo das rochas sedimentares do Grupo Beneficente no Garimpo Eldorado do Juma. (A) Con-
tato dos feno-latitos (FLp) com brechas vulcanogênicas (Brv) e arenitos grossos vulcanogênicos (Avpp) com as setas 
indicando o mergulho das camadas em plano longitudinal/vertical. (B) Inclinação de camada de arenito vulcanogêni-
co (tracejado) próximo à vulcânica porfirítica. (C) Conglomerado matriz-suportado (Cm) vulcanogênico monomítico 
com clastos de vulcânica porfirítica e matriz vulcanoclástica. Detalhe em clasto centimétrico de feno-latito. (D) Inter-
calação de siltitos e argilitos (Pl) cortados por vênulas de caulim paralelas e ortogonais à laminação. 

O topo da sequência é caracterizado por uma as-
sociação de arenitos médios a grossos (Af) e arenitos 
médios (Acp). Os primeiros possuem má seleção gra-
nulométrica, cor avermelhada e estratificação cruzada 
tangencial a festonada (feição de leito 3D).   A segunda 
litofácies é composta por arenitos médios com estrati-
ficação cruzada planar e planar de baixo ângulo (Amp, 
feição de leito 2D) formando sucessões com aumento 
da frequência de camada de arenitos em direção ao topo 
(Fig. 7a,c). É comum a presença de clastos de vulcâni-
ca e intraclastos argilosos milimétricos a centimétricos 
provenientes de drapes de lama (Fig. 7b).

Associações de arenitos e tufos com conglome-
rados - médio Acari e vicinal Gaúcha 

Descendo o rio Acari em seu médio curso, a partir 
da rodovia Transamazônica, aflora uma sucessão que 
apresenta da base para o topo: (i) brechas vulcanogê-

nicas (Brv) sobrepostas por arenitos médios, bem sele-
cionados e com estratificação cruzada planar (Avpp); 
(ii) arenitos grossos de coloração roxa-avermelhada, 
com estratificações cruzadas festonadas (Af) de médio 
porte e clastos de vulcânica esparsos (Fig. 8a); e (iii) 
quartzo arenitos de cor rosa, bem selecionados, com es-
tratificação plano-paralela a planar com truncamentos 
de baixo ângulo (Acp; Fig. 8b), tipo swash-backswash. Os 
quartzo arenitos também mostram marcas onduladas 
de diferentes comprimentos e onda e direções de paleo-
corrente sugestivos de fluxo oscilatório em ambiente de 
foreshore ou shoreface superior. 

Em um trecho ao norte da cachoeira dos Pombos 
(Fig. 2), ocorrem arenitos conglomeráticos (Ac) dispos-
tos em camadas tabulares. Os arenitos são compostos 
por seixos de vulcânicas porfiríticas bem arredondados 
em matriz arenosa grossa com estratificações cruzadas 
de médio a grande porte em baixo ângulo (Fig. 8c). Uma 
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camada de tufos e conglomerados mergulha 22º para sul 
e é formada, da base para o topo, por: (i) tufos muito 
finos com níveis oxidados milimétricos segmentados 
(Tmf) que possuem recristalização para mica branca 
muito fina e gradacionam para; (ii) tufos vítreos fi-
nos (Tvf) com fragmentos de púmices bandados ou 
tubulares e poucos cristaloclastos de quartzo (Fig. 
8d) e; (iii) conglomerado clasto-suportado (Cc) vul-
canogênico polimítico mal selecionado com clastos 
(0,5 mm - 4 cm) bem arredondados a moderadamen-
te arredondados (Fig. 8e) de feno-latitos, tufos muito 
finos e médios, arenitos tufáceos, vulcânicas félsicas 
afaníticas, arenitos com fragmentos angulosos. 

     Ao sul da sede municipal de Apuí, na vicinal 
Gaúcha, as vulcânicas estão bastante intemperizadas. 
Em alguns locais mostram fenocristais e em outros as 

texturas são obliteradas. As unidades vulcânicas são 

sobrepostas por arenitos conglomeráticos de matriz 

arenosa grossa (Ac) com clastos angulosos centimé-

tricos de quartzo sub-translúcido e arenitos seixosos 

(Fig. 8f e Fig. 9). Estes são sobrepostos por arenitos 

vulcanogênicos grossos maciços mal selecionados 

que são truncados por arenitos médios a grossos mo-

deradamente selecionados (Fig.9) que apresentam 

tanto estratificação cruzada festonada (Af), quanto 

planar e planar de baixo ângulo (Avpp). Em outros 

locais nessa mesma vicinal, afloram arenitos líticos 

vulcanogênicos com estratificações convolutas (Aco, 

Fig. 8g) sobrepostos por conglomerados polimíticos 

com matriz grossa e clastos de vulcânica de até 20 cm 

pouco angulosos a bem arredondados. 

Figura 7 - Sucessão, formas de leito e estruturas dos arenitos e pelitos do Grupo Beneficente no Garimpo Eldorado do 
Juma. (A) Lâminas granodecrescentes ascendentes, estratificações cruzadas de baixo ângulo e tangenciais em areni-
tos grossos. (B) Arenito com estratificação festonada e intraclastos argilosos de camadas pelíticas sotopostas (Af). (C) 
Sucessão progradacional. A quantidade de sedimentos na fração areia aumenta em direção ao topo. 
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Figura 8 - Feições macroscópicas e microscópicas das rochas do Grupo Beneficente no médio 
curso do rio Acari (A,B,C,D) e vicinal Gaúcha (E,F,G). (A) Arenito médio a grosso vulcanogênico, 
detalhe no clasto de rocha vulcânica no centro da foto. (B) Arenito médio com estratificação 
cruzada planar (Avpp). (C) Litofácies de arenitos conglomeráticos com laminação plano-para-
lela (Ac) dispostos em lobos amalgamados. Detalhe da rocha no canto superior esquerdo. (D) 
Tufo vítreo fino (Tvf) com fragmentos de púmice (pontilhado). (E) Conglomerado clasto-su-
portado (Cc) polimítico com clastos de vulcânicas félsicas afaníticas e porfiríticas. (F) Arenito 
conglomerático  (Ac) com blocos e seixos angulosos de arenito seixoso estratificado (detalhe 
na foto), quartzo sub-translúcido e vulcânicas félsicas. (G) Arenito grosso com estratificação 
convoluta (Aco).
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Figura 9 - Seção colunar das litofácies com a sucessão de litofácies envolvendo arenitos conglomeráticos (Ac), areni-
tos grossos com estratificação plano-paralela (Avpp) mostrando sets com granodecrescência ascendente e arenitos 
grossos com estratificação festonada (Af), na vicinal Gaúcha. Paleocorrentes para NNE, NE e SE.

Arenitos e pelitos vulcanogênicos – Vila do 
Carmo e Transamazônica

Na Vila do Carmo (Fig. 2) as camadas do Grupo 
Beneficente mergulham cerca de 32º para SW. As prin-
cipais litofácies que ocorrem nessa região são: quartzo 
arenitos e sublitarenitos finos, bem selecionados, com 
grãos bem arredondados e estratificação plano-paralela 
(App); pelitos laminados (Pl) com níveis cauliníticos 
e camadas centimétricas (~ 10 cm) de tufos alterados 
(Tmf);  siltitos e argilitos com estruturas wavy-linsen 
(Ph); sublitarenitos finos a médios mal selecionados 
com grãos bem arredondados  e estratificação cruzada 
planar (Avpp). 

Em alguns locais as rochas sedimentares mostram 
dobras em camadas de arenitos imersas em pelitos. As 
dobras são sugestivas de depósitos de slump (colapsos 
gravitacionais) em seções com acamamento suborizon-
tal ou de dobras de arraste, onde as camadas são corta-
das por falhas. A interpretação de um perfil estratigráfi-
co de 50 m associado ao perfil de Contagem Total (cps) 
de K, Th e U sugere a presença de pelo menos uma pa-
rassequência progradacional cujo conjunto de litofácies 
mostra o aumento da frequência da fração areia muito 

fina a fina até o topo (Fig. 10). Outra característica da 
seção é a ocorrência de camadas centimétricas (5 – 10 
cm) de tufos finos a médios de coloração cinza-escura, 
bastante alterados (Tv).              

Uma seção geológica regional de cerca de 75 km 
a partir do  rio Aripuanã até a sede municipal de Apuí 
mostra, nos primeiros quilômetros, arenitos médios 
com laminação plano-paralela a cruzada de baixo ângu-
lo (Acp, Fig. 11a) com marcas onduladas de comprimen-
tos de onda centimétrico (~5 cm). A litofácies Acp tam-
bém mostra marcas de gretas de contração com erosão 
de camadas mais finas sobrepostas (Fig. 11b). Sucessões 
com camadas métricas (~1 – 1,5 m) tabulares de arenitos 
maciços (Am) intercaladas com argilitos e siltitos maci-
ços de cor vermelha (Pm) também foram verificadas ao 
longo da seção (Fig. 11c).

Do km 35 ao km 75, entre o rio Aripuanã e a cida-
de de Apuí, prevalecem intercalações centimétricas de 
siltitos e arenitos finos a médios, por vezes com lamina-
ções onduladas truncadas (Fig. 11d). Na cidade de Apuí 
foi identificada uma sucessão de camadas horizontais 
de folhelhos, pelitos e arenitos com dobras intraestra-
tais convolutas (Fig. 11e).
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Figura 10 - Perfil estratigráfico e gamaespectrométrico para as rochas do Grupo Beneficente, no cruza-
mento da BR-230 com a vila homônima.
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Figura 11: Principais litofácies das rochas sedimentares do Grupo Beneficente entre o rio Aripuanã até a sede 
municipal de Apuí (~ 75 km). (A) Arenito médio com marcas onduladas assimétricas a simétricas com compri-
mento de onda em torno de 2-3 cm. (B) Camada de arenito (em planta) mostrando contra-moldes de gretas de 
contração. (C) Intercalação métrica de camadas de pelitos maciços (Pm) e arenitos médios maciços (Am). (D) 
Laminação truncada de pequeno porte em arenito. (E) Dobras sanfonadas convolutas em camadas de arenitos 
finos imersos em sedimentos pelíticos.

Tabela 2 - Associações de litofácies, ocorrência e interpretação dos ambientes para os grupos Colíder e Beneficente.

Litofácies Associação de litofácies Ocorrência Interpretação

LTmc, 
LTcs, Ltpe

Corrente de densidade 
piroclástica Sul da cidade de Apuí

Vulcanismo explosivo associado à fragmenta-
ção de magmas com alto grau de cristalinida-
de e supersaturados em SiO2

FLp, LTreo, 
Treo,

Correntes de densidade 
piroclástica

Norte de Apuí, interflú-
vios dos rios Aripuanã, 
Juma,

Vulcanismo explosivo de baixa à alta tempe-
ratura com hipabissais correlatas.

Tsha, 
Ltacc e Acari

Depósitos subaéreos moderadamente empo-
brecidos em fenocristais. 

Br, Avpp, 
Af, Acp, 
App

Canais distributários em 
regime de

Garimpo Eldorado do 
Juma,

Erosão do substrato vulcânico associada a 
canais deltaicos distributários 

fluxo superior e fluxo de 
detritos rio Acari

Am, Acp, 
App, Tv, 

Lobos arenosos com regi-
me de fluxo BR-230 (Transamazônica),

Lobos arenosos de frente deltaica e pró-delta 
e pelitos de pró-delta com 

Pp, Pm,Pl, 
Ph, Tmf

superior a inferior em am-
biente subaquoso

Garimpo Eldorado do 
Juma, deformação interestratal 

(Continua)
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Litofácies Associação de litofácies Ocorrência Interpretação
Acp, App, 
Am,

Canais distributários em 
planície inundada BR-230 (Transamazônica), Depósitos de planície deltaica

Ph, Pl, Pm, 
Am

Lobos arenosos maciços 
depositados sob BR-230 (Transamazônica),

Lobos arenosos de correntes de turbidez de-
positadas em ambiente de lâmina 

regime de fluxo superior 
em ambiente de d´água espessa.

decantação de finos
Cm, Ac, 
Af, Avpp

Fluxos de massa em regi-
me de fluxo superior Sul de Apuí

Leques deltaicos com preenchimentos de 
canais distributários 

DISCUSSÕES 

Vulcanismo do Grupo Colíder
Vulcanismo félsico rico em quartzo - CDPs

Correntes de densidade piroclásticas são mistu-
ras não-homogêneas de partículas vulcânicas e gás que 
fluem de acordo com a sua densidade relativa ao fluido 
circundante (geralmente a atmosfera) e devido à gravi-
dade terrestre. Elas podem ser originadas por colapsos 
de partes de uma coluna de erupções do tipo fountain, 
seguindo da fragmentação explosiva do magma e das 
rochas dos condutos vulcânicos, ou de explosões late-
ralmente inclinadas, ou também por avalanches quen-
tes derivadas de domos de lava (Cas & Wright 1988; 
Branney & Kokelaar 1992). A ocorrência das litofácies 
de lápili-tufos maciços ricos em cristais (LTmc) e de lá-
pili-tufos soldados ricos em cristais (LTcs), bem como 
lápili-tufos ricos em púmice em textura eutaxítica 
(LTpe), é indicativa da deposição por fluxos compatí-
veis com o conceito de CDPs. As litofácies de lápili-tu-
fos maciços foram interpretadas dessa forma devido ao 
baixo grau de seleção e ausência de estratificações, su-
gerindo uma flow-boundary zone cuja segregação induzi-
da pelo cisalhamento é suprimida.  O desenvolvimento 
da trama eutaxítica em ignimbritos ricos em púmice e 
cristal é indicativo de processos que envolveram sol-
dagem, ou seja, deformação da fração hialina acima da 
temperatura de transição do vidro.  

A mineralogia, que é caracterizada por abundantes 
fenocristais e cristaloclastos de quartzo e K-feldspato, 
bem como pela presença de biotita±allanita, indica que 
o magma era supersaturado em SiO

2
. O elevado conteú-

do de cristais sugere um magma em estágios avançados 
de cristalização. 

Vulcanismo félsico pobre em quartzo - intru-
sões hipabissais e CDPs

Os feno-latitos da área de estudo possuem alto 
conteúdo de fenocristais, chegando a ~ 45%. Esta variá-
vel é importante no aumento da viscosidade do magma. 
A ausência de litofácies típicas de depósitos efusivos 
(como autobrechas, brechas de topo, vesículas, intera-
ção lava-sedimento, entre outras) sugere que a maioria 
dos depósitos deve ser hipabissal. A ocorrência de rioli-

tos efusivos com conteúdo de fenocristais desta ordem 
é restrita na natureza e este fato também favorece a 
interpretação. Os termos mais pobres em fenocristais  
(~ 15%) são melhores candidatos a depósitos efusivos, 
no entanto sua origem também pode ser atribuída a 
uma variação faciológica empobrecida em cristais den-
tro das intrusões que foi gerada por remoção física de 
cristais por fluxo, acumulação por assentamento ou 
alta difusividade de elementos despolimerizadores em 
determinadas zonas (H

2
O e álcalis) inibindo a nuclea-

ção de cristais. 

Ignimbritos ricos em cristais mal selecionados e 
dobrados sugerem uma manifestação vulcânica relacio-
nada a depósitos de fluxo piroclástico para a associação 
vulcânica félsica pobre em quartzo. A coexistência do 
alto grau de soldagem em ignimbritos e tufos vítreos 
finos dobrados simultaneamente sugere que o perfil 
de velocidade do fluxo piroclástico era estratificado, 
contendo plumas co-ignimbríticas nas suas porções 
internas. A origem dos ignimbritos pode ser explicada 
por taxas de explosividades intermediárias a altas, com 
predomínio de estilos eruptivos vulcanianos a sub-pli-
nianos, típicos de associações magmáticas com grau in-
termediário de viscosidade. 

Tufos ricos em shards devem estar relacionados a plu-
mas co-ignimbríticas. Sua intercalação com conglomera-
dos e arenitos fluviais e costeiros sugere um magmatismo 
piroclástico contemporâneo ao Grupo Beneficente.

A origem de partículas do tipo lápili-acrescioná-
rio deve-se ao crescimento controlado pela colisão de 
partículas revestidas por líquido, devido à diferença nas 
velocidades de queda, e que são ligadas pelo resultado 
de forças de tensão superficial, por atração eletrostática 
e crescimento mineral secundário (McPhie et al. 1993; 
Gilbert & Lane 1994; Schumacher & Schmincke 1995). 
A ausência de estratificações nos lapilitos com frag-
mentos de lápili-acrescionário, no interflúvio entre os 
rios Juma e Acari, ao norte da Transamazônica, coloca 
em questionamento a origem dessas rochas vinculada 
à base surges hidromagmáticos. Portanto, a origem como 
depósito de queda ou de fluxo piroclástico é mais ade-
quada. A presença de partículas de lápili-acrescionário 
mais finas em gas pipes sugere a remobilização de frações 
mais finas sotopostas.

(Tabela 2 - Continuação)
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Sedimentação do Grupo Beneficente

Vulcanismo e sedimentação
Os aspectos mais relevantes nos afloramentos 

onde o substrato vulcânico está em contato com as ro-
chas do Grupo Beneficente é a ocorrência de brechas 
vulcanoclásticas com matriz quartzosa, corresponden-
tes à litofácies Brv. Estas brechas podem representar a 
desagregação in-situ do substrato vulcânico por corren-
tes subaquosas e são sobrepostas por arenitos grossos 
com estratificação plano-paralela (Avpp), compatíveis 
com correntes de regime de fluxo superior. A presen-
ça dos conglomerados monomíticos matriz-suportados 
mostra um retrabalhamento do substrato vulcânico 
por fluxo de detritos.  No Garimpo Eldorado do Juma 
a proporção de líticos em relação aos grãos de quartzo 
em arenitos diminui em direção ao topo da sequência 
na associação de litofácies de depósitos arenososos ca-
nalizados (arenitos finos, vulcanoclásticos e com estra-
tificações festonada, plano-paralela e cruzada planar: 
Af, Avpp e Acp). Similarmente, no médio Acari, as asso-
ciações de litofácies de arenitos (Af, Acp, Ap) são agru-
padas na associação de litofácies de formas de leito de 
preenchimento de canais.

A gradação para quartzo-arenitos e diminuição de 
contribuição vulcânica é coerente com a desembocadu-
ra de canais em um ambiente costeiro.

Litofácies deltaicas e marinhas
A associação de litofácies de arenitos e pelitos 

entre o rio Aripuanã e a cidade de Apuí, ao longo da 
Transamazônica e no garimpo do Juma, mostra formas 
de leito de correntes subaquosas, tais como marcas on-
duladas assimétricas. A exposição subaérea de camadas 
mais arenosas, identificadas pelas marcas de gretas de 
contração, indica associação com ambiente de planí-
cie deltaica. Nas porções mais finas, a presença de la-
minações truncadas por ação de ondas de alta energia 
e as dobras de escorregamento intraestratais são mais 
comuns em ambientes de frente deltaica a pró-delta. 
O caráter heterolítico das camadas, com a presença de 
pelitos laminados com e sem areia pode ser atribuído a 
deltas dominados por rios (Bhattacharya 2010).

Os ciclos progradacionais nas associações de li-
tofácies de pelitos laminados e arenitos tabulares são 
compatíveis com depósitos de frente deltaica, como já 
observado por Reis et al. (2009). Já a exposição das li-
tofácies de pelitos maciços (Pm) e arenitos maciços ta-
bulares (Am) intercalados, com uma grande proporção 
de sedimentos finos, mostra afinidade com ambientes 
de pró-delta onde correntes de turbidez se depositaram 
em porções mais profundas da bacia.

Os arenitos conglomeráticos, arenitos vulcanogê-
nicos (Am, Af, Avpp), bem como os conglomerados e 
arenitos com estratificação convoluta (Cc, Aco) ao sul 
de Apuí representam o preenchimento de canais com 
alto gradiente de inclinação. Os fluxos tiveram perda 
de energia e mostram feições de retrabalhamento das 
estratificações.  Esse conjunto de litofácies pode ser as-
sociado com um ambiente de preenchimento de leques 
deltaicos com erosão e deformação epidérmica dos are-
nitos da base e canalização do fluxo com diminuição da 
energia e capacidade da corrente. Os canais represen-
tam fluxos coesivos subaquosos (Arnott 2010) em le-
ques deltaicos. A presença de clastos angulosos líticos 
de arenitos conglomeráticos e vulcânicas indica a ero-
são por correntes de alta energia em parte do substrato 
rochoso. A matriz dominantemente quartzosa dessas 
litologias indica a mistura com sedimentos platafor-
mais maduros. 

CONCLUSÕES

1 - As rochas vulcânicas da área compreendida en-
tre os rios Aripuanã e Sucunduri são divididas em dois 
grupos composicionais: félsicas ricas em fenocristais e 
cristaloclastos de quartzo e félsicas ricas em fenocris-
tais de plagioclásio, pobres em quartzo. As primeiras 
mostram associação com litofácies relacionadas a cor-
rentes de densidade piroclásticas pouco diluídas, com 
alta concentração de cristais que sofreram soldagem em 
temperatura moderada. Os feno-latitos e ignimbritos 
reomórficos pobres em quartzo ocorrem na base de uma 
sucessão vulcanossedimentar de ambientes relaciona-
dos à desembocadura de canais fluviais em ambiente 
costeiro. A intercalação dessas rochas com tufos vítre-
os, ignimbritos e tufos reomórficos é uma evidência das 
manifestações subaéreas deste vulcanismo, provavel-
mente de explosividade um pouco mais baixa do que 
sistemas félsicos saturados a supersaturados em sílica 
convencionais. Temperaturas altas, acima da transição 
do vidro foram necessárias para a geração dos tipos re-
omórficos.

2 - A relação do vulcanismo do Grupo Colíder com 
a sedimentação do Grupo Beneficente é marcada por 
erosão dos feno-latitos e evolução para um ambiente 
deltaico-costeiro. Tufos intercalados com a sequência 
sedimentar mostram que um vulcanismo atuou conco-
mitante à sedimentação Beneficente.

3 - Apesar da descontinuidade de afloramentos, a 
correlação entre as exposições do Grupo Beneficente 
concordam com uma deposição em ciclos prograda-
cionais, com litofácies de pró-delta, frente deltaica e 
planície deltaica. O domínio de rochas sedimentares de 
granulação grossa no rio Acari e nas vicinais próximas 
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a Apuí pode ser interpretado como depósitos aluviais-
-fluviais para os conglomerados e arenitos, e como de-
pósitos de preenchimento de vales com alto gradiente 
de declive em leques deltaicos, respectivamente.

4 – A sedimentação deltaica com idades de pro-
veniência em torno de 1,76 – 1,74 Ga e vulcanismo si-
multâneo representa uma bacia que se desenvolveu na 
margem sudoeste da porção de espessura crustal inter-
mediária do Cráton Amazonas, coincidente com a Pro-
víncia Tapajós-Parima (ou Amazônia Central), após o 
intenso magmatismo pós-colisional que se estendeu a 
partir de ~ 1,98 até ~ 1,87 Ga. 

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem a CPRM-Serviço Geológi-
co do Brasil - Manaus. Este trabalho foi financiado por 
capital do Pacote de Aceleração e Crescimento (PAC 
II) do Ministério de Minas e Energia destinado à ação 
Áreas de Relevante Interesse Mineral (ARIM), proje-
to Juruena-Teles Pires-Aripuanã. O geólogo N.J. Reis 
(Divisão de Paleontologia-CPRM) e os auxiliares de 
campo da empresa contribuíram nas etapas de campo. 
Um revisor anônimo fez contribuições significativas ao 
trabalho.

REFERÊNCIAS

Almeida, F.F.M., Hasui, Y., 1984. O embasamento da 
Plataforma Sul Americana. In: O Pré-cambriano do 
Brasil, Ed. Edgard Blucher, São Paulo, p. 378.

Almeida, F.F.M., Nogueira Filho, J.V. 1959. Reconheci-
mento geológico do rio Aripuanã. DNPM, Rio de Ja-
neiro, Boletim da Divisão de Geologia e Mineração, 
199, p. 43.

Almeida, M.E., Costa, U.A.P. 2014. Geologia e recursos mi-
nerais da Folha Sumaúma – SB.20-Z-D, Estado do Ama-
zonas, escala 1:250.000 – Manaus: CPRM.

Arnott, R.W.C. 2010. Deep-marine sediments and se-
dimentar systems. In: James, N.P., Dalrymple, R.W. 
(eds.) Facies Models 4. Geological Association of Ca-
nada. Geotext, v. 6, p. 

Barreto, C. J. S., Lafon, J. M., Rosa Costa, L. T., & Lima, 
E. F. 2014. Palaeoproterozoic (~1.89 Ga) felsic volca-
nism of the Iricoumé Group, Guyana Shield, South 
America: geochemical and Sm-Nd isotopic cons-
traints on sources and tectonic environment. Inter-
national Geology Review, 56(11): 1332–1356. 

Barreto, C.J.S., Lafon, J.M., Costa, L.T.R., Lima, E.F. 
2013. Vulcanismo félsico Paleoproterozoico do 
Grupo Iricoumé, Domínio Erepecuru-Trombetas, 
Província Amazônia Central: Dados de campo, ca-
racterização petrográfica e geocronologia Pb-Pb em 
zircão: Geologia USP Série Científica 13(1):47–72.

Batata, M. E. F., Leite, J. A. D.,  Sousa, M. Z. A. 2008. 
Petrografia e geoquímica das rochas vulcânicas do 
Grupo Roosevelt, província ígnea Teles Pires, SW 
do Cráton Amazônico. Revista Brasileira de Geociên-
cias, 38(1), 36–53.

Betiollo, L.M., Reis, N.J., Almeida, M.E., Bahia, R.C., 
Splendor, F., Costa, U.P., Luzardo, R. 2009. Mag-
matismo Máfico Calimiano (Sill Mata-Matá), rio 
Aripuanã, Amazonas – Implicações Geológicas. In: 
SBG, Núcleo Norte, Simpósio de Geologia da Ama-
zônia, XI, Resumos Expandidos.

Bhattacharya J.P. 2010. Deltas In: James, N.P., Dalrym-
ple, R.W. (eds.) Facies Models 4. Geological Associa-
tion of Canada. Geotext, 6, p. 233-264.

Bizinella, G.A., Santiago, A.F., Melo, A.F.F., Santos, 
A., Borges, F.R., Godoy, H.K., Yamaguti, H.S., Oli-
veira, J.R., Carmona, J.R.M., D´Antona, R.G., Oli-
veira, R.L. 1980. Projeto Tapajós-Sucunduri, convênio 
DNPM/CPRM, 8v.

Bizzi, L.A., Schobbenhaus, C., Vidotti, R.M., Gonçal-
ves, J.H. 2003. Geologia, Tectônica e Recursos Minerais 
do Brasil. Brasília, CPRM (CD-ROM).

Branney, M.J. and Kokelaar, P. 2002. Pyroclastic Density 
Currents and the Sedimentation of Ignimbrites. Geological 
Society, London, Memoirs, 27, p. 143.

Brito, R.S., Silveira, F.V., Larizzati, J.H. 2010. Metaloge-
nia do Distrito Aurífero do rio Juma – Nova Aripuanã – 
AM. Informe de Recursos Minerais. Série Ouro, 17, 
CPRM-Brasília, p. 35.

Cas, R.A.F., and Wright, J.V. 1988. Volcanic Successions - 
Modern and Ancient. Unwin Hyman, London, p. 528.

Chulick, G.S., Detweiler, S., Mooney, W.D. 2013. Seis-
mic structure of the crust and uppermost mantle 
of South America and surrounding oceanic basins. 
Journal of South American Earth Sciences, 42:260-276.

Cordani, U.G., Teixeira, W., D’Agrella-Filho, M.S., 
Trindade, R.I. 2009. The position of the Amazo-
nian Craton in supercontinents. Gondwana Research, 
15:396–407.

Corrêa Costa, J.W., Corrêa Costa, J.W., Fuck, R.A. 
2016. The structure of the Amazonian craton: Avai-
lable geophysical evidence. Journal of South American 
Earth Sciences, 70:162-173.

Cruz, N.M. 2005. Palinologia e Palinofácies do Furo 
TPN-5, no rio Sucundurí, Estado do Amazonas 
(AM), Brasil. In: SBP, Cong. Bras. Paleontol., 19, 
Cong. Latinoamer. Paleontol., 6, CD-ROM.



A sucessão vulcanossedimentar dos grupos Colíder e Beneficente no sudeste do Amazonas: estilos eruptivos, tipos composicionais e ambientes de sedimentação Matheus S. Simões  |  Raul E. Meloni  |  Paulo R. R. Benevides Filho  |  Tomas M. Lisboa  |  Antonia Railine C. Silva

264
Contribuições à Geologia da Amazônia - Volume 10

265
Contribuições à Geologia da Amazônia - Volume 10

Cruz, R.S., Fernandes, C.M.D., Juliani, C., Lagler, B., 
Misas, C.M.E., Nascimento, T.S., Jesus, A.J.C., 2014. 
Química mineral do vulcano–plutonismo paleo-
proterozóico da região de São Félix do Xingu (PA), 
Cráton Amazônico. Geologia USP Série Científica 
13(4):97-116.

Fernandes, M.C.D., Lamarão, C. N., Pinto, N.P. 2006. O 
vulcanismo bimodal do tipo Uatumã da região de 
São Félix Do Xingu (PA), Província Mineral De Ca-
rajás. Revista Brasileira de Geociências, 36(3), 523–534.

Frasca, A.A., Borges, F.R. 2004. Projeto Província Mine-
ral de Alta Floresta (PROMIN Alta Floresta). Geolo-
gia e recursos minerais da Folha Ilha 24 de Maio, SC.21-Z-A. 
Brasília, CPRM, CD-ROM.

Gilbert, J.S., Lane, S.J. 1994. The origin of accretionary 
lapilli. Bulletin of Volcanology, 56:398-411.

Kroonenberg, S. B., de Roever, E. W. F., Fraga, L. M., 
Reis, N. J., Faraco, T., Lafon, J.-M., Wong, T. E. 2016. 
Paleoproterozoic evolution of the Guiana Shield in 
Suriname: A revised model. Netherlands Journal of Ge-
osciences, 1–32.

Lacerda Filho, J.V., Souza, J.O., Oliveira, C.C., Ribeiro, 
P.S.E., Villas Boas, P.F., Albuquerque, M.C., Frasca 
A.A.S., Borges, F.R., Moreton, L.C., Martins, E.G., 
Camargo, M.A., Valente, C.R., Pimentel, M.M., Bo-
telho, N.F. 2001. Geologia e evolução tectônica da região 
norte do Mato Grosso (Projeto PROMIN-Alta Floresta). 
In: SGB, Simpósio de Geologia da Amazônia, 7, Be-
lém.

Lamarão C.N., Dall’Agnol R., Lafon J-M., Lima E.F. 
2002. Geology, geochemistry and Pb-Pb zircon ge-
ochronology of the Paleoproterozoic magmatism of 
Vila Riozinho, Tapajós Gold Province, Amazonian 
craton, Brazil. Precambrian Research, 119(1-4): 189-
223.

Lamarão, C.N., Dall Agnol, R., Pimentel, M.M. 2005. Nd 
isotopic composition of Paleoproterozoic volcanic 
and granitoid rocks of Vila Riozinho: implications 
for the crustal evolution of the Tapajós gold pro-
vince, Amazon craton. Journal of South American Earth 
Sciences, 18:277-292.

Liberatore, G., Alecrim, J.D., Medeiros, J.B., Malouf, 
R.F., Pinheiro, S.S., Achão, S.M., Santos, J.O.S. 1972. 
Projeto Aripuanã – Sucunduri. In: BRASIL, Ministério 
de Minas e Energia. Convênio DNPM/CPRM, Re-
latório, 8v.

Lloyd, S., van der Lee, S., França, G.S., Assumpção, M., 
Feng, M., 2010. Moho map of South America from 
receiver functions and surface waves. Journal of Geo-
physical Research. 115, B11315.

Marques, S.N.S., Souza, V.S., Dantas, E.L., Valério, C.S., 
Nascimento, R.S.C. 2014. Contributions to the pe-
trography, geochemistry and geochronology (U-Pb 
and Sm-Nd) of the Paleoproterozoic effusive rocks 
from Iricoumé Group, Amazonian Craton, Brazil. 
Brazilian Journal of Geology. 44(1):121-138.

McPhie, J., Doyle, M., Allen, R., 1993. Volcanic Textures: a 
Guide to the Interpretation of Textures in Volcanic Rocks. 
University of Tasmania Centre for Ore Deposit and 
Exploration Studies, Hobart. 198 pp.

Nadeau, S., Chen, W., Reece, J., Lachhman, D., Ault, R., 
Telma, M., Fraga, L.M., Reis, N.J., Betiollo, L. M. 
2013. Guyana: the Lost Hadean crust of South Ame-
rica? Brazilian Journal of Geology, 43(4):601-606.

Oliveira, A.C.S., Oliveira, A.A., Souza, A.G.H., Cos-
ta, U.A.P., Neves, M.P., Benevides, P.R.R., Lopes, 
P.R.S., Lira, R.R.C. 2014. Programa de Geologia do 
Brasil-PGB. Rio Roosevelt, Folha SC.20-X-B. Estado do 
Amazonas, Carta Geológica.

Pessoa, M.R., Santiago, A.F., Nascimento, A.F., Santos, 
J.O.S., Oliveira, J.R., Lopes, R.C., Prazeres, W.V. 1977. 
Projeto Jamanxim. Convênio DNPM/CPRM, 8v.

Pierosan, R., Lima, E. F., Nardi, L. V. S., Bastos Neto, 
A. C., Campos, C. P., Jarvis, K., Ferron, J. M. T. M., 
Prado, M. 2011a. Geochemistry of Palaeoprotero-
zoic volcanic rocks of the Iricoumé Group, Pitinga 
Mining District, Amazonian craton, Brazil. Interna-
tional Geology Review, 53:946-979.

Pierosan, R., Lima, E. F., Nardi, L.V.S., Campos, C.P., 
Bastos Neto, A.C., Ferron, J.M.T.M., Prado, M. 2011b. 
Paleoproterozoic (~1.88Ga) felsic volcanism of the 
Iricoumé Group in the Pitinga Mining District area, 
Amazonian Craton, Brazil: insights in ancient volca-
nic processes from field and petrologic data. Anais da 
Academia Brasileira de Ciências, 83(3): 921-937.

Pinho, M.A.S.B. 2002. Proposta de nova terminologia 
estratigráfica para rochas Vulcano-plutônicas pale-
oproterozoicas do norte do estado de Mato Grosso, 
porção ocidental do sul do Cráton Amazônico. Re-
vista Brasileira de Geociências, 32:153-156.

Pinho, M.A.S.B., Lima, E.F., Fetter, A., Van Schmus, 
W.R., Chemale Jr., F. 2001. Caracterização pe-
trográfica e dados geocronológicos preliminaries 
das rochas vulcânicas da Formação Iriri – porção 
centro-sul do Cráton Amazônico, Aripuanã, Mato 
Grosso. Revista Brasileira de Geociências, 31:1-5.

Reis, N.J., Bahia, R.B.C., Almeida, M.E., Costa, U.A.P., 
Betiollo, L.B., Oliveira, A.C., Oliveira, A.A., Splen-
dor, F. 2013. O Supergrupo Sumaúma no contexto 
geológico da Folha SB.20-Z-D (Sumaúma), sudes-
te do Amazonas: modo de ocorrência, discussão de 
idades em zircões detríticos e correlações no SW do 
Cráton Amazonas. Contribuições à Geologia da Amazô-
nia, 8:197-220.



A sucessão vulcanossedimentar dos grupos Colíder e Beneficente no sudeste do Amazonas: estilos eruptivos, tipos composicionais e ambientes de sedimentação Matheus S. Simões  |  Raul E. Meloni  |  Paulo R. R. Benevides Filho  |  Tomas M. Lisboa  |  Antonia Railine C. Silva

266
Contribuições à Geologia da Amazônia - Volume 10

267
Contribuições à Geologia da Amazônia - Volume 10

Reis, N.J., D´Antona, R.J.G., Camargo, M.A. 2009. Uma 
sucessão vulcanossedimentar como registro do em-
basamento da bacia paleozoica do Grupo Alto Ta-
pajós na região dos rios Aripuanã, Juma, Camaiu, 
Brando e Sucunduri, porção sudeste do Amazonas. 
Contribuições à Geologia da Amazônia, 6.

Rizzotto, G.J. & Quadros, M.L.E.S. 2005. Geologia do 
Sudoeste do Cráton Amazônico. Contribuições à Geo-
logia da Amazônia, 4:69-84.

Rocha, M.L.B.P, Barros, M.A.S., Lima, E.F., Pierosan, 
R. 2012. Paleoproterozoic Domo of Lava from Iri-
ri Group – Sonho Meu Farm – Northeast of Mato 
Grosso, Amazon Craton: geology, geochemistry, 
and geochronology. Revista Brasileira de Geociências, 
42(3):471-488.

Roverato, M., Giordano, D., Echeverri-Mi-
sas, C. M., Juliani, C. 2016. Paleoproterozoic felsic 
volcanism of the Tapajós Mineral Province, Sou-
thern Amazon Craton, Brazil. Journal of Volcanology 
and Geothermal Research, 310: 98-106.

Santos J.O.S. 2003. Geotectônica dos Escudos das Guianas 
e Brasil Central. In: L.A.Bizzi, C. Schobbenhaus, R.M. 
Vidotti, J.H.Gonçalves (eds.) Geologia, Tectônica e Recur-
sos Minerais do Brasil: texto, mapas e SIG. CPRM - Serviço 
Geológico do Brasil. Cap. 4, p. 169-226.

Santos, D.B., Fernandes, P.E.C.A., Dreher, A.M. Cunha, 
F.M.B., Basei, .M.A.S., Teixeira, J.B.G. 1975. Geolo-

gia da Folha SB.21-Tapajós. In: Brasil, DNPM. Projeto 
RADAMBRASIL. Levantamento de Recursos Na-
turais, 7.

Santos, J.O.S., Hartmann, L.A., Faria, M.S.G., Riker, 
S.R.L., Souza, M.M., Almeida, M.E., McNaughton, 
N.J., 2006. A Compartimentação do Cráton Ama-
zonas em Províncias: Avanços ocorridos no período 
2000-2006. In: SBG-Núcleo Norte, Simpósio de Ge-
ologia da Amazônia 9, Belém, CD-ROM

Schumacher, R., Schmincke, H.U. 1995. Models for the 
origin of accretionary lapilli. Bulletin of Volcanology, 
56:626-639.

Tassinari C.C.G. & Macambira M.J.B. 2004. A evolução 
tectônica do Cráton Amazônico. In: Mantesso-Neto 
V., Bartorelli A., Carneiro C.D.R., Brito Neves B.B. 
Geologia do Continente Sul-Americano: Evolução da Obra 
de Fernando Flávio Marques de Almeida. p. 471-485.

Tassinari, C.C.G., Bettencourt, J.S., Geraldes, M.C., 
Macambira, M.J.B.M Lafon, J.M. 2000. The Amazon 
craton. In: Cordani, U.G., Milani, E.J., Thomaz-Fi-
lho, A., Campos, D.A.(Eds.), Tectonic Evolution of Sou-
th America. 31st International Geological Congress, 
Rio de Janeiro, Brazilm pp. 41-95.

Tassinari, C.C.G., Macambira, M.J.B., 1999. Geochrono-
logical provinces of the Amazonian Craton. Episo-
des, 22(3): 174-182.

http://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/author_form?author=Roverato,+M&fullauthor=Roverato,%20M.&charset=UTF-8&db_key=PHY
http://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/author_form?author=Giordano,+D&fullauthor=Giordano,%20D.&charset=UTF-8&db_key=PHY
http://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/author_form?author=Echeverri-Misas,+C&fullauthor=Echeverri-Misas,%20C.%20M.&charset=UTF-8&db_key=PHY
http://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/author_form?author=Echeverri-Misas,+C&fullauthor=Echeverri-Misas,%20C.%20M.&charset=UTF-8&db_key=PHY
http://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/author_form?author=Juliani,+C&fullauthor=Juliani,%20C.&charset=UTF-8&db_key=PHY


A sucessão vulcanossedimentar dos grupos Colíder e Beneficente no sudeste do Amazonas: estilos eruptivos, tipos composicionais e ambientes de sedimentação Matheus S. Simões  |  Raul E. Meloni  |  Paulo R. R. Benevides Filho  |  Tomas M. Lisboa  |  Antonia Railine C. Silva

266
Contribuições à Geologia da Amazônia - Volume 10

267
Contribuições à Geologia da Amazônia - Volume 10

RESUMO: Na área de Tucumã, sudeste do Estado do 
Pará, foi identificado um enxame de diques paleopro-
terozoicos com composições variadas, que seccionam 
o embasamento arqueano. A partir de dados petrográ-
ficos e geoquímicos compilados de trabalhos prévios 
foi possível individualizar tais rochas em três grupos: 
(1) félsicas, classificadas como riolito pórfiro; (2) in-
termediárias, classificadas como dacito e andesito; (3) 
máficas, formadas por basalto e andesito basáltico. Em 
termos de Suscetibilidade Magnética (SM) os diques 
apresentam valores que variam de 0,047 x10-3 a 28,6 
x10-3 SI, com média de 4,87 x10-3. Os diferentes valores 
de SM permitiram distinguir as amostras em quatro po-
pulações, designadas de A, B, C e D. Onde a população A 
apresenta os menores valores de SM e é composta total-
mente por rochas félsicas, as populações B e C possuem 
valores médios de SM e são formadas dominantemente 
por rochas intermediárias, enquanto que a população D 
apresenta os maiores valores de SM e é formada por ro-
chas máficas. De acordo com valores de SM, rochas de 
A e B apresentam afinidade com magmas reduzidos, en-
quanto que rochas de C e D indicam um caráter mode-
radamente oxidado. Nas populações de mais baixa SM 
o principal mineral óxido presente é hematita, enquan-
to que nas populações com mais alta SM predominam 
(titano)magnetita e ilmenita. Em termos de fugacidade 
de oxigênio, as rochas félsicas demonstram compatibi-
lidade com as condições entre os tampões QIF e FMQ, 
e as máficas acima do tampão FMQ. Os diques da área 
de Tucumã apresentam forte afinidade, em termos de 
petrologia magnética, com outras rochas proterozoicas 
do Domínio Rio Maria, como os riolitos da Formação 
Santa Rosa da área de São Félix do Xingu e os diques 
félsicos de Bannach que apresentam semelhanças às 
rochas félsicas de Tucumã, enquanto que as rochas in-
termediárias mostram afinidade tanto com as rochas da 
Formação Sobreiro quanto com os diques análogos de 
Bannach. Em comparação com as suítes de granitoides 
anorogênicos da Província Carajás, os diques félsicos 
apontaram semelhança com a Suíte Velho Guilherme, 
de caráter redutor.

PALAVRAS-CHAVE: Diques; Suscetibilidade Mag-
nética; Minerais Óxidos; Paleoproterozoico; Província 
Carajás.

ABSTRACT: In the Tucumã area, Southeast of the State of 
Pará, it was identified a paleoproterozoic dykes swarm with dif-
ferent compositions, that crosscut the Archean basement. On the 
basis of petrographic and geochemical data from previous works, 
these rocks have been divided in three groups: (1) felsic, which 
they’re classified as porphyry rhyolite; (2) intermediate, which 
are classified as dacite and andesite; (3) mafic, they are formed by 
basalt and basaltic andesite. In terms of Magnetic Susceptibility 
(MS) the dykes show values ranging from 0.047 x10-3 to 28.6 x10-
3, mean of 4.87 x10-3 (International System). Several values of 
MS allowed to distinguish four populations, designated A, B, C e 
D. Where the A population shows the lowest values of MS and it’s 
fully composed of felsic rocks, and the B and C populations have 
average values of MS and they’re formed mainly by intermediate 
rocks, while D population has the highest values of MS and it’s 
composed by mafic rocks. According to the MS values, A and B 
populations have affinity with reduced magmas, whereas C and D 
populations indicate a moderately oxidized character. In popula-
tions with lowest MS the main oxide mineral is hematite, while in 
populations with higher MS prevail (titano)magnetite. In terms of 
oxygen fugacity, the felsic rocks demonstrate compatibility with 
the conditions between QIF and FMQ buffers, and the mafic rocks 
above FMQ buffer. The dykes of Tucumã area presents strong af-
finity, in terms of magnetic petrology, with another proterozoic 
rocks of Rio Maria Domain, like the rhyolites of the Santa Rosa 
Formation in São Félix do Xingu area and the felsic dykes of Ban-
nach where both show similarities to the felsic rocks of Tucumã, 
while the intermediate rocks have affinity with the rocks of the 
Sobreiro Formation and with the analogous dykes of Bannach. 
Compared with the anorogenic granitoids suites of the Carajás 
Province, the felsic dykes show affinity to the Velho Guilherme 
Suite, which has reducer character.

KEYWORDS: Dykes; Magnetic Susceptibility; Oxide Miner-
als; Paleoproterozoic; Carajás Province.
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INTRODUÇÃO

No contexto geológico da Província Carajás, di-
ques constituem um mecanismo importante para o 
transporte de magmas, e representam o início de um 
rifteamento ou, no mínimo, manifestações de extensão 
crustal que permitiram colocar através da crosta quan-
tidades expressivas de magma, em especial durante o 
Paleoproterozoico (Rivalenti et al. 1998, Silva Jr et al. 
1999). Na área de Tucumã, localizada próximo do limite 
inferido para os domínios tectônicos de Rio Maria e Ca-
rajás, tais corpos tabulares são consideravelmente mais 
expressivos do que aqueles que afloram nas demais 
áreas da província, expondo dessa forma, feições que 
possibilitam discutir os principais processos envolvi-
dos na geração dos mesmos. Com isso, Silva et al. (2016) 
identificou a ocorrência de um magmatismo bimodal na 
área, a partir de feições que sugerem mistura parcial en-
tre magmas félsicos e máficos, originando composições 
intermediárias subordinadas. Estes autores mostraram 
ainda que tais corpos exibem afinidades geoquímicas e 
idade similares aos diques da área de Rio Maria e das 
rochas que ocorrem como produto do vulcanismo fis-
sural efusivo bimodal formado no final do Paleoprote-
rozoico da região de São Félix do Xingu, representadas 
pelas formações Sobreiro de afinidade cálcio-alcalina e 
Santa Rosa, de assinatura alcalina intraplaca definidas 
por Juliani & Fernandes (2010). Neste sentido, a carac-
terização do comportamento magnético e da minera-
logia dos óxidos de Fe-Ti, podem contribuir para uma 
melhor compreensão da natureza e dos processos en-
volvidos na formação dos componentes félsicos (fonte 
reduzida ou oxidada), intermediários (magma primário 
ou produto de mistura de magmas formados em dife-
rentes condições de ƒO2

) e máficos (origem a partir de 
um manto enriquecido ou empobrecido), e que ainda, 
justifiquem suas afinidades geoquímicas (intraplaca ou 
arco).

MATERIAIS E MÉTODOS

A caracterização petrográfica foi realizada através 
do estudo macroscópico sistemático, seguido de estudo 
de lâminas petrográficas polidas, utilizando luz trans-
mitida e refletida, etapa desenvolvida em microscópio 
petrográfico Zeiss modelo Axioplan 2 do Laboratório de 
Petrografia da UFPA. Essa fase consistiu na descrição 
mineralógica detalhada das diversas variedades de di-
ques, com ênfase na identificação e discriminação das 
principais fases máficas e minerais opacos, e na análise 
de texturas magmáticas, de desequilíbrio e alterações, 
procurando esclarecer a evolução de tais rochas. Os 
resultados dessa etapa serviram de base fundamental 
para as análises em microscópio eletrônico de varredu-
ra (MEV).

A caracterização dos minerais opacos foi aprimo-
rada por meio de Microscopia Eletrônica de Varredura, 
com obtenção de imagens de elétrons retroespalhados 
(ERE) e composições químicas semiquantitativas com 
base na técnica de espectroscopia de raios X por dis-
persão de energia (Energy Dispersive X-Ray Spectrometer 
- EDS), que possibilitaram uma melhor individualiza-
ção e caracterização das fases minerais e compreensão 
acerca das relações texturais, bem como composições 
químicas aproximadas. As análises em MEV foram rea-
lizadas no Laboratório de Microánalises do Instituto 
de Geociências da UFPA, utilizando-se o Microscópio 
Eletrônico de Varredura LEO-1430. O equipamento 
operou com um feixe de corrente de elétrons de 90 µA, 
voltagem de aceleração constante de 20 kV e distância 
de trabalho de 15 mm. As observações e análises foram 
feitas em lâminas polidas previamente escolhidas e me-
talizadas com carbono.

Os dados geoquímicos foram compilados de Silva 
et al. (2016). A partir destes dados, as rochas estudadas 
ganharam nomenclaturas seguindo as normas estabele-
cidas pela Internacional Union of Geological Science (IUGS), 
que aconselha a classificação química para rochas de 
granulação fina ou cujos componentes mineralógicos 
não possam ser identificados através do microscópio 
petrográfico.

As medidas de suscetibilidade magnética (SM) fo-
ram realizadas no Laboratório de Petrologia Magnética 
do Instituto de Geociências da Universidade Federal do 
Pará (UFPA), utilizando suscetibilímetro SM-30, fabri-
cado pela ZH INSTRUMENTS, que permite medidas 
em materiais com SM de até 1x10-7 SIv. Para obtenção 
de valores mais confiáveis de SM, foram efetuadas em 
todas as amostras no mínimo quatro medidas distribuí-
das em secções distintas da rocha, onde considerou-se 
sempre a média dessas medidas como representativa 
para cada amostra. O tratamento estatístico dos dados 
foi realizado com o auxílio do software Minitab versão 
16.0, através da elaboração de diagramas de probabili-
dade, histogramas e polígonos de frequência.

Para estimar a temperatura de cristalização foi uti-
lizado o método geotermometria de saturação, que se 
baseia em curvas de temperatura versus a solubilidade 
de elementos que são componentes estruturais essen-
ciais de fases minerais acessórias em magmas silicáti-
cos, como zircão e apatita. Em rochas onde o compor-
tamento geoquímico desses elementos indica condições 
de saturação, pode-se estabelecer relações diretas entre 
concentração e temperatura.

A expressão analítica de calibração para o geoter-
mômetro de saturação em zircônio (Zr) proposta por 
Watson & Harrison (1983) é expressa por:

Ln D
Zr 

= { -3,80 – [ 0,85(M-1) ] } + 12900/T (K)
D

Zr 
= coeficiente de partição de zircônio entre zir-

cão e magma
M = (Na + K + 2Ca) / (Si x Al), onde M deve limi-

tar-se entre 0,9 e 1,7
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Harrison & Watson (1984) calibraram outro geo-
termômetro de saturação baseado na partição de fósfo-
ro (P) entre apatita e o magma. Os limites estabelecidos 
para utilização do geotermômetro de saturação em P, 
são valores de SiO

2
 entre 45% e 75%. A equação utiliza-

da nesta calibração é:

Ln D
Ap

 = ( {8400 + [ (SiO
2
 – 0,5) x 2,64 x 104] } / 

T(K) ) – (3,1 + {12,4[SiO
2
 – 0,5] } )

D
Ap

 = coeficiente de partição do fósforo entre apa-
tita e magma

As correlações realizadas entre diferentes variáveis 
foram analisadas estatisticamente seguindo a regra do 
coeficiente de correlação de Pearson, também chama-
do coeficiente de correlação produto-momento ou sim-
plesmente  de Pearson, que mede o grau de correlação, 
e a direção (positiva ou negativa) entre duas variáveis, o 
qual é obtido dividindo a covariância de duas variáveis 
pelo produto de seus desvios padrão. O coeficiente de 
correlação de Pearson assume valores entre -1 e 1, onde 
0 significa correlação nula e quanto mais próximo a um 
dos extremos mais forte a correlação.

CONTEXTO GEOLÓGICO REGIONAL

A Província Carajás (PC), localizada na borda sul 
oriental do Cráton Amazônico está inserida dentro do 
contexto geológico da Província Amazônia Central 
(Tassinari & Macambira 2004) ou Província Carajás 
(Santos et al. 2006) - Figura 1a. O conjunto de dados 
litológicos e geocronológicos permitiu que Souza et al. 
(1996), Dall’Agnol et al. (2006) e Vasquez et al. (2008) 
subdividissem a Província Carajás em dois segmentos 
crustais tectonicamente distintos (Figura 1b): Domínio 
Rio Maria (DRM) de idade mesoarqueana (3,0 – 2,87 
Ga), ao sul, e Domínio Carajás formado por rochas 
meso- e neoarquenas (3,0 – 2,76 Ga), ao norte, e mais 
uma zona de transição entre os domínios tectônicos, 
com diversos granitos anorogênicos paleoproterozoi-
cos seccionando as unidades arqueanas em toda a PC 
(Dall’Agnol et al. 2006).

O terreno situado entre os domínios tectônicos 
citados, anteriormente denominado de Subdomínio de 
Transição (Feio et al. 2012, 2013), não apresenta homo-
geneidade quanto a evolução geológica e tectônica, as-
sim, Dall’Agnol et al. (2013) sugeriu a divisão desta área 
em dois novos domínios, Domínio Canaã dos Carajás, 
situado ao norte, e Domínio Sapucaia, ao sul.

A região de Tucumã está inserida dentro do Domí-
nio Rio Maria, e de acordo com Dall’Agnol et al. (2006), 

o DRM é composto por greenstone belts pertencentes ao 
supergrupo Andorinhas e constituído, de modo geral, 
por rochas metaultramáficas, metamáficas, metavul-
cânicas e ácidas intercaladas com metassedimentares 
clásticas e químicas, com idades de 3,04 Ga a 2,90 Ga. 
Estas unidades foram intrudidas por uma variedade de 
granitoides arqueanos originados entre 2,98 e 2,86 Ga 
(Avelar et al. 1996, Macambira & Lancelot 1992, Souza 
1994, Pimentel & Machado 1994, Souza et al. 2001, Leite 
2001, Rolando & Macambira 2003, Almeida et al. 2011, 
2013). 

Compõem ainda o DRM, granitoides tipo-A pa-
leoproterozoicos, de composição sienogranítica a mon-
zogranítica e quimismo moderadamente alcalino (Silva 
et al. 1974, Hirata et al. 1982, DOCEGEO 1988; Gonzales 
et al. 1988, Dall’Agnol et al. 1994, Oliveira et al. 2002, Oli-
veira 2006). Datações (U-Pb em zircão e Pb-Pb rocha 
total) apontam idades média de 1,88 Ga (Dall’Agnol 
et al. 2005). Esses granitoides são representados pelas 
suítes Serra dos Carajás, Jamon e Velho Guilherme, e 
seccionam as rochas arqueanas.

Segundo Dall’Agnol et al. (2005), a Suíte Serra 
dos Carajás, que contém os maciços Serra dos Cara-
jás, Cigano e Pojuca, apresenta rochas com expressiva 
presença de magnetita, assim, esses granitos são classi-
ficados como pertencentes à série magnetita (definida 
por Ishihara 1977), porém apresentam caráter relativa-
mente redutor. Conforme esses mesmos autores, a Suíte 
Jamon, que inclui os granitos Musa, Jamon, Marajoara, 
Manda Saia, Bannach e Redenção, também é pertencen-
te à série magnetita e apresenta características oxida-
das típicas da série. Dall’Agnol et al. (2005) ainda classi-
ficam a Suíte Velho Guilherme, formada pelos plútons 
Velho Guilherme, Antônio Vicente, Bom Jardim e Mo-
cambo, como sendo da série ilmenita, devido à ausência 
de magnetita e ao caráter redutor.

Dentro do DRM são encontrados ainda diques de 
composição félsica a máfica, que apresentam formas 
tabulares subverticais, com espessuras aflorantes em 
escala métrica. Estes cortam as unidades arqueanas e, 
pontualmente, os granitos proterozoicos (Rivalenti et 
al. 1998, Silva Jr. et al. 1999, Oliveira 2006).  Idades ob-
tidas para os diques máficos (1802 ± 22 Ma, K-Ar, em 
concentrados máficos; Silva Jr. 1996), intermediários 
(1874 ± 110 Ma, Rb-Sr, isócrona em rocha total (IRT); 
Rivalenti et al. 1998) e félsicos (1885 ± 2 Ma, Pb-Pb em 
zircão, Oliveira 2006; 1879 ± 2 Ma, Pb-Pb em zircão, 
Ferreira et al. 2010; 1880 ± 3 Ma, U-Pb, em zircão, Silva 
et al. 2016), indicam que estes foram formados ao final 
do Paleoproterozoico, sendo aproximadamente sin-
crônicos ao magmatismo anorogênico, que ocorreu na 
Província Carajás.
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GEOLOGIA E PETROGRAFIA  
DOS DIQUES DE TUCUMÃ 

A área de estudo está localizada a oeste da cidade 
de Tucumã, na região sudeste do Estado do Pará, dis-
tando da capital cerca de 750 km. O enxame de diques 
aflorantes na área de Tucumã representam uma das 
maiores exposições desta natureza na Província Cara-
jás, onde tais corpos podem atingir até 30 km de exten-
são, sempre dispostos em um padrão estrutural NW-SE 
(Figura 1c), o qual é coincidente com principais estru-
turas dúcteis identificadas em suas rochas encaixantes 
(leucogranitos, granodioritos e greenstones belts).

A partir das observações de campo, diferenças e 
aspectos composicionais, foi possível distinguir três 
grupos de diques: félsicos, máficos e intermediários. Os 
diques félsicos são bastante expressivos e perfazem cer-
ca de 70% dos corpos mapeados. Atingem dimensões de 
até 30km, são classificados como riolito pórfiro marca-
dos por ocorrência frequente de textura rapakivi (Fi-
gura 2a). Observa-se ainda, uma redução no tamanho 
dos pórfiros partindo do centro para as bordas dos di-
ques, assim como um consequente aumento da matriz. 
Nestas bordas também é bastante frequente a presença 

de enclaves máficos parcialmente digeridos e com cris-
tais de feldspato potássico em seu interior, sugerindo 
feições de mingling ou mistura de magma. Já os diques 
máficos são formados por basaltos e possuem ocorrên-
cias subordinadas em relação às rochas félsicas. Apre-
sentam dimensões mais reduzidas (<500m), granulação 
fina (<1mm), nenhuma variação textural significativa e 
raramente apresentam indícios de contaminação.

O grupo de composição intermediária perfaz cer-
ca de 20% dos corpos estudados e apresenta ampla va-
riação composicional. No diagrama TAS suas amostras 
foram classificadas como andesito e dacito. Em ambos, 
nota-se a presença de enclaves máficos, sendo que nas 
rochas de composição dacítica, os enclaves possuem 
maiores dimensões, nota-se ainda a presença de finos 
cristais de quartzo na matriz e de fenocristais de felds-
patos em textura rapakivi (Figura 2b, c), enquanto que 
nas rochas andesíticas a matriz é mais homogênea e os 
enclaves possuem menores dimensões e são mais espar-
sos (Figura 2-d). Tais aspectos sugerem que a presença 
de enclaves máficos represente fortes sinais de conta-
minação do magma félsico (riolítico) pelo basáltico, em 
diferentes graus, gerando andesitos em estágios mais 
avançados de hibridização, conforme discutido por Sil-
va et al. (2016).

Figura 1 - A) Províncias geocronológicas do Cráton Amazônico: 1, 2 Província Amazônia Central; 3, 4 Província Tran-
samazonas; 5, 6, 7, 8 Tapajós-Parima; 9, 10, 11, 12 Rondônia-Juruena; 13, 14 Rio Negro; 15, 16 Sunsás; B) Mapa dos 
domínios tectônicos da Província Carajás, com a área de trabalho destacada (Oliveira et al. 2014); C) Mapa geológico 
da região de Tucumã, com a disposição dos diques estudados (Silva et al. 2016).
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Os diques félsicos exibem coloração variando 
entre vermelho a vermelho escuro, textura porfirítica, 
localmente glomeroporfiritica, com fenocristais subé-
dricos de quartzo e feldspatos, os quais podem atingir 
dimensões de até 7mm, e que perfazem até cerca de 30% 
do volume dessa rocha. Estes estão inseridos em uma 

matriz félsica, onde é frequente o desenvolvimento de 
intercrescimento granofírico e esferulítico (Figura 3a). 
Texturas rapakivi (Figura 3b) e anti-rapakivi também 
podem ocorrer. Outros minerais como, biotita, clorita, 
zircão e carbonatos estão presentes na matriz, porém 
de maneira subordinada.

Figura 2 - Aspectos de campo e características texturais dos diques de Tucumã: A) Visão macroscópica de um rioli-
to porfirítico, onde observa-se textura rapakivi; B) Amostra de dacito com presença de grandes enclaves máficos, e 
minerais félsicos dentro dos enclaves; C) Dacito com coloração mais escura exibindo enclaves menores e em menor 
proporção; D) Amostra de andesito com presença de enclaves máficos (Silva et al. 2016).

As rochas máficas apresentam coloração escu-
ra, granulação fina a média, e textura ofítica (Figu-
ra 3c). As fases minerais essenciais são, plagioclásio, 
orto- e clinopiroxênio e em menor proporção olivina 
e apatita. Outros minerais como epídoto e carbona-
to ocorrem como fases secundárias. Já os diques de 
composição intermediária exibem coloração varian-
do desde vermelho escuro, nas amostras dacíticas, até 
cinza escuro ou esverdeado nos andesitos. Estes são 
porfiríticos com matriz afanítica, onde os fenocristais 
possuem dimensões que variam desde milimétricas até 

centimétricas (< 2cm), e são representados por quart-
zo, plagioclásio, K-feldspato e mais raramente, anfibó-
lio. Estes perfazem cerca de 20 a 30% da amostra, onde 
podem apresentar textura do tipo corona (Figura 3d). 
Outro aspecto textural frequente são as interpene-
trações ou baías de corrosão presente principalmente 
nos fenocristais de quartzo (xenocristais), onde estes 
apresentam uma cavidade irregular provocada pelo 
desequilíbrio com o líquido de maior temperatura (Fi-
gura 3e, f).
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Figura 3 - Aspectos microscópicos dos diques de Tucumã: A) Amostra de riolito com textura de intercrescimento gra-
nofírico; B) Fenocristal de K-feldspato com textura rapakivi; C) Textura ofítica característica dos diques máficos; D) 
Textura do tipo corona em cristal de quartzo, observada em diques intermediários; E, F) Interpenetrações (baías de 

corrosão) entre cristais de quartzo (Silva et al. 2016).

CLASSIFICAÇÃO GEOQUÍMICA 

Os diques apresentam uma ampla faixa composi-
cional, variando desde diques máficos a félsicos. Anali-
sando esses dados no diagrama TAS (Le Bas et al. 1986) 
as rochas mostraram uma tendência subalcalina e inci-
diram desde o campo do basalto até o campo do riolito 
(Figura 4). Os resultados para elementos maiores po-
dem ser visualizados na tabela 1.

Os diques félsicos variam de peraluminosos a li-
geiramente metaluminosos, enquanto que as rochas de 
composição máfica e intermediária são predominante-
mente metaluminosas. Todas as amostras da variedade 
félsica caíram no campo do riolito, ao passo que as ro-
chas intermediárias foram classificadas como dacito e 
andesito, e por fim, os diques máficos são representados 
por basalto e andesito basáltico.

SUSCETIBILIDADE MAGNÉTICA

Foram realizadas medidas de SM em 102 amostras 
e os valores são apresentados em unidades volumétri-
cas (emu/cm3) do Sistema Internacional (SI) e podem 
ser visualizados na tabela 2. Em termos quantitativos 
de suscetibilidade magnética, os diques apresentam va-
lores que oscilam entre 0,047 x10-3 SIv (valor mínimo) e 
28,6 x10-3 SIv (valor máximo), com média de 4,87 x10-3 
SIv. Estatisticamente, a disposição das amostras é dada 
conforme um padrão bimodal e estas estão situadas en-
tre os Log

SM
 -4,32 e -1,54. No gráfico de probabilidade 

normal, é possível distinguir 4 populações ou grupos 
com características magnéticas distintas, designados 
genericamente de A, B, C e D (Figura 5a). Essas popula-
ções foram estabelecidas a partir de segmentos de reta, 
com diferentes inclinações, agregando grupos de amos-
tras alinhadas coincidentes com um mesmo segmento. 
Quando plotados em histograma de frequência e seu 
respectivo polígono (Figura 5b), os dados de SM apon-
tam para uma maior concentração nos intervalos entre 
LogSM

 -4,0 e -3,5, e Log
SM

 -2,0 e -1,5.
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Tabela 1 - Composições químicas dos diques da área de Tucumã

% Óxido SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3t MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 PF Total

D
IQ

U
ES

 F
ÉL

SI
C

O
S

R
io

li
to

 P
ór

fi
ro

FDB 2A 74.83 0.22 11.91 2.84 0.04 0.24 0.83 2.84 4.82 0.03 1.10 99.79

FDB 3A 71.95 0.38 12.61 4.00 0.06 0.62 0.93 2.74 5.35 0.07 0.90 99.61

FDB 4A 70.90 0.43 12.94 3.83 0.09 0.61 1.34 3.12 4.85 0.10 1.40 99.61

FDB 6A 75.41 0.12 11.79 2.21 0.02 0.11 0.48 2.63 5.91 0.01 1.20 99.80

FDB 10A 75.56 0.12 11.86 2.23 0.02 0.04 0.52 3.11 5.38 0.01 1.00 99.78

FDB 13A 75.61 0.12 11.98 2.37 0.03 0.05 0.31 3.11 5.27 0.01 1.00 99.70

FDB 14A 77.14 0.13 11.27 1.80 0.02 0.04 0.68 2.89 4.78 0.01 1.10 99.83

FDB 15A 76.03 0.15 12.27 1.77 0.01 0.08 0.18 3.14 5.23 0.01 0.90 99.83

FDB 16A 75.33 0.15 11.83 2.30 0.03 0.10 0.69 2.56 5.83 0.01 1.00 99.89

FDB 17 75.37 0.18 11.70 2.60 0.04 0.09 0.91 2.51 5.32 0.01 1.10 99.85

FDB 19 78.56 0.11 11.09 1.67 0.01 0.04 0.11 2.83 4.99 0.01 0.40 99.78

FDB 26 74.75 0.19 12.17 2.48 0.04 0.10 0.59 3.34 5.11 0.01 1.00 99.86

FDB 28 77.70 0.12 10.92 1.74 0.02 0.09 0.55 2.41 5.35 0.01 0.90 99.77

FDB 29 75.57 0.16 11.87 1.88 0.02 0.08 0.76 2.86 5.26 0.02 1.30 99.86

ALC 62 70.37 0.29 12.62 3.36 0.05 0.78 1.99 2.78 4.91 0.04 2.60 99.81

C2EVP90 74.00 0.21 12.37 2.50 0.03 0.29 0.84 3.08 5.45 0.03 1.00 99.82

D
IQ

U
ES

 I
N

T
ER

M
ED

IÁ
R

IO
S

D
ac

it
o

FDB 2B1 63.98 0.67 13.11 7.23 0.10 2.09 3.53 3.06 3.45 0.13 2.40 99.75

FDB 2B2 61.73 0.77 13.16 8.27 0.14 2.66 3.99 3.01 3.27 0.17 2.50 99.67

FDB 2B3 61.46 0.78 13.24 8.45 0.12 2.66 4.06 3.10 3.37 0.15 2.30 99.69

FDB 25A 66.68 0.66 12.91 5.92 0.08 1.40 2.77 3.09 4.09 0.10 2.00 99.70

FDB 25B 62.55 1.06 12.59 9.06 0.11 2.45 3.65 3.26 3.37 0.16 1.40 99.66

ALC 60 66.26 0.63 11.75 6.37 0.08 0.97 3.29 2.76 3.62 0.13 3.80 99.66

A
n

d
es

it
o

FDB 2C 57.34 1.03 13.57 10.54 0.14 3.37 5.87 3.15 1.94 0.21 2.50 99.66

FDB 23 60.26 0.77 13.78 8.57 0.12 3.00 5.38 3.06 2.74 0.16 1.90 99.74

FDB 24 61.60 0.59 14.21 7.36 0.10 3.03 4.78 2.83 3.16 0.11 1.90 99.67

FDB 27 58.02 0.69 14.40 8.52 0.13 3.85 5.57 3.20 2.79 0.14 2.40 99.71

D
IQ

U
ES

 M
Á

FI
C

O
S

A
n

d
. 

B
as

ál
ti

co

FDB 3B 53.70 1.33 14.37 10.75 0.17 5.00 5.70 3.29 2.27 0.38 2.60 99.63

FDB 4B 52.26 1.27 15.11 12.24 0.25 5.29 7.24 2.37 1.63 0.25 1.80 99.68

FDB 5 51.38 1.11 15.29 11.10 0.16 6.82 8.71 2.09 0.81 0.31 1.90 99.71

FDB 10C 51.22 1.10 15.14 11.13 0.16 6.79 8.15 2.09 1.36 0.29 2.20 99.56

B
as

al
to

FDB 11A 50.18 0.93 15.55 12.31 0.18 7.27 8.71 2.11 0.73 0.14 1.60 99.73

FDB 22 49.18 0.72 15.62 11.53 0.17 7.09 9.50 2.05 0.99 0.08 2.80 99.71
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Figura 4 - Classificação geoquímica dos diques de Tucumã a partir dos dados mostrados na tabela 1, 

segundo o diagrama TAS (Le Bas et al. 1986).

RELAÇÃO ENTRE SUSCETIBILIDADE 
MAGNÉTICA E LITOTIPOS

A população ‘A’, que corresponde às amostras com 
mais baixos valores de SM, está situada no intervalo 
entre 0,047 x10-3 SIv e 0,22 x10-3 SIv (-4,32 ≤ Log

SM
 ≤ 

-3,66), com média de 0,14 x10-3 SIv, compreende cerca 
de 30,4% das amostras estudadas, e é composta exclu-
sivamente por riolito. As populações ‘B’ e ‘C’ represen-
tam os valores intermediários de SM, e compreendem 
o intervalo entre 0,32 x10-3 SIv e 1,26 x10-3 SIv (-3,48 ≤ 
Log

SM
 ≤ -2,89) e 2,85 x10-3 SIv e 11,7x10-3 SIv (-2,54 ≤ Lo-

g
SM

 ≤ -1,92), com média de 0,57 x10-3 SIv e 6,44 x10-3 SIv, 
respectivamente. A primeira representa 29,4% do total 
de amostras analisadas, a qual é formada predominan-
temente por riolito (76,6%), seguido por quantidades 

subordinadas de amostras de dacito, andesito e basalto, 
todos com 6,6% de participação, e poucas ocorrências 
de andesito basáltico (3,3%). Já a população ‘C’ englo-
ba 21,6% das amostras, sendo quase que sua totalidade 
representada por rochas de composição intermediária 
[dacito (54,5%) e andesito (41,0%)], com raras ocor-
rências de riolito (4,5%). Finalmente, os valores de SM 
mais elevados correspondem à população ‘D’, situada 
no intervalo entre 13,0 x10-3 SIv e 28,6 x10-3 SIv (-1,88 ≤ 
Log

SM
 ≤ -1,54), com média de 17,7 x10-3. As rochas pre-

sentes nesta população correspondem a 18,6% do to-
tal de amostras estudadas, e esta é formada quase que 
igualitariamente pelos representantes máficos (basalto 
e andesito basáltico – 52,6%) e intermediários (ande-
sito e dacito – 47,4%). As comparações citadas acima 
estão ilustradas na figura 5 e tabela 3.
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Figura 5 - A) Gráfico de probabilidade normal alusivo aos dados de suscetibilidade magnética (SM), com a separação 
em populações, relacionado com as variedades litológicas; B) Histograma de frequências com a correlação entre os 
dados de SM e as diferentes litologias dos diques, assim como a distribuição das populações definidas a partir do 

gráfico de probabilidades.

Tabela 3 - Participação de cada variedade litológica dos 
diques nas populações determinadas no gráfico de pro-
babilidades, assim como valores de SM e parâmetros 
estatísticos de cada população.

Populações

A B C D

Litologia

Riolito 100% 76,6% 4,5% —

Dacito — 6,6% 54,5% 26,3%

Andesito — 6,6% 40,9% 21,1%

Andesito 
Basáltico

— 3,3% — 47,8%

Basalto — 6,6% — 4,8%

Parâme-
tros Esta-
tísticos 

(SIv) x10-3

Valor Mí-
nimo

0,0473 0,325 2,85 13,0

Valor Má-
ximo

0,219 1,26 11,7 28,6

Média 0,138 0,567 6,44 17,7

Variância 0,245973 7,310482 6,589966 0,151773

Desvio 
Padrão

0,495956 2,70379 2,567093 0,384391

RELAÇÃO ENTRE SUSCETIBILIDADE 
MAGNÉTICA E GEOQUÍMICA

Confrontando os dados de SM e geoquímica, nota-
-se, de modo geral, uma clara correlação positiva entre 
os valores de SM e valores dos óxidos Fe

2
O

3
, MgO, CaO 

e TiO
2 
(  de Pearson > 0.7), de forma que, com o decrés-

cimo gradual nos valores de SM concomitantemente 
ocorre o decréscimo na proporção desses óxidos nas 
rochas basálticas em direção às riolíticas (Figura 6a, b, 
c, d). Comportamento contrário é observado na relação 
entre SM e os óxidos SiO

2
 e K

2
O (  de Pearson < -0.7), 

onde o decréscimo gradual nos valores de SM evidencia 
um acréscimo na proporção desses óxidos (Figura 6e, 
f). Tais correlações deixam evidente a ligação existente 
entre as variações de SM e as concentrações de minerais 
óxidos, visto que as amostras máficas e intermediárias 
apresentam maiores valores de SM e possuem maior 
proporção de minerais óxidos de Fe e Ti, ou ainda, de 
minerais ferromagnesianos. O oposto ocorre com as 
rochas félsicas, que apresentam baixos valores de SM e 
baixa proporção de minerais óxidos. Todas as correla-
ções foram analisadas estatisticamente seguindo a regra 
do coeficiente de correlação de Pearson ( ).

CARACTERIZAÇÃO DOS MINERAIS 
ÓXIDOS DE Fe-Ti

O estudo de caracterização dos minerais óxidos 
de Fe-Ti foi realizado visando determinar a natureza, 
abundância relativa e variedades texturais desses mine-
rais nos distintos grupos de diques de Tucumã. Os mi-
nerais opacos, em geral, estão associados aos agregados 
máficos e estão distribuídos de forma contrastante nos 
diferentes tipos de rochas, concentrados nas variedades 
máficas e escassos nas félsicas e intermediárias. Estes 
apresentam-se como cristais subédricos, e subordina-
damente anédricos, de granulação fina a muito fina. 
Ocorrem inclusos ou associados aos silicatos, principal-
mente aos minerais ferromagnesianos, como biotita, an-
fibólio e piroxênio. De modo geral, magnetita, ilmenita 
e hematita são os principais óxidos, e pirita o principal 
sulfeto presente.
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Magnetita e ilmenita são os principais óxidos 
presentes nos diques máficos. A magnetita ocorre so-
bretudo em sua variedade rica em Ti (titanomagnetita) 
geralmente na forma de cristais subédricos a anédricos, 
associada a anfibólio e piroxênio. Em geral, é encontra-
da com bordas e núcleos corroídos, denotando um hábi-
to esqueletal para a mesma, como consequência de uma 
má formação do mineral durante ao rápido resfriamento 
do magma, o que também denuncia seu caráter precoce 
durante a cristalização (Figura 7a, b). Observa-se ain-
da cristais incipientemente martitizados, e em outros 
casos, ocorrem lamelas de oxi-exsolução de ilmenita na 
magnetita.

A ilmenita presente nas rochas máficas apresenta 
os seguintes tipos texturais: ilmenita individual (Ilm I), 
cristais isolados de ilmenita; e ilmenita trelis ou treliça 
(Ilm T) que se desenvolve em até três planos distintos 
em um cristal de magnetita (Figura 7a, b). A Ilm I, se-
gundo Buddington e Lindsley (1964) e Haggerty (1981), 
é considerada como sendo produto de cristalização 
magmática, no entanto, estes autores explicam a ocor-
rência de Ilm T como sendo decorrente do processo de 
oxi-exsolução que afetou titanomagnetitas primárias 
durante ou após a cristalização magmática, segundo a 
reação:

Figura 6 - Diagramas binários relacionando os valores de suscetibilidade magnética (SM) e as concentrações 

químicas de: A) Fe2O3; B) MgO; C) CaO; D) TiO2; E) K2O; F) SiO2.
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6 Fe
2
TiO

4
 + O

2
 → 2 Fe

3
O

4
 + 6 FeTiO

3

           ulvoespinélio          magnetita    ilmenita
Entretanto, Haggerty (1981) também levantou 

uma segunda hipótese para explicar a origem de ilme-
nita T, admitindo que sua formação possa ser resultado 
da cristalização direta do líquido magmático. Hagger-
ty (1981) defende ainda que em estágios avançados de 
oxidação da ilmenita, podem ser formados minerais se-
cundários como rutilo, hematita ou ilmeno-hematita a 
partir da reação abaixo:

4 FeTiO
3
 + O

2
 → 4 TiO

2
 + 2 Fe

2
O

3

             ilmenita                  rutilo    hematita
Nas variedades máficas estão presentes ainda ou-

tros tipos de minerais opacos, porém em proporções me-
nores, ocorrendo como inclusões. São estes:  calcopirita, 
galena, esfalerita, barita, entre outros. Outros minerais 
como cromita e principalmente pirita (Figura 7b) ocor-
rem em algumas amostras em proporções mais elevadas.

As variedades de composição intermediárias apre-
sentam basicamente hematita como representante dos 
óxidos de Fe (Figura 7c), e não foram observados óxi-
dos de Ti. Destaca-se ainda a alta proporção de pirita 
presente em algumas amostras. Nos diques félsicos, 
assim como os intermediários, a hematita é o principal 
óxido (Figura 7d), porém, nessas rochas os óxidos ocor-
rem associados à silicatos, como titanita, plagioclásio e 
zircão. Nessas rochas observa-se um baixo conteúdo de 
opacos e consequentemente baixa proporção de óxido 
de Fe e ainda ausência de óxidos de Fe-Ti.

A hematita presente nas rochas de composição fél-
sica e intermediária é produto de alteração da magne-

tita (martitizada), que exibe, frequentemente, formas 
irregulares, desenvolvendo-se a partir das bordas dos 
cristais. Segundo Haggerty (1981), o processo de mar-
titização (substituição parcial do cristal de magnetita 
por hematita) desenvolve-se ao longo dos planos {111} 
da magnetita hospedeira, sendo que a formação de mar-
tita pode ser ilustrada pela reação abaixo:

2 Fe
3
O

4
 + 1/2 O

2
 → 3 Fe

2
O

3

   magnetita                  hematita

ESTIMATIVA DA TEMPERATURA  
DE CRISTALIZAÇÃO

Foram calculadas as temperaturas de saturação 
em Zr e P (T

Zr
 e T

Ap
, respectivamente) para algumas 

amostras estudadas. Entretanto, respeitando as limita-
ções de cada método, cada grupo de rocha foi analisado 
utilizando o mais adequado geotermômetro de acordo 
com suas respectivas composições. Assim, a estimativa 
de condições de temperatura para as rochas de compo-
sição félsica foi realizada usando o geotermômetro com 
saturação em zircônio, enquanto que as rochas inter-
mediárias e máficas foram analisadas utilizando o mé-
todo baseado na partição de fósforo em apatita. 

De acordo com as análises, os valores de T
Zr

 medi-
dos nas variedades félsicas situam-se entre 827º - 855ºC, 
com média de 834ºC (Tabela 4). O método de T

Ap
, usa-

do nas rochas máficas e intermediárias, mostrou valores 
mais elevados para essas rochas, com média de 1131ºC e 
906ºC (Tabela 5), respectivamente.

Figura 7 - Imagens obtidas a partir de MEV, acompanhadas de espectros de EDS das principais fases 
minerais presentes nos diques de Tucumã; A) Magnetita subédrica apresentando porções corroídas 
e associada a ilmenita com textura treliça; B) Magnetita com bordas corroídas, ilmenita individual e 
pirita; C) Associação de hematita e pirita; D) Cristais de hematita associados a titanita.
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Tabela 4 - Estimativas de temperaturas de saturação em 
Zr (TZr) para os diques félsicos de Tucumã obtidas a par-
tir da equação de Watson e Harrison (1983).

Amostra Zr (ppm) T (ºC)

D
iq

u
es

 F
él

si
co

s FDB 15A 246,2 842

FDB 6A 216,3 827

FDB 28 196,8 823

FDB 26 295,8 855

FDB 19 203,9 825

C2EVP90B 240,2 836

Tabela 5 - Estimativas de temperaturas de saturação em 

P (TAp) para os diques máficos e intermediários de Tucu-

mã obtidas a partir da equação de Harrison e Watson 

(1984).

Amostra P2O5 T (ºC)

D
iq

u
es

 

M
áfi

co
s FDB 11A 0,14 1147

FDB 22 0,08 1100

FDB 3B 0,38 1154

FDB 4B 0,25 1125

D
iq

u
es

 

In
te

rm
e-

d
iá

ri
os

FDB 2B3 0,15 863

FDB 2B2 0,17 873

FDB 2C 0,21 998

FDB 23 0,16 893

ESTIMATIVA DAS CONDIÇÕES DE 
FUGACIDADE DE OXIGÊNIO

Os dados mineralógicos, principalmente os refe-
rentes aos óxidos de Fe e Ti, juntamente com estima-
tivas de condições de temperatura durante a cristaliza-
ção, permitem estimar as condições de fugacidade de 
oxigênio reinantes durante a cristalização de rochas. 
De acordo com Frost (1991), dependendo das condições 
de fugacidade de oxigênio, o ferro irá se apresentar em 
diferentes estados, consequentemente, os óxidos de Fe 
presentes dependerão dessas condições.

Sob circunstâncias de baixa fugacidade de oxigê-
nio e em sistemas com a presença de sílica, o Fe ocorre 
inicialmente como cátion divalente, integrando sobre-
tudo os silicatos, respeitando a seguinte reação:

Fe
2
SiO

4
 = 2 Fe0 + SiO

2
 + O

2

  faialita      ferro  quartzo     (QIF)
Em condições ainda mais elevadas de ƒO

2
, o Fe 

ocorre em dois estados, ferroso (divalente) e férrico 
(trivalente) e é incorporado preferencialmente na mag-
netita, conforme a reação: 

2 Fe
3
O

4
 + 3 SiO

2
 = 3 Fe

2
SiO

4
 + O

2

                    magnetita   quartzo     faialita            (FMQ)

Sob condições extremamente altas de fugacidade 
de oxigênio, o Fe se apresenta apenas no estado férrico 

e é incorporado principalmente na hematita, segundo a 
reação: 

6 Fe
2
O

3
 = 4 Fe

3
O

4
 + O

2

                                     hematita  magnetita     (MH)

Estas reações, conhecidas como tampões, contro-
lam a relação entre fugacidade de oxigênio e tempera-
tura. Assim, se a assembleia mineralógica de certo tam-
pão coexiste na rocha, a ƒO

2
 evolui com o decréscimo 

da temperatura sobre a referida curva tampão, indepen-
dente da presença de outras fases sólidas, permitindo 
assim estimar relativamente às condições de ƒO

2
 nas 

quais as rochas se formaram (Frost, 1991).

A presença de (titano)magnetita primária nas ro-
chas máficas, de mais alta SM, juntamente com a ilme-
nita, pode ser interpretada como indicativa de caráter 
moderadamente oxidado para este grupo de rocha, e 
considerando a estimativa de temperatura de crista-
lização, essas rochas possuem forte afinidade com as 
condições definidas para o tampão FMQ no diagrama 
de Frost (1991). Enquanto que as rochas félsicas, de 
mais baixa SM, apontam condições redutoras, devido 
à ausência de minerais óxidos de Fe-Ti, visto que a 
hematita presente é provavelmente de origem subsoli-
dus, assim demonstrando compatibilidade com as con-
dições demarcadas pelo limite entre os tampões QIF 
a FMQ (Figura 8). As rochas intermediárias apresen-
tam condições de fugacidade de oxigênio entre os dois 
extremos, tendo natureza levemente oxidada, sendo 
interpretadas como resultado de hibridização de dois 
magmas distintos.

COMPARAÇÕES ENTRE O 
COMPORTAMENTO MAGNÉTICO 

DOS DIQUES DA REGIÃO DE 
TUCUMÃ E ROCHAS ANÁLOGAS 

PALEOPROTEROZOICAS 

As sequências vulcânicas paleoproterozoicas da 
região de São Félix do Xingu apresentam idade coinci-
dente com aquela estabelecida para os diques da região 
de Tucumã (1880,9 ± 3,3 Ma – Silva et al. 2016), desse 
modo, se torna necessário o desenvolvimento de com-
parações em termos de SM entre essas rochas, a fim de 
melhor compreender a afinidade e a evolução das mes-
mas.

Estudos mais detalhados (Juliani & Fernandes 
2010) possibilitaram separar as sequências vulcânicas 
paleoproterozoicas da região de São Félix do Xingu em 
duas associações petrográfica- e quimicamente distin-
tas, denominadas de Formação Sobreiro e Santa Rosa. 
A Formação Sobreiro é reconhecida como a unidade 
basal composta por lavas predominantemente andesí-
tica e rochas vulcanoclásticas. A associação superior, 
Formação Santa Rosa, é composta por riolitos, granitos 
pórfiros e tufos subordinados.



Estudo de suscetibilidade magnética e minerais óxidos de Fe-Ti dos diques de Tucumã, Província Carajás Ramon Glazianne Barbosa Carvalho | Davis Carvalho de Oliveira | Fernando Fernandes Silva | Cláudio Nery Lamarão

280
Contribuições à Geologia da Amazônia - Volume 10

281
Contribuições à Geologia da Amazônia - Volume 10

Os dados sobre o comportamento magnético das 
sequências vulcânicas de São Félix do Xingu, e que fo-
ram utilizados para o estudo comparativo com as rochas 
de Tucumã, foram adquiridos a partir das informações 
de Silva et al. (2012). A comparação entre as rochas de 
composição félsica destas áreas, mostrou um compor-
tamento magnético bastante similar (Figura 9a), visto 
que, tanto os diques de riolito pórfiro quanto as rochas 
da Formação Santa Rosa apresentam, em geral, baixos 
valores de SM, entre 0,174 x10ˉ3 SIv e 0,325x10ˉ3 SIv (Lo-
g

SM
 -3,75 e -3,50). 

Figura 8 - Diagrama exibindo as curvas dos principais 
tampões de estabilidade das diferentes fases de Fe, em 
função de seus vários estados de oxidação no sistema 
Fe-Si-O, segundo Frost (1991). O polígono vermelho re-
presenta o possível intervalo de formação dos diques 
félsicos, e o polígono cinza ilustra os diques máficos.

O comportamento magnético das rochas de com-
posição intermediária (diques de dacito e andesito) de 
Tucumã são em geral, coincidentes com aqueles da For-
mação Sobreiro (Figura 9b). Apesar de algumas amostras 
apresentarem baixos valores de SM (menores que Log

SM
 

-3,0), tais unidades possuem valores entre 5,59 x10ˉ3 SIv 
e 16,6 x10ˉ3 SIv (Log

SM
 -2,25 e -1,75). A sutil diferença en-

contrada entre os valores máximos das medidas (picos) 
pode ser explicada pelo amplo espectro composicional 
das rochas da Formação Sobreiro (máficas e intermediá-
rias), enquanto que apenas os diques intermediários de 
Tucumã foram utilizados para comparação.

Os diques da área de Bannach possuem composi-
ções variando de máficas à félsica e idades de cristali-
zação atribuídas ao final do Paleoproterozoico (inter-
mediários: 1.874 ± 110 Ma; Rb-Sr, Rivalenti et al. 1998; e 
ácidos: 1.707 ± 17 Ma; Rb-Sr, Gastal et al. 1987). Visto que 
os diques de Bannach são análogos aos de Tucumã, um 
estudo comparativo em termos de SM torna-se necessá-
rio a fim de melhor compreender a afinidade petrológica 
entre seus magmas formadores.

Ferreira et al. (2007) identificou na área de Bannach a 
ocorrência de dois grupos de diques: (i) félsicos, formados 
por álcali-feldspato granito, sienogranito, riolito e dacito, 
e (ii) intermediários, representados por andesito, gabro e 
diabásio. O comportamento magnético apresentado pelo 
grupo de rochas félsicas é bastante similar àquele encon-
trado nas rochas análogas da área de Tucumã (Figura 9c), 
sendo que os diques de Bannach apresentam valores de 
SM ligeiramente mais elevados (pico em LogSM

 -3,00) em 
relação aos últimos (Log

SM
 -3,75). Comportamento similar 

é observado para as rochas de composição intermediária 
destas áreas (Figura 9d), com intervalos de SM coinciden-
tes e suas amostras concentrando-se entre Log

SM
 -3,00 e 

-1,25, com pico em Log
SM

 -2,0.

Figura 9 - Polígonos de frequência comparando o comportamento magnético dos 
diques de Tucumã e rochas afins da Província Carajás: A) Diques félsicos de Tucumã 
e rochas da Formação Santa Rosa de São Félix do Xingu; B) Diques intermediários 
de Tucumã e rochas da Formação Sobreiro de São Félix do Xingu; C) Diques félsicos 
de Tucumã e diques félsicos de Bannach; D) Diques intermediários de Tucumã e 
diques intermediários/máficos de Bannach.
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COMPARAÇÕES ENTRE O 
COMPORTAMENTO MAGNÉTICO DOS 

DIQUES DA REGIÃO DE TUCUMÃ 
E GRANITOS ANOROGÊNICOS DA 

PROVÍNCIA CARAJÁS

Os granitoides paleoproterozoicos da Província 
Carajás apresentam idade em torno de 1.88 Ga, coinci-
dente com aquela estabelecida para os diques da área 
de Tucumã. Em termos de suscetibilidade magnética, 
Dall’Agnol et al. (2005) definiram características mag-
néticas distintas para as suítes de granitos anorogêni-
cos da PC: (i) Suíte Jamon que apresenta os valores de 
SM mais elevados e comportamento unimodal (1,05 a 
54,73 x10-3 SIv); (ii) Suíte Serra dos Carajás, caracteri-
zada por valores moderados de SM (1,0 a 5,0 x10-3 SIv); 
e (iii) Suíte Velho Guilherme, onde a variação dos da-
dos de SM é similar aos da Suíte Serra dos Carajás, no 
entanto, os valores mais baixos são dominantes (<1,0 
x10-3 SIv).

A figura 10 compara o comportamento magnético 
dos diques félsicos da área de Tucumã e das suítes men-
cionadas acima. No polígono de frequência, observa-se 
que os dados magnéticos dos riolitos, de modo geral, 
apresentam valores baixos de SM, entre Log

SM
 -4,2 e 

-2,5. Este comportamento é análogo aquele identificado 
nos granitos da Suíte Velho Guilherme, com o pico das 
medidas sendo coincidente em Log

SM
 -3,75.

Figura 10 - Polígono de frequência comparativo do com-
portamento magnético dos diques da área de Tucumã 
e as suítes de granitoides anorogênicos da PC definidas 
por Dall’Agnol et al. (2005).

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS

O comportamento magnético definido para os di-
ques da área de Tucumã é representado por quatro po-
pulação de SM: a população ‘A’, composta unicamente 
por riolito, corresponde às amostras com mais baixos 
valores de SM, que é provável consequência da baixa 
quantidade ou ainda ausência de minerais óxidos de 
Fe-Ti nessas rochas; As populações ‘B’ e ‘C’, formadas 
principalmente por riolito, dacito e andesito, represen-
tam os valores intermediários de SM, possível resulta-
do da considerável ocorrência de óxidos de Fe e ainda 
minerais ferromagnesianos; A população ‘D’ é compos-
ta basicamente por basalto e andesito basáltico, e apre-
senta os medidas mais elevadas de SM, provavelmente 
esses valores são efeito da grande proporção de óxidos 
de Fe-Ti encontrados nessas rochas. 

A (titano)magnetita é o mineral óxido dominan-
te nos diques de composição máfica, em geral, ocorre 
associada à ilmenita e aos agregados de minerais ferro-
magnesianos. Apresenta caráter primário, e é o mineral 
responsável pelos valores elevados de SM nos diques 
máficos. Já nas rochas de composição intermediária e 
félsica apresentam como óxido dominante a hematita, 
provável como produto da oxidação da magnetita, o 
que resultaria em seus valores de SM baixos a modera-
dos. A partir dos cálculos de geotermometria de satura-
ção foi possível estimar a temperatura de cristalização 
dos diferentes grupos de diques. Para os diques félsicos 
foi utilizado a equação de saturação em Zr, e se obteve 
834ºC como temperatura média, enquanto que para as 
variedades intermediárias e máficas foi utilizado os cál-
culos de saturação em P, e apresentaram temperatura 
média de 906ºC e 1131ºC, respectivamente.

Os dados de SM integrados com as características 
dos minerais óxidos de Fe-Ti e estimativas da tempe-
ratura de cristalização, permitiram concluir que a for-
mação dos diques máficos se deu em condições de mo-
derada fugacidade de oxigênio, acima do tampão FMQ, 
enquanto que as rochas félsicas foram formadas sob 
condições de baixa fugacidade, entre os tampões QIF 
e FMQ. Tais informações sugerem o magma formador 
dos diques félsicos da área de Tucumã, como afim da-
queles que deram origem aos granitos da Suíte Velho 
Guilherme e dos riolitos da Formação Santa Rosa da 
área de São Félix do Xingu, que no entanto, difere dos 
diques da Bannach que apresentam caráter mais oxi-
dado e valores ligeiramente mais elevados de SM. Já os 
diques intermediários de Tucumã mostram clara afini-
dade tanto com as rochas da Formação Sobreiro quanto 
com os diques análogos da área de Bannach. 
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Em termos de SM e fugacidade de oxigênio, o mag-
ma gerador dos diques félsicos da área de Tucumã cris-
talizou em condições próximas daquelas dos magmas 
que deram origem aos granitos ferroan de caráter redu-
tor da Província Carajás. O caráter oxidado dos diques 
máficos pode indicar a origem de seu magma a partir 
de baixos graus de fusão parcial de um manto enrique-

cido, enquanto que o caráter moderadamente oxidado 
dos diques intermediários reforça a hipótese de que os 
mesmos possuam origem relacionada a processos de 
mistura entre magma félsico e máfico em um contexto 
de magmatismo intraplaca, descartando o envolvimen-
to de uma fonte essencialmente de caráter redutor, e so-
bretudo, em um ambiente de subducção. 
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RESUMO: O SW do Craton Amazônico é marcado por 
episódios magmáticos, metamórficos e deformacionais 
que retrabalharam rochas previamente formadas. Even-
tos magmáticos relacionados a eventos de subducção e 
formação de arcos magmáticos são descritos durante o 
Paleo e Mesoproterozoico. Rochas magmáticas forma-
das em ambiente intracratonico ocorrem neste mesmo 
periodo de tempo, e são caracterizadas como granitos 
anorogênicos. No Estado nde Rondonia estas rochas 
anorogenicas tem feições rapakivíticas e são impor-
tantes economicamente por hospedarem depósitos de 
estanho. Uma importante intrusão anorogênica devido 
a sua area de exposição é denominada Alto Candeias, 
focada neste trabalho. A variabilidade faciológica ob-
servada em campo nesta suite permitiu a separação de 
quatro subunidades: 1) Monte Negro: granitos, predo-
minantemente  rapakivíticos; 2) Buritis: granodioritos, 
equigranulares a porfiríticos; 3) Campo Novo: char-
nockitóides; e 4) Jacilândia: sieno a monzogranitos e 
quartzo granitóides finos.  De acordo com a litogeoquí-
mica, os diagramas Harker apresentaram bimodalida-
de com os elementos maiores Mg, Ca, Ti, P e Al apre-
sentando relação inversa com o teor em sílica e para 
os elementos Na, Al e K, a relação é direta, explicado 
pelo fracionamento magmático. Em geral as amostras 
estudadas são metaluminosas e diagramas tectônicos 
indicam ambientes anorogênicos e de arco magmático. 
Na interpretação dos ETR, as rochas mais evoluídas 
pertencem a Unidade Jacilândia, seguido das Unidades 
Monte Negro, Campo Novo e Buritis. Desta forma, po-
de-se correlacionar a formação dessa Suíte a um proces-
so de fusão da crosta continental com magmas sofrendo 
processos de mistura com magmas matoderivados e ge-
ração de granitóides tipo-A na margem do Craton Ama-
zônico.  Dados geocronológicos Pb-Pb forneceram para 
cada unidade as idades de 1350 ± 5 Ma (Monte Negro), 
1349 ± 3 Ma (Buriti), 1350 ± 2 Ma (Campo Novo) e 1348 
± 3 Ma e 1349 ± 1 Ma (Jacilândia). As idades obtidas nes-
te trabalho sugerem que as rochas analisadas foram for-
madas em um curto período de tempo em um ambiente 
intracratônico, encaixadas em rochas mais antigas de 
ate 1,75 Ga e o processo geodinâmico gerador dos seus 
magmas pode estar correlacionado com a subducção 
que ocorria simultaneamente na borda do protocráton 
Amazônico ao redor de 1350 Ma.

PALAVRAS-CHAVE: Geocronologia; Litogeoquími-
ca; Rapakivi; Cráton Amazônico.

ABSTRACT: The SW of the Amazonian Craton is marked 
by magmatic, metamorphic and deformational episodes that 
reworked previously formed rocks. Magmatic events related 
to subduction events and formation of magmatic arcs are de-
scribed during Paleo and Mesoproterozoic. Magmatic rocks 
formed in intracratonic environment occur in this same period 
of time, and are characterized as anorogenic granites. In the 
State of Rondônia these anorogenic rocks have rapakyvi fea-
tures and are economically important for hosting tin deposits. 
An important anorogenic intrusion due to its area of exposure 
is called Alto Candeias, focused on this work. The faciological 
variability observed in the field in this suite allowed the separa-
tion of four subunits: 1) Monte Negro: granite, mostly rapakivi 
textured; 2) Buritis: granodiorite, equigranular to porphyritic; 
3) Campo Novo: charnockites; 4) Jacilândia: sieno to monzo-
granites and quartz granitoid.  Harkers diagrams showed bi-
modal features. The major elements Mg, Ca, Ti, P and Al are 
inversely related to the silica (Na, Al and K, the relation is 
positive), explained by magmatic fractionation. Studied sam-
ples are, in general, metaluminous, and show anorogenic and 
magmatic arc signatures. The interpretation of REE, the more 
evolved rocks belong to Jacilândia Unit, followed by Monte 
Negro, Campo Novo and Buritis Units respectively. Pb-Pb geo-
chronological data yielded, for each unit, the ages of 1350 ± 5 
Ma (Monte Negro),  1349 ± 3 Ma (Buritis),  1350 ± 2 Ma (Campo 
Novo) and finally,  1348 ± 3 Ma and  1349 ± 1 Ma (Jacilândia 
unity). The ages obtained in this work suggest these units were 
generated through events very close in time. Geochemistry data 
allow correlating the Alto Candeias Intrusive Suite to intracra-
tonic tectonic setting coeval with subduction process (magmatic 
arc) in the SW margin of the Amazonian Craton around 1350 
Ma. 

KEYWORDS: Geochronology; Lithogeochemistry; 
Rapakivi Granites; Amazonia Craton.
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INTRODUÇÃO

Localizado ao norte da América do Sul, o Cráton 
Amazônico é limitado a sul, leste e sudoeste por faixas 
móveis neoproterozoicas e dividido em dois escudos, o 
do Guaporé e o das Guianas, separados pela Bacia pa-
leozoica do Amazonas. O Cráton Amazônico é dividi-
do por Cordani et al., (1979) e Teixeira et al., (1989) e 
depois confirmada por Tassinari & Macambira, (1999) 
e por Cordani & Sato (1999), em seis províncias geocro-
nológicas. São elas: Amazônia Central (2,5Ga), Maroni-
-Itacaiúnas (2,2 - 1,95 Ga), Ventuari-Tapajós (1,95 -1,8 
Ga), Rio Negro – Juruena (1,8 – 1,55 Ga), Rondoniana 
- San Ignácio (1,55 – 1,3 Ga) e Sunsás (1,3 – 1,0 Ga). 

A Província Rio Negro-Juruena corresponde às 
unidades basais da região do estado de Rondônia e suas 
principais unidades são: O Complexo Jamari (orto e 
paragnaisses), Grupo Roosvelt (metavulcanossedimen-
tar), Formação Mutum Paraná (metassedimentos). Al-
guns autores incluem a Suíte Intrusiva Serra da Provi-
dência nessa unidade, através de datações onde feições 
mais antigas dessa suíte foram datadas em U-Pb por 
Bettencourt et al. (1999) e foi interpretada com ida-
de de 1606 ± 57 Ma. Outras idades foram datadas pelo 
mesmo autor sendo que a mais recente ficou em 1554 ± 
47 Ma. Investigações anteriores sugerem que o Cráton 
Amazônico compreende na sua porção SW os terrenos 
Jamari e Roosvelt (Scandolara et al., 1999; Quadros e 
Rizzotto 2002) e Bloco Parágua (Litherland et al., 1989; 
Tassinari e Macambira, 1999), entidades geotectônicas 
com idades paleoproterozoicas. Os blocos Parágua e Ja-
mari suturados constituem o cinturão Nova Brasilân-
dia (~1Ga), caracterizado por empurrões em condições 
metamórficas de alto grau e tectônica compressional 
(Thover et al., 2002).

O terreno Jamari nas porções centro-leste de Ron-
dônia é embasado por rochas paleoproterozoicas de 
médio a alto grau metamórfico.  Rochas metavulcanos-
sedimentares de baixo grau, mais cinco suítes graníticas 
mesoproterozoicas, com características geoquímicas ti-
po-A, fazem parte deste terreno, incluindo granitos ra-
pakivi, mangeritos, charnockitos e rochas máficas. São 
elas as suítes, Serra da Providencia, Rio Crespo, Santa 
Clara, Rondônia e Alto Candeias, estudada neste traba-
lho. Além desses, ocorrem coberturas neoproterozoicas 
(Palmeiral) e fanerozoicas (Cacoal e Pimenta Bueno) 
(Scandolara, 2006).

Podemos dividir a Província Rondoniana-San 
Ignácio em duas fases compostas por diversos tipos 
de migmatitos e gnaisses agrupados como a Suíte Rio 
Crespo, Complexo Colorado, Complexo Nova Mamoré 
e Suítes Intrusivas, numa fase mais recente, composta 
pelas suítes Alto Candeias, Santo Antônio, Teotônio e 
Caripunas. Litherland et al. (1986) definiu a orogenia 

San-Ignácio como um episódio magmático metamórfi-
co desenvolvido entre 1,35 e 1,3 Ga e representado na 
Bolívia pelos xistos do Grupo San Ignácio, orientados 
segundo a direção NNE-SW, e pelo magmatismo gra-
nítico sin e pós-tectônico de natureza cálcio-alcalino.

Durante a orogênese Rondoniana-San Ignácio as 
rochas do embasamento foram soerguidas, e o produto 
resultante da erosão gerou uma inconformidade para 
a deposição do grupo Sunsás (Litterland et al., 1986, 
Scandolara, 2006). Depositados entre 1,3 e 1,0 Ga em 
bacias plataformais, os sedimentos são distribuídos em 
toda a região do SW do cráton Amazônico (Boger et al., 
2005).  A Província Sunsas-Aguapei é subdividida em 
três grupos: Cinturão Móvel Sunsás (Bolívia; Lither-
land et al., 1986), Cinturão de Cavalgamento Aguapeí 
(Brasil; Geraldes, 1996) e a Sequência metavulcanosse-
dimentar Nova Brasilândia (Rizzotto, 1999). O Grupo 
Sunsás (Saes et al, 1992), a mais jovem unidade estrati-
gráfica reconhecida no SW do Cráton Amazônico (1,1 
e 0,95 Ga) é equivalente com a idade ao principal epi-
sódio de deformação greenviliana na América do Nor-
te. Magmatismo associado com este evento nas rochas 
do embasamento de Rondônia corresponde a Intrusão 
Santa Clara (1,08 Ga) e ao pulso final dos granitos esta-
níferos alojados em nível crustal alto (1,0 e 0,95 Ga). 

A deformação resultante deste evento foi origi-
nalmente considerada restrita ao Cinturão Sunsás/
Aguapeí e recentemente reconhecida no cinturão Me-
tassedimentar Nova Brasilândia (1,1 – 1,0 Ga) evento 
colisional do final do Mesoproterozóico que resultou 
na amalgamação do bloco Parágua à margem SW do 
Cráton Amazônico (Rizzotto, 1999; Tohver et al., 2005; 
Scandolara, 2006). Outros autores preferem correlacio-
nar esta colagem ao evento San Ignácio. Para o evento 
de orogenia Sunsás, muitos autores reconhecem os gra-
nitos estaníferos tonianos (~1 Ga), como granitos tipo-
-A, que foram gerados no momento da subducção que 
resultou na colisão Greenviliana. Conforme a literatura, 
essa colisão resultou na aglutinação do supercontinente 
Rodínia, produto da fusão da Amazônia e Laurentia, en-
tre outros fragmentos cratônicos arqueanos.

A Intrusão Alto Candeias (Figura 1) exibe uma 
forma alongada de direção W-E sendo que as suas ver-
dadeiras dimensões são ainda desconhecidas. Segun-
do Scandolara (2006), o contato com as encaixantes é 
marcado por uma zona de cisalhamento transcorrente 
sinistral no seu limite norte, enquanto que a borda sul é 
recoberta pelas rochas básicas da Formação Nova Flo-
resta e pelas rochas sedimentares da Formação Palmei-
ral (“Graben” dos Pacaás Novos). É constituído predo-
minantemente por granitos porfiríticos de granulação 
média a grossa, texturalmente piterlíticos e, em menor 
quantidade, equigranulares de granulação fina a média, 
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aplitos e sienitos equigranulares de grão fino a médio. 
Os primeiros são composicionalmente definidos como 
hornblenda-biotita monzogranitos, biotita monzogra-
nitos e quartzo-monzonitos e possuem cristais ovóides 
e tabulares centimétricos de feldspato alcalino piter-
lítico, esporadicamente manteados por plagioclásio. 
Representam a fase mais precoce e os contatos com 
os granitos equigranulares finos é observado na borda 
nordeste do maciço. A Suíte Intrusiva Alto Candeias 
é formada por rochas graníticas, em geral ácidas, com 
textura rapakivíticas, característica de granito tipo A, 
intraplaca (Bettencourt et al., 1999). Localizada na pro-
víncia Rondoniana-Juruena (Tassinari e Macambira, 
1999), esta unidade apresenta geração ainda sob deba-
te, com interpretações que variam desde fontes crustais 
a mantélicas. Buscando melhor entendimento dos pro-
cessos formadores desta suíte, foram realizados traba-
lhos de reconhecimento de fácies litológicas em campo, 
juntamente com análises petrográficas e geocronologia 
Pb-Pb aqui reportadas.

Na borda norte, estes granitos exibem uma larga 
zona de cisalhamento com transformação das rochas 
em protomilonitos e milonitos. Internamente zonas 
discretas de cisalhamento dúctil também ocorrem, mas, 
em geral, mostram-se afetados apenas por uma tectôni-
ca rúptil. As rochas charnockíticas, também fazem par-
te da suíte, com a principal ocorrência situada na borda 
SE do maciço Alto Candeias, além de outros corpos de 
menor expressão na porção central do mesmo, os quais 
exibem contato transicional com os granitos. Quimi-
camente, a suíte caracteriza-se por seu caráter sub-al-
calino e padrão químico que se assemelha aos granitos 
da suíte intrusiva Serra da Providência (Bettencourt et 
al., 1989). Dados isotópicos de Rb-Sr em granitos por-
firíticos e piterlíticos forneceram idades isocrônicas em 
torno de 1358 Ma, com razão inicial 87Sr/86Sr de 0,703 ± 
0,009 (Bettencourt et al., 1995) e idade U-Pb de 1345 
Ma (Bettencourt et al., 1999). Enquanto nova análise 
U-Pb SHRIMP em zircão de biotita hornblenda mon-
zogranito resultou na idade de 1347 ± 16 Ma (Santos, 
2004). 

Por se tratar do tema central desta investigação, 
esta unidade será melhor detalhada nos capítulos se-
guintes. Foram realizadas investigações de campo, com 
coleta de 65 amostras para petrografia. A litogeoquimi-
ca compreendeu 32 amostras e as anákises geocronógi-
cas foram realizadas em 4 amostras representativas das 
faciologias encontradas. Desta forma pretende-se ca-
racterizar as variações composicionais e definir a época 
do magmatismo que gerou as rochas estudadas. Em adi-
ção, são propostas hipóteses de processos magmáticos e 
fontes para os magmas geradores destas rochas.

ÁREA, MATERIAIS E MÉTODOS

Trabalhos de campo, petrografia e análise litogeo-
química fazem parte dos procedimentos realizados para 
a confecção desta pesquisa. O reconhecimento geológi-
co foi realizado em escala 1:250.000 (Figura 1) utilizan-
do como base a foto satélite LANDSAT 5, Mosaico Geo-
cover na base 233, foto 67 de 19/07/2008 e base 232, foto 
67 de 28/07/2007, disponíveis no Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais (INPE), em escala 1:250.000. Tam-
bem foi utilizado o mapa geológico do Estado de Rondônia na 
escala 1:1 000 000 (Scandolara et al., 1999).

Nesta etapa foram coletadas 64 amostras que fo-
ram analisadas petrograficamente. Para 32 das amos-
tras coletadas foram feitos estudos litogeoquímicos. Os 
estudos petrográficos foram realizados no Laboratorio 
de Petrografia da Faculdade de Geologia da UERJ.

A litogeoquímica da rocha foi analisada através 
do método FUS-ICP (fusão por plasma indutivamente 
acoplado) realizada no laboratório ACTLAB (activation 
laboratories), Canadá. As análises foram tratadas com o 
auxílio de diagramas de classificação de rocha e de iden-
tificação de ambiente tectônico.  A geocronologia isotó-
pica é uma importante ferramenta interpretativa que 
permite a datação da idade de cristalização dos mine-
rais de zircão. No presente trabalho, as análises foram 
feitas através do método Kober, onde a ionização dos 
elementos de interesse ocorre pelo gradual aquecimen-
to e a leitura desses elementos é feita pelos detectores, 
em diversos passos durante o aquecimento.

Subetapas foram também realizadas anteriormen-
te para a separação dos minerais de zircão, que serão 
inseridos no interior do espectrômetro, dos outros mi-
nerais presentes na estrutura cristalina da rocha. Essas 
etapas foram a de fragmentação das amostras de rocha 
em partes menores, bateia, para a concentração dos mi-
nerais mais pesados, magnetismo, imã de mão e o sepa-
rador magnático Frantz a fim de obter um concentrado 
final de zircões mais límpidos em termos de fraturas e 
inclusões e separação por lupa binocular com aumento 
de até 50 vezes. Esses grãos de zircão foram analisados 
no laboratório de Geologia Isotópica da Universidade 
Federal do Pará - UFPA, Pará-ISO, em Belém. O primei-
ro passo foi organizar os zircões sobre uma lamínula 
e observá-los em microscópio eletrônico de varredura 
(MEV). Depois, esses zircões foram fotografados utili-
zando fotos de elétrons retro-espalhados (BSE) e com o 
auxílio de uma câmera acoplada ao microscópio.

O uso das fotos tem finalidade de orientar a esco-
lha dos grãos a serem utilizados no espectrômetro, uma 
vez que essas auxiliam na identificação de inclusões ou 
falhas na estrutura interna do mineral, bordas de recris-
talização que interfiram na idade de formação da rocha. 
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Além de ajudar na localização do grão mineral no mo-
mento da análise. Os grãos de zircão selecionados são 
depositados em filamentos de Re (“evaporação”) que 
serão introduzidos no Espectrômetro de Massa Finni-
gan MAT 262 e submetidos aos processos de evapo-
ração e ionização pelo método de Kober (1986 e 1987). 

Esse método consiste na realização de etapas de eva-
poração a diferentes temperaturas (1450 °C, 1500 °C e 
1550 °C) enquanto outro filamento (“ionização”) recebe 
o Pb evaporado e, posteriormente a cada evaporação, é 
aquecido para ionizar os diferentes isótopos de Pb nele 
depositados. 

Figura 1 - (A) Esboço geológico do Alto Candeias e localização da área de estudo: (B) Estado de Rondônia e terrenos 
tectnoestratigráficos (Scandolara et al.,1999).

O cálculo da idade é feito pelo programa ISO-
PLOT desenvolvido por Ludwig (1999), após correções 
do Pb comum inicial, baseadas no modelo de evolução 
do Pb em estágio duplo (Stacey & Kramers 1975) para 
os blocos de razões isotópicas com razões 204Pb/206Pb 
acima de 0,0004, a fim de reduzir a interferência de Pb 
comum. Após tratamento dos dados, segundo critérios 
estabelecidos por Gaudette et al. (1998), os resultados 
finais são apresentados com desvios de 2σ. 

RESULTADOS

O reconhecimento em campo das unidades 
permitiu uma prévia análise modal dos litotipos 
de granulometria grossa que posteriormente foi 
confirmado pela petrografia. E esta auxiliou na iden-
tificação mineralógica, textural e granulométrica das 
rochas de granulometria fina-média.  O diagrama QAP 

(quartzo-albita-plagioclásio) (Figura 2) demonstra 
este resultado. Em adição, os resultados desta investi-
gação permitiram a subdivisão da Suite Alto candeias 
em 5 Unidades. Neste sentido, as amostras da Unida-
de Monte Negro são plotadas nos campos dos sieno-
granitos e usualmente no campo dos monzogranitos. 
A Unidade Buritis é representada por granodioritos. 
No campo dos granitóides rico em quartzo estão às 
amostras classificadas como Unidade Jacinópolis, jun-
tamente com alguns representantes sienogranítios e, 
mais raramente, monzogranitos. Por último, as amos-
tras que representam a Unidade Campo Novo estão 
inseridas nos campos de monzogranitos, com exceção 
de uma amostra granodiorítica. Assim foram estabe-
lecidas cinco facies distintas, identificadas através do 
mapeamento geológico 1:125000 aliado ao estudo de 
petrografia. 
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A Unidade Monte Negro é composta por rochas 
graníticas porfiríticas, ocasionalmente com texturas ra-
pakivíticas, feldspato potássico manteado por feldspato 
sódico centimétrico a decimétricos (Figura 3). A mine-
ralogia desses granitos é composta basicamente por 
quartzo, biotita e feldspato parcialmente sericitizado, 
e apresenta como minerais acessórios zircões, apatitas, 
magnetitas e ilmenitas e raramente anfibólios. Repre-
sentam a maior parte do corpo intrusivo, com aproxi-
madamente 60% da superfície batolítica, destes, menos 
de 5% são hornblenda biotita granito rapakivíticos. 
Suas feições variam principalmente em relação aos pór-
firos podendo ser euedrais, subeuedrais e ovóides. Mu-
danças na orientação também são observadas, podendo 
ter nenhuma à leve orientação dos pórfiros. Em geral, 
a ocorrência de orientação é encontrada principalmen-
te na borda norte, possivelmente estruturas de fluxo 
magmático, ou até mesmo uma fase tectônica durante 
a ascensão do plúton. Datação radiométrica dos grãos 
de zircão foi realizada a partir das medidas das razões 
isotópicas de 207Pb/206Pb e a idade obtida foi de 1349 ± 
5 Ma. Foram utilizados seis grãos, mas apenas quatro 
deles foram utilizados para o calculo das idades, como 
podemos observar na Figura 4. 

Figura 2 -  Diagrama QAP (Streckeisen, 1976) confeccio-
nado a partir da análise modal das amostras.

Figura 3 - Unidade Monte Negro. A) Face do granito rapakivi contendo pórfiros subeuedrais a ovoides de feldspatos; 
B) Granito rapakivi contendo pórfiros euedrais levemente orientados; C) Feição rapakivítica em lâmina delgada; D) 
Lâmina delgada com plagioclásio e microclina sericitizados. 
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Para a seleção dos grãos foram usados minerais de 
zircão da fração não magnética e também das outras 
duas ultimas frações do Franz, a fim de aumentar o nu-
mero de grãos a ser selecionado, já que a última fração 
possuía pouquíssimos grãos. Assim sendo, os zircões 
dessa amostra apresentam fraturas com percolação de 
óxidos e coloração turva, mas estão razoavelmente bem 

formados (Figura 4). A escolha dos zircões foi feita ba-
sicamente pelos menos fraturados e menos percolados 
a fim de garantir uma idade o mais próximo da idade de 
cristalização da rocha. Porém as percolações nas fratu-
ras podem gerar algumas alterações devido à possibili-
dade de perda do elemento Pb, e possivelmente causar 
uma pequena interferência na idade da rocha.   

Figura 4 - Grãos de zircão utilizados para a datação, cada número representa o grão datado que resultou na idade 
1350 ± 5 Ma. Os gráficos mostram as idades obtidas por cada etapa de ionização e a média entre os grãos. 

Unidade Buritis contém basicamente feldspato 
alcalino, quartzo, porém com concentrações maiores 
de minerais máficos (Figura 5). Nesta são englobadas 
as seguintes rochas: granodioritos, hornblenda grano-
dioritos e tonalitos. A granulometria encontrada nesta 
unidade varia de grossa a fina, por vezes porfiríticas, di-
ferente da Unidade Monte Negro (granitos rapakivi), 
com os pórfiros não maiores que 2 cm. Cerca de 15% do 
corpo intrusivo corresponde a essa unidade, aflorando 

no centro leste do batólito, como pode ser observado no 
esboço geológico (Fig.1). As relações de contato dessas 
rochas com o granito rapakivi são graduais Em geral os 
zircões dessa amostra são límpidos (Fig. 6), bem forma-
dos, originados da fração não magnética do Franz. Essa 
figura também mostra a presença de muitas inclusões 
fluidas nos grão, sendo elas monofásicas e bifásicas, mas 
que não interferiram nos resultados.
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Figura 5 - Unidade Buritis.  A) Face contendo porções enriquecidas em minerais máficos; B) Face granodiorítica fina; 
C) Relação de contato entre os minerais com o amfibólio; D) Feições dos granodioritos.

 Cinco grãos geraram resultados satisfatórios, 
sendo que o zircão número 2 apresentou o melhor resul-
tado, com idade mais precisa em torno de 1350± 3 Ma, 
resultante de 10 etapas de ionização. As outras análises 
confirmaram essa idade chegando ao consenso de 1349 

±3 Ma. Essa idade, considerando as margens de erro, é 
contemporânea a Unidade anterior (Monte Negro). Se 
há algum espaço de tempo entre a formação das amostras 
dessas unidades, esse não é captado pela resolução tem-
poral desse método, apesar da grande precisão os grãos.

Rochas félsicas de granulometria fina de compo-
sições graníticas, sienograníticas e granitóides ricos em 
quartzo foram agrupadas na Unidade Jacilândia (Figura 
7). Essas litologias são encontradas com as mais variadas 
relações de contato com as rochas da unidade Monte 
Negro, ora é observada a rocha de textura fino intrudi-
do no rapakivi, ora o rapakivi está intrudido na unidade 

Jacilândia e outras vezes os dois coexistem com contatos 
graduais. Correspondem a 20% da superfície do batólito 
e estão dispersos por toda a sua extensão. São compostas 
por quartzo, microclina e plagioclásio, contendo poucas 
biotitas e também acessórios de zircão, apatita, magneti-
ta e ilmenita, podendo conter em algumas amostras anfi-
bólio e também algumas vezes pórfiros feldspáticos.
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Figura 7 - Unidade Jacilândia. A) Sienogranito fino intrudido em forma de dique no granito rapakivítico; 
B) Contato gradual entre granito fino e granito rapakivítico; C) Granitóide rico em quartzo; D) Granito de 
textura fina.

Figura 6 - Grãos de zircão utilizados para a datação, cada numero representa o grão datado em ordem. Os 
gráficos mostram as idades obtidas por cada etapa de ionização e a média ente os grãos.
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As análises feitas nos zircões dessa amostra fo-
ram problemáticas por conta dos tamanhos dos grãos. 
Por serem muito miúdos, na maior parte das vezes, os 
grãos não geraram resultados. Para resolver esse proble-
ma mais de um grão foi colocado na canoa com a fina-
lidade de aumentar a quantidade de chumbo para ser 
lida e de sílica para fixar esse chumbo no filamento de 
aquecimento. Foram coletados zircões não magnéticos 
e pouco magnéticos ao Franz, para aumentar a quanti-
dade de grãos e a possibilidade de escolhas de grãos da 
mesma família. Para um mesmo filamento foi escolhido 
zircões mais parecidos, pois estes, teoricamente, resul-
tariam em análises aproximadas.  As famílias de grãos 
maiores são também mais arredondadas e muitas vezes 
lembram grãos de apatita, o que também pode explicar 

a falta de um resultado satisfatório (Como no caso dos 
grãos 1, 2 e 3 Figura 8). 

A datação dessas rochas foi feita em duas amos-
tras a amostra: AC-23 dos granitos finos (Figura 8) e 
da amostra AC-04, quartzo granitoide mostradas na 
figura 9. A utilização dessas duas datações se justifica 
pela possibilidade de dois possíveis diferentes eventos 
geradores para as distintas facies dos finos. Os produ-
tos obtidos através do método de datação Kobe, reve-
laram idades de cristalização de 1349 ±3 Ma para os 
granitos finos e de 1348 ±3 Ma para os quartzo grani-
toides finos. Esses resultados novamente comprovam 
a cristalização de mesma idade para os zircões pre-
sentes nessas litologias, assim sendo, mesma idade de 
cristalização. 

Figura 8 - Grãos de zircão utilizados para a datação, cada número representa o grão datado em ordem. Os gráficos 
mostram as idades obtidas por cada etapa de ionização e a média entre os grãos. 
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A necessidade de duas datações é referentes às va-
riações faciológicas das litologias de granulometria fina 
que poderiam resultar diferentes pulsos para cada uma 
delas, ou até mesmo diferentes fontes xenolíticas ou in-
trusões posteriores. Porém essas não foram comprova-

das por meios geocronológicos, que garantem, através 
da amplitude de erro obtida pelo método (no mínimo 1 
Ma e no máximo 5 Ma, nesses casos) a contemporanei-
dade de todas as unidades que compõem a Suíte Intru-
siva Alto Candeias, até aqui investigados.

Figura 9  - Grãos de zircão utilizados para a datação, cada numero representa o grão datado em ordem. Os gráficos 
mostram as idades obtidas por cada etapa de ionização e a média ente os grãos 
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Por fim, a Unidade Campo Novo é observada prin-
cipalmente entre os contatos das unidades, Monte Ne-
gro e Buritis. É composta por rochas charnockíticas. O 
contato referido é gradual e muitas vezes, em campo, 
são confundidos com estas Unidades. Individualizada 
pela presença dos clinopiroxênios, esta unidade é evi-
denciada através dos seus aspectos petrográficos (Figu-
ra 10). Os zircões dessa amostra são em geral de gra-
nulometria média e foram colhidos em frações variadas 
do Franz, não magnéticos a levemente magnéticos, a 
fim de obter maior quantidade de grãos, dando sempre 

preferência aos zircões menos magnéticos, mais límpi-
dos e mais bem formados. Os grãos (Figura 11) são bem 
formados, evidencializados pelas bipirâmides. Porém, 
há famílias que se apresentam maiores em tamanho, e 
estes aparentam mais fraturas e mais arredondamento, 
por isso deu-se preferência aos de famílias menores. Re-
sultados da análise geocronológica indicam idades de 
1349 ± 3 Ma, revelando assim, também a mesma idade 
das rochas das outras unidades apresentadas. Mais uma 
vez considerando os erros relativos de cada uma e a pre-
cisão do método.

Figura 10 - A) Feição do charnockito com pórfiros de feldspatos manteados; B) Facie charnockítica de granulome-
tria média; C) Lâmina delgada contendo grãos de clino e ortopiroxênios intercrescidos; D) Clino e ortopiroxênios e 
quartzo entre grãos de plagioclásio
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O produto obtido por todas as amostras datadas 
revelam a contemporaneidade da cristalização de todas 
as litologias encontradas no batólito em estudo. Com 
esses resultados é possível chegar a duas hipóteses de 
formação da suíte. A primeira hipótese para a geração da 
Suíte Intrusiva Alto Candeias, é a de uma suíte AMCG, 
resultante de uma mistura de magmas, sustentada pela 
presença de charnockitoides, rochas máficas e granitos, 
comprovados na petrografia. E a segunda é a de uma 
evolução proveniente de um mesmo magma controlado 
pelo fracionamento de origem mantélica, representada 
pelas feições básicas a evoluídas relacionadas com suí-
tes cálcio alcalinas expandidas. Paradoxalmente am-

bas as hipóteses são sustentadas tanto pela petrografia 
quanto pela geocronologia. 

Geoquímica
Com objetivo de melhor caracterizar as unidades 

que constitui a suíte intrusiva aqui estudada, foram 
realizadas análises litogeoquímicas. A partir desses 
dados foram confeccionados diagramas de variação 
tipo Harkers e diagramas de ambientes tectônica, com 
finalidade de melhor conhecer a evolução petrológica e 
tectônica das litologias que compõem a Suíte Intrusiva 
Alto Candeias. Na tabela 5 estão agrupados os resulta-
dos obtidos com estas análises.

Figura 11 - Grãos de zircão utilizados para a datação, cada numero representa o grão datado em ordem. Os gráficos 
mostram as idades obtidas por cada etapa de ionização e a média ente os grãos.
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(Continua)
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(Tabela 6: Continuação)
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Figura 12 -  (A) Diagrama de dispersão sílica x maiores – A) SiO2 x MgO; B) SiO2 x CaO; C) SiO2 x TiO2; D) SiO2 x 
P2O5; E) SiO2 x Al2O3; F) SiO2 x Na2O G) SiO2 x K2O (unidades em percentagem de rocha). (B) 

Inicialmente foram produzidos os diagramas 
Harkers, para os elementos maiores (K

2
O, P

2
O

5
, MgO, 

Na
2
O, Al

2
O

3
, CaO e TiO

2
). Os diagramas indicam linea-

ridade entre os pontos analíticos, mas com uma leve 
tendência a separar as rochas máficas a intermediárias, 
de forma a sugerir a bimodalidade. Desta forma, os gra-
nitos rapakivi e os charnockitos tendem a se agrupar e 
as rochas máficas tendem a formar outro agrupamento. 
As amostras de granitos e tonalitos de textura fina ten-
dem a aparecer entre os dois termos anteriores. 

Na Figura 12, é possível observar a relação inver-
samente proporcional do conteúdo de SiO

2
 x MgO (A), 

CaO(B), TiO
2
 (C), P

2
O

5
 (D) e Al

2
O

3
 (E). Essa tendência 

negativa ocorre devido ao fracionamento magmático. 
O gráfico contendo a relação sílica versus Na

2
O (F) não 

apresenta uma relação bem definida. A relação sílica 

versus K
2
O (G) apresenta relação diretamente propor-

cional, ou seja, à medida que a sílica é aumentada nas 
amostras o conteúdo em potássio é também acrescido. 
O conteúdo de K

2
O tende a uma série cálcio-alcalina de 

médio a alto K.

Assim sendo, as amostras da Unidade Buritis 
apresentam baixos teores de sílica, enquanto as Uni-
dades Jacilândia e Monte Negro são caracterizadas 
por alto conteúdo em sílica. A Unidade Campo Novo 
(charnockitóides) fica representada em maior parte no 
caminho entre a Unidade Buritis e as outras duas cita-
das, com exceção da amostra AC-30, com o mais baixo 
conteúdo de sílica e pode indicar rochas mais primiti-
vas, como também revela os valores de elementos terras 
raras (Tabela 5 em anexo).
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Figura 13 - Diagrama Harkers, silica x traços – A) SiO2 x Ba; B) SiO2 x Sr; C) SiO2 x Y; D) SiO2 x Zr; E) SiO2 x Rb; F) SiO2 x 
La; G) SiO2 x Ce (H) SiO2 x A/CNK, (I) SiO2 x K2O/Na2O  (unidades em  percentagem de rocha no eixo x, silício e em ppm 
para todos os outros elementos, eixo y).

Os diagramas Harkers construídos entre SiO
2
 e 

elementos traços (Rb, Sr, Y, Nb, Zr, Ba e Ga) resul-
taram em padrões que também sugerem, por sua vez, 
uma suíte expandida por fracionamento magmático. 
Os diagramas sílica versus elementos traços (Figura 13) 
sugerem dois padrões diferenciados para cada grupo 
de amostras. O Elemento Bário (Figura 13 A) se mostra 
compatível para os granitóides rapakivíticos e para as 
rochas da Unidade Buritis, porém para as rochas das 
Unidades Jacilândia e Campo Novo são incompatíveis. 
A correlação negativa entre SiO

2
 e os elementos Zr e 

Y (Figura 13 D e C) indicam compatibilidade desses 
elementos com a evolução magmática, devido o fracio-
namento de apatita e zircão.  Sr e Zr mostram correla-
ções negativa com a SiO

2
 (Figura 13 B e D), sugerindo 

o fracionamento do plagioclásio e do zircão. La e Ce 
(Figura 13 F e G) são compatíveis com todas as uni-
dades, enquanto Rb (Figura 8 E) é incompatível para 
Unidades Buritis e Campo Novo e compatível para 
Monte Negro e Jacilândia. 

Baseado no conceito de alumina-saturação, Shand 
(1943) propôs uma classificação, que leva em conta to-

dos os óxidos em proporções molares. Esse autor divide 
as rochas em três grupos: metaluminosas indicam ro-
chas ígneas (A/NK = Al

2
O

3
/(Na

2
O+K

2
O) >1 e A/CNK = 

Al
2
O

3
/(Na

2
O+K

2
O+CaO) <1), com maior representativi-

dade de amostras entre as unidades apresentadas. Ape-
nas seis amostras das 32 analisadas são peraluminosas 
(A/NK >1). Não há representantes peralcalinas (A/NK<1 
e A/CNK<1), mostrando que seus protólitos se asse-
melham a granitóides do tipo I Cordilheirano (Pitcher 
1983), com índice de alumina-saturação próximo de 
1,1 (Figura 14 A). 

Pearce et al. (1984) sugeriram a utilização de ele-
mentos traços, particularmente Rb, Y, Nb e Ta para a 
discriminação de ambientes tectônicos de rochas gra-
níticas. Os teores destes elementos nos gráficos (Fi-
gura 14A) classificam a Suíte Intrusiva Alto Candeias 
em granito anorogênico, intraplaca, contendo também, 
granitos da fase de soerguimento continental epiro-
gênico e de rift continental. Valendo-se dos dados de 
geocronologia que pressupõem contemporaneidade das 
rochas, os resultados apresentados nesse diagrama são 
questionáveis. Ou seriam todas as amostras de fase ano-
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Figura 14 - (A) Diagrama A/CNK x A/CN com predominância de rochas metaluminosas contendo também rochas 
peraluminosas. (B) Diagrama de Whalen (1987) com plotagem das litologias que compões a Suíte Alto Candeias. 
A=Anarogênica; FG= Granitos de arco magmático; OGT = Granitos de cadeia meso-oceânica

rogênica ou as 32 amostras seriam de fases associadas 
ao soerguimento (tardi-orogênico) o que pode ser ex-
plicado pela subjetividade dos limites traçados, ou seja, 
superposição parcial de valores. Amostras de todas as 
unidades se concentram no campo do granito intrapla-
ca, porém algumas delas foram lançadas no campo dos 
arcos magmáticos. A Unidade Buritis tem um represen-
tante no campo dos granitos de colisão continental e a 
Unidade Campo Novo está representada (Figura 15B) 
como rochas de cadeia meso-oceânicas. Diagramas para 

granitos tipo A de Whalen (1987) foram realizados e 
mostram o predomínio de rochas granitóides anorogê-
nicas, (Figura 15B). Uma exceção ocorre (AC-30), indi-
cando ambiente de arco magmático. Possivelmente essa 
é uma amostra mais primitiva, como já foi revelado an-
teriormente. Apesar de a idade corresponder às outras, 
ela apresenta características químicas de rochas mais 
primitivas. Tal fato pode indicar diferentes prótólitos 
para sua origem.

Figura 15 - Diagramas A) Rb x Y+Nb e B) Nb x Y, propostos por Pearce (1984), discriminação de ambiente geotectônico 
para granitóides. Syn-COLG: granitos colisão continental; VAG: granitos de arco-magmático; WPG: Granito intraplaca; 
ORG: granito de cadeias meso-oceânicas. 
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Diagramas mostrados abaixo (Figura 15) (A) Ta x 
Yb x Ce/10; (B) Nb x Y x Th/3) indicam que as litologias 
analisadas tendem a origem crustal para os magmas for-
madores destas rochas. Sendo que um dos gráficos (Fi-
gura 15; A) revela que há participação mantélica, na for-
mação da rocha. Nesse caso não foram diferenciadas as 
amostras de acordo com as respectivas unidades devido 
à concentração geral dos pontos no campo A2. Tendo 
apenas duas exceções caindo no campo A1, ambas re-
presentantes da Unidade Jacilândia.

Empregado por Batchelor & Bowden (1985) em 
estudos petrogenéticos de rochas granitóides, o diagra-
ma da Figura 16 considera alguns mecanismos possíveis 
de formação dos magmas. Os mecanismos são: 1) Fusão 
parcial; 2) Cristalização fracionada, a partir de álcali 
basalto, basalto com alto valor em alumina e basalto 
toleítico e; 3) Mistura de magmas. A figura 16 mostra 
os valores relativos às litologias da Suíte Intrusiva Alto 
Candeias lançados nesse diagrama.

As litologias encontradas nessa suíte são classifi-
cadas (Figura 16) como rochas formadas em períodos 
tardi-colisionais, pós-colisionais a pós-orogênicas sen-
do algumas amostras da Unidade Buritis consideradas 
pré-colisional. A maior concentração das amostras in-
dica uma tendência evolutiva de granitos calcio-alca-
linos tipo caledoniano (I), de granitos peraluminosos 
tipo herciniano (S) e granitos alcalinos anorogênicos.

Figura 16 - Diagrama multicatiônico de Batchelor & 
Bowden (1985). Todas as unidades estudadas mostram 
pelo menos uma amostra no campo Sin-colisional, 
estando às amostras da Unidade Campo Novas com 
maior concentração no campo de pré-colisão, no mes-
mo campo é encontrado um representante da Unidade 
Buritis. As Unidades Monte Negro e Jacilândia também 
possuem representantes no limite pós-orogênico e tar-
di-orogênico.

Os diagramas discriminantes segundo Maniar & 
Piccoli (1989) são usados para a caracterização de gra-
nitos segundo seu ambiente de formação. A figura 18A 
revela a ausência de granitos de fundo oceânico, devido 
ao elevado conteúdo em K

2
O nas amostras analisadas. A 

Figura 17B revela a presença de granitos pós orogênicos 
(POG) e granitos anorogênicos (RRG + CEUG). Segun-
do a geoquímica é sugerido que a formação da Suíte In-
trusiva Alto Candeias tenha iniciado o seu processo de 
cristalização em um período pós orogênico e perdurado 
até o período de anorogenia. A maior parte das amos-
tras está representada pelo grupo dos granitos pós-o-
rogênicos, sendo que algumas amostras das Unidades 
Buritis, Jacilândia e Monte Negro estão representadas 
como granitos de rift continental e de soerguimento 
continental epirogênico (Figura 17 B). 

Eby (1992) divide os granitóides tipo-A em dois 
grupos químicos distintos (Figura 18) O primeiro gru-
po, chamados nos gráficos de A1 é caracterizado por 
razões de elementos similares aos observados em basal-
tos de ilhas oceânicas. O segundo grupo, A2, é carac-
terizado pela razão variando daquelas encontradas em 
crostas continentais até as encontradas em basaltos de 
arco de ilhas. Eby (1992) propõe que esses dois tipos 
possuem fontes e pulsos tectônicos bem diferentes. O 
grupo A1 representa diferenciações de magmas deriva-
dos de fontes como os basaltos de ilhas oceânicas, mas 
impostas em rifts continentais ou durante magmatismo 
intraplaca. O grupo A2 representa magmas derivados 
da crosta continental ou porções infracrustais que so-
freram ciclos de colisão continente-continente ou de 
magmatismo de arco de ilhas.

Por fim, os diagramas de padrões de ETR foram 
normalizados por Boynton (1984) e mostram tendência 
homogênea para todas as rochas analisadas, com leve 
enriquecimento nos ETR leves, excetuando somente a 
amostra AC-04, que é enriquecida em terras raras pe-
sados e apresenta a maior anomalia de európio. Obser-
vam-se amostras com anomalias negativas e positivas de 
Eu, sugerindo a participação de plagioclásio no fracio-
namento destas rochas. As amostras de granitóides de 
textura fina (Unidade Jacilândia, Fig.19 C) apresentam 
padrões levemente mais inclinados do que as rochas 
mais máficas (Unidade Buritis, Figura 19 D), indicando 
maior enriquecimento nos terras raras leves. Nesta úl-
tima ocorrem diferentes padrões para o Eu, mostrando 
uma evolução magmática. Nos diagramas de ETR das 
rochas graníticas rapakivíticas (Unidade Monte Ne-
gro, Figura 19 A) e das rochas charnockíticas (Unida-
de Campo Novo, Figura 19 B) o padrão é semelhante, 
com maior inclinação nos ETR leves e horizontalizada 
para os ETR pesados. As anomalias de Eu revelam ro-
chas mais evoluídas que as representantes da Unidade 
Buritís e menos evoluídas que as da Unidade Jacilância.
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Figura 17 - Diagramas descriminantes de Maniar & Piccoli (1989) A) Descarta a possibilidade de um granito de fundo 
oceânico; B) Sugere que grande parte dos granitos seja de origem pós-orogênica. OP: Granitos de fundo oceânico; IAG: 
Granito de arcos de ilha; CAG: Granito de margem continental ativa; CCG: Granitos de áreas de colisão continental; 
POG: Granitos pós-orogênicos; RRG: Granitos de rifts continentais; CEUG: Granitos de soerguimentos continentais 
epirogênicos. 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Originalmente o Batólito Alto Candeias foi mapea-
do por Souza et al. (1975) e interpretados como resulta-
do de um evento orogênico e composição heterogênea. 
Posteriormente, Isotta et al. (1978) e Bettencourt et al. 
(1999) propuseram um regime extensional correlacio-
nado com o evento Greenviliano. Na proposta mais re-
cente de Bettencourt et al. (2010) a Suíte Alto Candeias 
é relacionada a eventos tardi à pós tectônicos durante 
a orogenia Rondoniana – San /Ignácio (1370 – 1320Ma) 
sendo que esta orogenia é dividida em 2 estágios: O pe-
ríodo de subducção (1370-1340 Ma) e o período de coli-
são (1340-1320 Ma) 

Através deste estudo, a identificação das subuni-
dades, granitos porfiríticos rapakivíticos (Monte Ne-
gro); granodioritos (Buritis); granitos finos (Jacilândia) 

e charnockitos (Campo Novo) sugerem a presença de 
uma suíte alcalina, AMGC (anortositos, mangeri-
tos, granitos e charnockitos) descritas na literatura e 
apóiam a idéia de suíte bimodal com misturas de mag-
mas. Os resultados de todas as amostras foram inter-
pretados conjuntamente a partir dos resultados equi-
valentes entre as idades Pb-Pb obtidas, que variaram 
entre 1348 ± 3 Ma a 1350 ± 5 Ma. Desta forma foi possível 
sugerir que as rochas estudadas são contemporâneas e 
avaliar possíveis cogeneticidade entre elas através dos 
estudos litogeoquímicos.

A hipótese de co-magmaticidade não é apoiada 
pelos resultados geoquímicos obtidos em 32 amostras. 
O tratamento destes resultados resultou em diagra-
mas Harkers e de discriminação tectônica que apontam 
para fontes crustais e mantélicas para a formação dos 
magmas formadores destas rochas. De acordo com Eby 
(1992) a composição de granito tipo A não é evidência 

Figura 18 - Diagramas ternários de Eby (1992), distinção entre granitos de diferentes ambientes tectônicos baseado 
nas relações: A) Ta –Yb-C/10; B) Nb-Y-Th*3. Tipo A1: Manto derivado; Tipo A2: granito contendo fontes crustais
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direta de anorogenia, pois os granitos tipo A2 são forma-
dos em ambientes orogênicos. Os granitos tipo A2, que 
foram encontrados no estudo das rochas que compõem 
a Suíte Alto Candeias, possuem contribuições crustais, 
nesse caso a porção inferior da crosta. Ou seja, essas ro-
chas são geradas a partir de fusão da base da crosta e 
Santos et al. (2008) nomeia o evento gerador destes gra-
nitos de orogenia Candeias e inclui nesse evento outros 
corpos graníticos encontrados na região, como o Gra-
nito Ariquemes e até mesmo eventos metamórficos em 
facies granulitos em rochas do Rio Crespo e Suíte Colo-
rado. Os diagramas de ETR, porém podem corroborar, 
no entanto, a hipótese de cogeneticidade na medida em 
que indica um processo de fracionamento magmático 
progressivo onde os termos mais primitivos são as ro-
chas gabróicas e os termos mais evoluídos são as rochas 
graníticas rapakivíticas.

As idades Pb-Pb obtidas através do método Kober 
se mostraram extremamente homogêneas, com variações 
dentro dos erros analíticos, de forma a apresentarem os 
seguintes valores: granito rapakivi (Unidade Monte Ne-
gro) 1350 ± 5 Ma; granodioritos (Unidade Buritis) 1349 ± 
3 Ma, charnockitos (Unidade Campo Novo) 1350 ± 2 Ma; 
granito fino 1348 ± 3 Ma e quartzo granitoide fino 1349 

± 1 Ma (Unidade Jacilândia). Esta patente contempora-
neidade permite sugerir que os processos magmáticos 
responsáveis pela formação destas rochas ocorreram em 
períodos menores do que a resolução do método Pb-Pb 
o que pode também sugerir uma origem co-magmática 
para os litotipos encontrados.

No contexto regional, as rochas da Suite Alto 
candeias podem ser correlacionadas temporalmente 
às rochas das suítes São Lourenço-Caripunas e Santo 
Antonio, de idades equivalentes e com claras assinaturas 
de granitos tipo-A. Por outro lado a Suite Alto Candeias 
pode ser correlacionada temporalmente às rochas do 
Complexo Colorado (em Rondonia) e o Complexo 
El Pensamiento (na Bolívia). Estes complexos são 
interpretados como gerados em ambiente de arco 
magmáticos e apresentam idade do redor de 1350 Ma. 
Estas unidades se encontram a cerca de 300-500 km da 
área estudada e o contexto paleotectônico pode sugerir 
que durante a subducção da crosta oceânica e formação 
do arco magmático foi contemporâneo com as rochas 
da Suíte Alto Candeias que se formaram em ambiente 
intracratônico. 

Figura 19 - Diagramas contendo os elementos terras raras: A) Unidade Monte Negro; B) Unidade Campo Novo;  
C) Unidade Jacilândia; D) Unidade Buritis.

A B

C D
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CONCLUSÕES

A Suíte Alto Candeias apresenta características 
tipo À principalmente na sua parte mais a leste, onde 
foram encontradas as rochas mais ricas em potássio e 
pela sua deformação muito fraca, ou inexistente. As-
sim, a Suíte Intrusiva Alto Candeias pode ter sido ge-
rada sob regime extensional ou não transtensivo. Os 
granitos tipo I são evidencializados no centro leste 
do batólito, com a presença das rochas granodioríti-
cas e gabróicas, características de protólitos ígneos. A 
presença de anfibólios e piroxênios também sugere a 
característica tipo I desse granito. A presença de uma 

suíte cálcio-alcalina expandida corrobora com essa hi-
pótese. 

Desta forma, podemos correlacionar a origem da 
Suíte Alto Candeias a um processo de subducção e ge-
ração de rochas granitoides tipo-I na margem do cra-
ton Amazônico no período ao redor de 1350 Ma. Neste 
sentido pode-se indicar que a proximidade deste arco 
vulcânico tenha permitido o fluxo de calor em direção 
ao interior da placa o suficiente para a fusão parcial do 
manto e de parte da crosta inferior. No caso desta hipó-
tese estar correta, a formação em ambiente intracrato-
nico extensional de rochas da Suíte Alto Candeias pode 
ser denominada sin-orogênica de acordo com Åhäll et 
al., (2000).
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RESUMO: O embasamento da região nordeste do Estado 
do Pará é pouco conhecido, sobretudo pela ampla e espessa 
cobertura sedimentar e a relativa ausência de afloramentos 
com exposições localizadas de rochas do Cráton São Luís em 
janelas erosivas e tectônicas das bacias sedimentares Bragan-
ça-Viseu e Parnaíba. O presente trabalho envolveu a caracte-
rização do Granito Primavera que faz parte do embasamento 
da região nordeste do Pará, acessado por meio de sondagens 
que atravessaram sucessões de rochas sedimentares calcárias 
da Formação Pirabas (Bacia Bragança-Vizeu) do Mioceno In-
ferior, e atingiram o embasamento a mais de 40 m. Os resulta-
dos obtidos por análises petrográficas, litoquímicas, geocro-
nológicas e comparações com dados da literatura permitiram 
acrescentar novos dados sobre o conhecimento geológico da 
área de estudo e discutir o seu significado no contexto do 
Cráton São Luís. A integração e interpretação dos dados per-
mitiu identificar quatro tipos petrográfico-composicionais 
de granitoides: muscovita-biotita leucogranodiorito, musco-
vita-biotita leucomonzogranito, muscovita-biotita tonalito 
e muscovita-biotita tonalito com granada. Esses granitoides 
exibem efeitos deformacionais e metamórficos superpostas 
às tramas ígneas, e no geral são hololeucocráticos a leucocrá-
ticos (M = 3 - 35), de granulação grossa ou média, com textura 
granular hipidiomórfica preservada, mas também apresen-
tam microestruturas miloníticas. Os dados geoquímicos in-
dicam tratar-se de granitos peraluminosos, correlacionados 
aos granitos do oeste do Cráton São Luís como os granitos 
Moça, Maria Suprema, Tamancuoca e caracterizam grani-
tos do tipo S. Nos diagramas geoquímicos de discriminação 
de ambiente tectônico enquadram-se no campo de granitos 
sin-colisionais e de arco magmático. O resultado dos estudos 
geocronológicos pelo método U-Pb em zircão indicou idade 
de 2167 ± 9 Ma para o corpo estudado e permite concluir e 
existência de um corpo granítico plutônico do Riaciano no 
substrato da Bacia Bragança-Viseu. Sendo assim, o Granito 
Primavera pode ser correlacionado petrograficamente e geo-
quimicamente aos granitos aluminosos do Cráton São Luis 
(2,11 – 2,14 Ga), mas cronologicamente tem uma diferença 
de quase 50 Ma, portanto sua colocação seria anterior à fase 
colisional definida para a evolução do Cráton São Luís. De 
qualquer modo, o reconhecimento dessas rochas na região 
nordeste do Pará registra a extensão do Cráton São Luís por 
mais de 20 km para noroeste.

PALAVRAS-CHAVE: Petrologia; Granito Primavera; 
Geocronologia U-Pb em Zircão; Riaciano; Cráton São Luís.

ABSTRACT: The basement of the northeast Pará state is not well 
known, especially due to the wide and thick sedimentary cover and 
the relative absence of outcrops. The rock exposures of the São Luis 
Craton occur mainly in erosional and tectonics windows of the Bra-
gança-Viseu and Parnaíba sedimentary basins. This study involved 
the characterization of the Primavera Granite that forms part of the 
Paleoproterozoic basement of the northeast region of Pará, accessed 
through drillings that crossed calcareous sedimentary successions of 
Pirabas Formation (Bragança-Vizeu Basin) of Early Miocene and 
reached the basement more than 40 m. The results of petrographic, 
litochemical, geochronological analysis and comparisons with liter-
ature data allowed to add new data on the geological knowledge of 
the studied area and to discuss its meaning in the context of São Luís 
Craton. The Integration and interpretation of the data identified four 
petrographic-compositional types of granitoids: Muscovite-biotite 
leucogranodiorite, Muscovite-biotite leucomonzogranite, Musco-
vite-biotite tonalite and Muscovite-biotite tonalite garnet bearing. 
These granitoids exhibit superimposed deformational and metamor-
phic effects on igneous fabric, and are generally hololeucocratic to 
leucocratic (M = 3-35), coarse or medium grain, with hypidiomorphic 
granular texture preserved, but also milonitic microstructures. The 
geochemical data indicate that these are peraluminous S type gran-
ites, correlated to the granites of the western São Luís Craton, such 
as Jonasa, Moça, Maria Suprema, Tamancuoca, Cantão and Japiim 
granites and are characterized as S-type granites. In the geochemical 
discrimination diagrams of tectonic setting these granitoids are clas-
sified as syn-collisional related to magmatic arc environment. The 
results of the geochronological studies by the U-Pb zircon method 
indicated an age of 2167 ± 9 Ma for the Primavera Granite and allow 
concluding existence of a plutonic granite body of Rhyacian in sub-
strate of Bragança-Viseu Basin. 

KEYWORDS: Petrology; Primavera Granite; Zircon U-Pb 
Geocronology; Rhyacian; São Luís Craton.
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INTRODUÇÃO

O embasamento da região nordeste do Estado do 
Pará é pouco conhecido, sobretudo pela ampla cober-
tura sedimentar e relativa ausência de afloramentos de 
rochas do Cráton São Luís que afloram em meio às ba-
cias sedimentares Bragança-Viseu e Parnaíba do Meso-
zoico e Paleozoico e coberturas cenozoicas. Entretanto, 
os estudos de prospecção e viabilidade exploratória de 
calcários para a indústria de cimento na região de Pri-
mavera no nordeste do estado do Pará atingiram o em-
basamento por meio de sondagem cujos testemunhos 
foram gentilmente cedidos pela empresa GREIPHIL 
MINAS LTDA.

Nessa região o embasamento é constituído por 
granitos foliados que são encontrados abaixo da cota de 
-45 metros, sob depósitos de rochas calcárias sub-ho-
rizontais da Formação Pirabas (Mioceno Inferior) que 
estão em vias de serem exploradas para a indústria de 
cimento pela empresa Votorantin. O presente estudo 
realizado nestes testemunhos de sondagem teve como 
objetivo a caracterização petrográfica, geoquímica e 
geocronológica dos granitoides e correlação e contex-
tualização com rochas semelhantes do Cráton São Luís.

A área de estudo está localizada na Folha Salinópolis 
(SA.23-V-A, 1:250.000), nos arredores da cidade de Prima-
vera, nordeste do estado do Pará próximo a costa Atlântica 
(Figura 1), estando inserida no contexto geológico da Ba-
cia Bragança-Viseu, Bacia do Parnaíba e Cráton São Luís, 
recoberta por coberturas do Cenozoico (Almeida 1967, 
Aranha et al. 1990, Lima et al. 1994, Costa 2000).

Nessa região e na faixa costeira da plataforma con-
tinental as rochas do embasamento estão cobertas por 
unidades sedimentares do Terciário, compostas pelas 
formações Pirabas (Mioceno) e Barreiras (Mioceno a 
Plioceno), por coberturas Pós-Barreiras (Pleistoceno) e 
depósitos quaternários.

As análises petrográficas, geoquímicas e geocro-
nológicas U-Pb em zircão das rochas graníticas son-

dadas permitiu caracterizar os tipos petrográficos, a 
natureza e a tipologia dos granitoides, definir a idade 
de alojamento desses granitoides, contribuindo para o 
conhecimento do embasamento nesta região com pou-
cas exposições de rochas do embasamento, e correla-
cioná-los com outros corpos graníticos conhecidos do 
Cráton São Luís.

METODOLOGIA DO TRABALHO

O material utilizado neste estudo compreende 
quatro furos de sondagem cedidos pela empresa GREI-
PHIL MINAS LTDA que foram sondados no município 
de Primavera. Os testemunhos estudados correspon-
dem apenas às porções mais profundas no intervalo 
referente às amostras de rochas do embasamento, pois 
a maioria das rochas dos perfis de sondagem é de cal-
cário da Formação Pirabas. Os testemunhos estudados 
têm comprimento entre 4 e 9 metros, aproximadamen-
te, com profundidades no intervalo de 45 a 67 m, e tem 
como referência os furos RP-07, RP-16, RP-18 e RP-76.

A análise petrográfica envolveu a descrição de 17 
amostras de mão dos testemunhos e lâminas delgadas 
correspondentes, utilizando-se microscopia ótica pola-
rizada convencional, por meio da qual foi possível ob-
ter informações texturais/microestruturais, a caracte-
rização da mineralogia com a respectiva quantificação 
por meio da análise modal. As análises modais foram 
realizadas em contador de pontos automático da mar-
ca SWIFT do Laboratório de Petrografia do PPGG-IG/
UFPA em que cada lâmina petrográfica foi contado 
2800 pontos utilizando-se espaçamento 2. De posse de 
todos os dados petrográficos e os recálculos foram fei-
tas plotagem no diagrama QAP, para classificação das 
rochas conforme as recomendações estabelecidas pela 
IUGS - International Union of Geological Society (Streckei-
sen 1976, Le Maitre 2002, Fettes & Desmons 2008, Gill 
2010). As abreviaturas minerais utilizadas seguem a 
proposta de Fettes & Desmons (2008).

Figura 1 - Mapa de localização da área de estudo no norte do Brasil, com indicação da área-
alvo do trabalho (seta) na região de Primavera-Pará.
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Para o estudo geoquímico foi seguida a sistemática 
de rotina utilizada pelos laboratórios do IG/UFPA para 
preparação de amostras envolvendo britagem, moagem, 
quarteamento, pulverização, e homogeneização em 
equipamentos do Laboratório de Preparação de Amos-
tras, com separação de alíquotas para o tratamento 
analítico. As análises químicas foram realizadas nos la-
boratórios da empresa ACME Analytical Laboratories Ltd. 
(Vancouver, Canadá), sendo que os elementos maiores 
e menores foram medidos por Inductively Coupled Plasma 
Emission Spectrometry (ICP-ES) e os elementos traços, 
incluindo os elementos terras raras foram obtidos por 
Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (ICP-MS). 
Os limites de detecção foram estabelecidos em: 0,01 % 
para os elementos maiores e menores; 1 ppm (Ba, Sc); 
0,1 ppm (Rb, Y, Zr, Hf, Ta, Nb, La, Ce); 0,2 ppm (Th); 
0,3 ppm (Nd); 0,5 ppm (Sr, Ga); 0,01 ppm (Tb, Tm, Lu); 
0,02 ppm (Pr, Eu, Ho); 0,03 ppm (Er); 0,05 ppm (Sm, 
Gd, Dy, Yb). Devido à restrita amostragem e a homo-
geneidade petrográfica-composicional foram analisa-
das apenas três amostras (Tabela 1). O tratamento dos 
dados seguiu os princípios estabelecidos em Rollinson 
(1993) e as interpretações foram baseadas em Thomp-
son (1982), Wilson (1989) e Gill (2010, 2014), e em vá-
rios artigos de periódicos que fazem uso de diagramas 
de interpretação geoquímica (Irvine & Baragar 1971, Pe-
arce & Cann 1973, Winchester & Floyd 1977, Evensen 
et al. 1978, Pearce & Norry 1979).

Os dados analíticos foram utilizados para a carac-
terização geoquímica das rochas e de suas assinaturas 
geoquímicas e elaboração de diagramas de classificação 
para definição da natureza do magmatismo, das séries 
magmáticas e do ambiente tectônico de formação. Após 
processamento, integração e interpretação de todos os 
dados passaram-se à fase discussiva e interpretativa so-
bre os processos de formação dessas rochas. Além dis-
so, foi feito um estudo comparativo dessas rochas com 
outros corpos graníticos melhor conhecidos do Cráton 
São Luís.

Para o estudo geocronológico foram utilizadas 
cerca de 7 kg de cada um dos quatro testemunhos das 
amostras dos granitoides da região de Primavera para 
concentração dos grãos de zircão para análise pelo mé-
todo U-Pb em zircão. As amostras depois de trituradas 
e moídas passaram pelos processos de peneiramento, 
deslamagem, bateamento, microbateamento, separa-
ção magnética por imã de neodímio, microbateamento 
com álcool, secagem e por fim, separação de grãos de 
zircão em lupa binocular, seguindo a rotina do Labo-
ratório Pará-Iso do IG/UFPA. A datação U-Pb em zir-
cão por Espectrometria de Massa com Abrasão a Laser 
(LA-ICP-MS) visou à determinação da idade de crista-
lização do Granito Primavera. Dos quatro testemunhos 
foram selecionados grãos de zircão de um leucotonalito 
(amostra RPF-16) na fração granulométrica 180-125 µm. 
Para a realização da análise isotópica os zircões foram 

colocados em molde cilíndrico com resina epoxy e rece-
beram abrasão com rebolo diamantado, lixa apropriada 
e polimento com pasta diamantada. Na sequência, no 
Laboratório de Microscopia Eletrônica da Universida-
de de Brasília (UnB) foram obtidas imagens dos cristais 
de zircão por catodoluminescência para a escolha dos 
melhores grãos e locais mais adequados para a realiza-
ção da análise isotópica.

As análises isotópicas U-Pb em zircão foram re-
alizadas pelo método LA-ICP-MS no Laboratório de 
Geocronologia da UnB, e seguiram os procedimentos 
analíticos descritos por Bühn et al. (2009). As amostras 
foram montadas em uma célula de laser especialmente 
concebida internamente e carregada em equipamento 
New Wave UP213 Nd: YAG laser (λ = 213 nm) acoplado 
a um ICP-MS Thermo Finnigan Netuno Multicoletor. 
O hélio foi utilizado como gás portador e misturou-se 
com argônio antes de entrar no ICP. O laser foi executa-
do com uma frequência de 10 Hz e energia de aproxima-
damente 100 mj/cm2 com um tamanho de ponto de 30 
µm para análise U-Pb. A plotagem de cálculos de dados 
e idade U-Pb foram realizadas utilizando o aplicativo 
ISOPLOT 3.0 (Ludwig 2003) e os erros de razões isotó-
picas são apresentados em 1σ.

CONTEXTO GEOLÓGICO REGIONAL

A região de estudo faz parte do Cráton São Luís 
definido por Almeida et al. (1976), tendo à sua margem 
sul o Cinturão Gurupi do Neoproterozoico. Segundo 
Hurley et al. (1967), Lesquer et al. (1984), Abreu & Les-
quer (1985) e Klein & Moura (2008) o Cráton São Luís 
apresenta semelhanças litoestratigráficas, estruturais, 
geocronológicas e geofísicas com o Cráton Oeste Africa-
no, sobretudo com as unidades geológicas encontradas 
em Gana e Costa do Marfim, e os estudos relacionados 
a gravimetria mostraram que a estruturação regional 
das unidades litoestratigráficas da porção cratônica, 
tem orientação NE-SW, em contraposição ao Cintu-
rão Gurupi que possui orientação NW-SE. Para Abreu 
(1990) essas analogias sustentam a interpretação de 
que o Cráton São Luís representa uma pequena porção 
do Cráton Oeste Africano na América do Sul, quando 
da ruptura do Supercontinente Pangea. Segundo Klein 
(2004) a porção aflorante do Cráton São Luís próximo 
à costa atlântica se estende em torno de 400 km na di-
reção leste-oeste e por 120 km na direção norte-sul, na 
região limítrofe dos estados do Pará e Maranhão (Figu-
ra 2). As suas rochas estão expostas em janelas erosivas 
e tectônicas, descontínuas, em meio à coberturas se-
dimentares fanerozoicas, sendo que apenas próximo à 
fronteira Pará-Maranhão (região do Gurupi) há exposi-
ções contínuas dessa unidade geotectônica. Estrutural-
mente, as rochas cratônicas encontram-se mais preser-
vadas de deformações de grande escala em comparação 
com as do Cinturão Gurupi (Abreu 1990).
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Klein (2004) retrata que no geral, os corpos ro-
chosos não se apresentam orientados e as linhas es-
truturais distribuem-se com orientações variadas. Os 
principais elementos estruturais identificados são 
zonas de cisalhamento de pequeno porte, fraturas e 
foliação regional mais evidente nas rochas metavulca-
nossedimentares e secundariamente nos granitoides.

O Cráton São Luís é constituído por três associa-
ções principais de rochas do Paleoproterozoico repre-
sentadas por sucessões metavulcanossedimentares, 
sequências de rochas vulcânicas e granitoides (Figura 
2). As rochas mais antigas pertencem ao Grupo Au-
rizona (2,24 Ga), que compreende uma sucessão me-
tavulcanossedimentar metamorfisada na fácies xisto-
-verde e, mais raramente na fácies anfibolito composta 
por xistos, metavulcânicas ácidas a básicas, quartzitos 
e metacherts o qual é dividido em três formações: Ma-
tara que é composta por rochas metamáficas e ultra-
máficas; Pirocaua por metavulcânicas, metapiroclás-
ticas e xistos; e Ramos formada por filitos, xistos e 
quartzitos (Klein et al. 2005a, Klein et al. 2009). Resul-
tados geocronológicos por evaporação de Pb em zircão 
de 2240 ± 5 Ma obtidos em rochas metapiroclásticas 
atestam idade paleoproterozoica para este conjunto 
de rochas (Klein & Moura, 2001).

Rochas vulcânicas com idades similares às da 
Suíte Tromaí foram incluídas nas unidades Serra do 
Jacaré e Rio Diamante com características químicas 
que configuram arco transicional em margem conti-
nental ativa (Klein et al. 2009).

Ainda na região cratônica exposições mais oci-
dentais de granitoides aflorantes na região de Bragan-
ça no nordeste do Pará, indicam que as rochas do Crá-
ton São Luís afloram até a costa oceânica, onde estão 
cobertas por bacias costeiras fanerozoicas. No entan-
to, dados geofísicos de gravimetria da região oceânica 
sugerem que a crosta continental adentra por algu-
mas dezenas de quilômetros a área oceânica Atlântica 
(Klein 2004).

A Suíte Rosário situada no extremo leste do crá-
ton foi descrita por Gorayeb et al. (1999) que a caracte-
rizou como um conjunto de múltiplos plútons de com-
posição tonalítica, granodiorítica e granítica sobre a 
qual obtiveram idades Pb-Pb em zircão entre 2,08 e 
2,13 Ga Ma interpretada como idades mínimas para a 
cristalização desses granitoides, e sugeriram represen-
tar múltiplos plútons em um arco magmático acres-
cionário no Paleoproterozoico. As rochas apresentam 
transformações texturais, estruturais e mineralógicas 
parciais ao longo de zonas de cisalhamento transcor-
rentes. Nogueira (2015) e Nogueira et al. (2017) obtive-

ram idades U-Pb em zircão entre 2,17 e 2,15 Ga e idades 
modelo (TDM

) de 2,21 a 2,31 Ga), com valores positivos 
de εNd = +1,9 a +3,2 (t = 2,17 Ga) indicando fonte crus-
tal, dominantemente do Riaciano, para os magmas pa-
rentais, similares aos encontrados em outros domínios 
do Cráton São Luís. Isto indica a ocorrência de um 
importante evento de formação de crosta continental 
nessa área, por meio de múltiplo alojamento de plú-
tons graníticos da série cálcica-alcalina. representam 
a fase principal de acresção na evolução de um arco 
magmático continental juvenil, que tem continuidade 
para outras partes do Cráton São Luís, e que tem cor-
relação com a porção noroeste do Cráton Amazônico, 
onde se tem registros de arcos magmáticos acrescio-
nários do Riaciano que se amalgamaram em terrenos 
arqueanos, relacionados à orogenia Transamazônica 
(Nogueira et al. 2017).

No Cráton São Luís predominam rochas grani-
toides que foram agrupadas na Suíte Tromaí de idade 
entre 2168 e 2148 Ma constituída por tonalitos, gra-
nodioritos e granitos, interpretados como da série cál-
cico-alcalina juvenil, do tipo I, formada em ambiente 
de arco de ilha intraoceânico a transicional (Pastana 
1995, Klein & Moura 2001, Klein et al. 2005b).

Os corpos graníticos de Mirasselvas e Tracuateua 
foram reunidos na Suíte Intrusiva Tracuateua e carac-
terizados como fortemente peraluminosos e interpre-
tados geoquimicamente como do tipo S (Lowell 1985). 
Palheta et al. (2009) obtiveram idade desses granitos 
pelo método de evaporação de Pb em zircão com va-
lores de 2080 ± 2 Ma e 2091 ± 15 Ma para os corpos de 
Tracuateua e Mirasselvas, respectivamente, revelando 
um evento de granitogênese bem mais novo.

Segundo estudos de Klein et al. (2005a) ocor-
reram três períodos de formação das rochas no Crá-
ton São Luís: 2240 Ma, 2168-2147 Ma e 2090 Ma, e 
a grande maioria das rochas expostas derivaram de 
protólitos juvenis. Estudos mais recentes refinaram 
os dados geocronológicos descrevendo a ocorrência 
de vulcanismo orogênico de idade 2240 Ma e 2164-
2160 Ma, e manifestações mais localizadas de 2068 
Ma (Klein et al. 2012). Na interpretação de Klein et 
al. (2008, 2009) o Cráton São Luís constitui parte de 
um orógeno maior com evolução no Riaciano entre 
2,24 e 2,05 Ga, com registros de uma fase acrescio-
nária da orogenia marcada por sequências supracrus-
tais e granitoides cálcico-alcalinos. Os granitoides 
peraluminosos representariam a fase colisional e os 
granitoides evoluídos e rochas vulcânicas mais jo-
vens relacionam-se a estágios tardi- a pós-orogêni-
cos/pós-colisionais.



Geocronologia, petrografia e geoquímica do Granito Primavera em testemunhos de sondagem do 
embasamento da Bacia Bragança-Vizeu e correlação com granitoides do Cráton São Luís Paulo Sergio de Sousa Gorayeb  |  Lidiane Medeiros Maciel Costa  |  Elton Luís Dantas  |  Marco Antonio Galarza

310
Contribuições à Geologia da Amazônia - Volume 10

311
Contribuições à Geologia da Amazônia - Volume 10

Figura 2 - Mapa geológico simplificado do norte dos estados do Pará e Maranhão, extraído de Gorayeb et. al. (1999) 
Klein e Sousa (2012), Vasquez e Rosa-Costa (2008). Nogueira et al. (2017).
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Vários outros corpos de ocorrência mais restrita 
são representados pelos granitos Cantão (2163 ± 4 Ma) 
e Jonasa (2142 ± 9 Ma) que juntos com a Suíte Tromai 
representam a fase pré-colisional na evolução orogêni-
ca. Um pouco mais novos são os granitoides Maria Su-
prema (2100 ± 12 Ma), Moça (2110 ± 16 Ma) e Japiim 
(2116 ± 12 Ma) caracterizando a fase colisional; e os 
granitoides da Suíte Anelis/Timbozal (2085 ± 21 Ma) e 
Tamancuoca 2079 ± 12 Ma) são relacionados à fase tardi 
orogênica/pós-colisional (Klein et al. 2012).

O Cinturão Gurupi é interpretado como um oró-
geno do Neoproterozoico distribuído em uma faixa de 
orientação NNW-SSE desenvolvido na borda sul-su-
doeste do Cráton São Luís (Almeida et al. 1976, Costa 
2000) com área aflorante de aproximadamente 160 km 
de extensão longitudinal por 50 km de largura, mas 
encontra-se em grande parte encoberto por depósitos 
sedimentares fanerozoicos. Dados geofísicos, petrográ-
ficos e geocronológicos do embasamento das bacias se-
dimentares dessa região indicam que o Cinturão Guru-
pi se estende ainda por cerca de 80 km para sul e até 500 
km na direção leste-oeste sob essas bacias, dirigindo-se 
à porção noroeste da Província Borborema (Brito Ne-
ves et al. 1984, Cunha 1986, Nunes 1993). O Cinturão é 
constituído principalmente por metaconglomerados, 
quartzitos, ardósias e filitos; micaxistos diversos con-
tendo muscovita, biotita, granada e estaurolita; xistos 
aluminosos contendo muscovita e/ou cordierita e xis-
tos grafitosos (Costa et al. 1977, Abreu et al. 1980, Pastana 
1995, Costa et al. 1988). Além disso, ocorre um corpo de 
metanefelina sienito (732 Ma) e vários granitos de idade 
em torno de 550 Ma.

Sequências sedimentares com predominância de 
arenitos arcoseanos do final do Neoproterozoico-início 
do Paleozoico constituem restos de bacias sedimenta-
res encaixadas em grábens representadas pelas forma-
ções Vizeu, Igarapé de Areia e Piriá, que são depósitos 
sedimentares tardi-pós-orogênicos relacionados ao fi-
nal da orogenia brasiliana que erigiu o Cinturão Guru-
pi no final do Neoproterozoico - início do Cambriano 
(Abreu & Lesquer 1985, Klein et al. 2005a).

Na área de estudo ocorrem outras bacias sedimen-
tares do Cretáceo assentadas sobre as rochas do Cráton 
São Luís e Cinturão Gurupi tais como as bacias Bragan-
ça-Viseu, São Luís e Gráben Ilha Nova que representam 
riftes da margem Atlântica Equatorial. A Bacia Bragan-
ça-Viseu abrange cerca de 5.000 km2 no nordeste do 
Pará, sendo limitada a sul e a leste pelo embasamento 
Pré-Cambriano, ao norte pela Plataforma Ilha de San-
tana e a oeste pela Plataforma Bragantina. Trata-se de 
bacias sub-aflorantes recoberta pelas coberturas ceno-
zoicas do Grupo Barreiras. Dados gravimétricos, sísmi-
cos e de sondagem apontam para um rifte assimétrico 
de direção NW-SE com eixo deposicional NNW-SSE, 

com preenchimento de 4.500 m de sequências clásticas 
do Aptiano ao Santoniano ou do Mioceno, cuja depo-
sição envolveu ambiente continental de rifte gradan-
do para marinho de margem continental (Aranha et al. 
1990, Lima et al. 1994).

PETROGRAFIA

A análise petrográfica envolveu a descrição de 
quatro testemunhos de sondagem e de 17 lâminas del-
gadas de diferentes porções, em que os principais as-
pectos observados foram as relações texturais/micro-
estruturais, o conteúdo mineralógico e a classificação 
das principais rochas graníticas e suas variedades pe-
trográficas. O estudo foi desenvolvido em testemunhos 
de sondagem que atravessaram camadas de rochas cal-
cárias da Formação Pirabas, atingindo o embasamento 
a uma profundidade de aproximadamente 40 m. As ro-
chas são granitoides maciços ou levemente foliados de 
cores cinza escura ou clara, granulação média ou grossa. 
Algumas amostras apresentam orientação preferencial 
das lamelas de micas e cristais alongados de quartzo 
definindo a foliação. Veios de quartzo e quartzo-felds-
pato são concordantes à foliação e estão presentes em 
todos os tipos petrográficos estudados. Apesar de não 
apresentarem grandes variações composicionais em se-
ções delgadas, este plúton apresenta variações texturais 
entre as fáceis petrográfica. Possuem textura granular 
hipidiomórfica, equigranular média ou grossa e feições 
de exsolução que resultaram na formação de antipertita 
e intercrescimento mimerquítico.

Na Tabela 1 consta a composição modal das amos-
tras e na Figura 3 as composições modais foram plo-
tadas no diagrama de Streckeisen (1976) utilizando o 
programa GCDKit 3.0.

No geral as rochas são granitoides maciços ou leve-
mente foliados de cores cinza escura ou clara, leucocrá-
ticos (M = 3 a 18), em geral equigranulares, de granula-
ção média ou grossa. Elas apresentam feições texturais 
magmáticas originais (granular hipidiomórfica) ou 
tramas tectono-metamórficas destacando em algumas 
amostras a orientação preferencial das lamelas de mi-
cas e cristais alongados de quartzo definindo a foliação. 
Elas não apresentam grandes variações composicionais 
sendo que a maioria situa-se no campo do tonalito e 
granodiorito do diagrama QAP com uma amostra no 
campo do monzogranito (Figura 3). Considerando as 
variações mineralógicas e as feições microestruturais, 
foi possível identificar quatro grupos petrográficos: a) 
Muscovita-biotita leucotonalito; b) Muscovita-biotita 
leucogranodiorito; c) Muscovita-biotita leucomonzo-
granito e d) Muscovita-biotita tonalito com granada, 
descritos a seguir.
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a) Muscovita-biotita leucotonalito
O muscovita-biotita leucotonalito apresenta suas 

características principais com textura ígnea granular 
hipidiomórfica preservada, com superposição de tramas 
tectono-metamórficas. A mineralogia essencial está re-
presentada essencialmente por plagioclásio (46 – 58 % 
modal), microclina (0 - 5,6 %) e quartzo (23 – 43 %); em 
quantidades menores biotita (3 – 14 %) e muscovita (0 
a 4 %). Minerais opacos, apatita e zircão representam 
fases acessórias (Tabela 1, Figura 4).

Os cristais de plagioclásio representam formas 
subédricas ou anédricas, com maclamento tipo albita, 
albita-carlsbad e periclina, e exibem forte alteração 
para sericita e epídoto. Dois tipos de plagioclásio foram 
identificados: (Pl

1
) representam cristais maiores em for-

mas subédricas e com leve extinção ondulante são reli-
quiares de origem magmática; (Pl

2
) ocorrem como agre-

gados poligonais de grãos menores, em contatos tipo 
ponto tríplice, resultantes da recristalização dinâmica 
associada à tectônica de cisalhamento.

Os cristais de quartzo são anédricos e três tipos 
foram reconhecidos: (Qtz

1
) que representam cristais 

maiores (1,0 a 2,5 mm), com forte extinção ondulante 
que apresentam contatos irregulares ou lobados com o 
plagioclásio representando cristais magmáticos preser-
vados; (Qtz

2
) caracterizado por agregados de cristais 

poligonais associados com feldspatos com dimensões 
de aproximadamente 0,5 mm; (Qtz

3
) que formam grãos 

irregulares definindo texturas simplectíticas do tipo 
mirmequítica, caracterizadas por intercrescimentos em 

forma de gotículas ou vermes de quartzo hospedados 
na borda dos cristais de plagioclásio em contato com a 
microclina; também ocorrem como filetes nos planos de 
clivagem da biotita. (Figuras 4 e 5).

A biotita apresenta forte pleocroísmo com cores 
variando do amarelo pálido (X) ao marrom avermelha-
do (Z=Y) e está parcialmente substituída por clorita. 
Seus cristais são subédricos com dimensões entre 1,0 e 
3,5 mm. Em alguns casos os cristais estão encurvados 
por efeito deformacional. A muscovita apresenta-se em 
cristais subédricos com contatos retos com a biotita e 
com microclina enquanto com o plagioclásio e quartzo 
são quase sempre irregulares, devido aos efeitos defor-
macionais (Figura 4).

Os cristais de microclina são subédricos com ta-
manhos de aproximadamente 3,0 mm, apresentam 
maclamento xadrez e contêm raras inclusões de bioti-
ta, quartzo e plagioclásio. Alguns cristais apresentam 
intercrescimento pertítico na forma de vênulas ondu-
ladas.

Sob os aspectos microestruturais os muscovita-
-biotita leucotonalitos apresentam discretos planos 
de foliação e bandamento, este caracterizado pela al-
ternância de faixas centimétricas mais ricas em biotita 
com bandas dominadas por quartzo e feldspatos (Figu-
ras 4 e 5). Registra-se em certos locais o imbricamento 
de minerais com destaque aos porfiroclastos de felds-
patos amendoados, rotacionados e levemente estirados, 
estabelecendo orientação preferencial à rocha.

Tabela 1 - Composição modal dos granitoides estudados da região de Primavera, NE do Estado do Pará (contagem de 
2800 pontos em espaçamento 2).

MUSCOVITA-BIOTITA LEUCOTONALITO

Amostra RPF-
16/66,60

RPF-
16/49,22

RPF-
16/62,2

FPR-
18/62,11

RPF-
16/48,75

RPF-
16/64,15

RPF-
16/49,55

RFP-
16/49,67

FPR-18/ 
60,98

FPR-
18/56,64

FPR-
76/44,47

Pl 46,4 49,7 52,5 54,6 52,7 52,9 53,4 57 49,3 52,8 57,7

Qtz 43,8 41,5 41,1 39,8 37 36,7 35 36 34,2 34,7 23,1

Mic 3,5 5,6 3,4 0,3 0,9 2,5 -- 0,3 5,4 4,5 1,1

Bt 4 2,9 2,7 5 9,2 7,5 11,2 6,5 10,8 7,4 13,8

Ms 2,1 0,1 0,1 0,1 - 0,2 0,1 - 0,1 0,2 3,8

Grt -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Min.Aces 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,4 0,5

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Q 46,75 42,87 42,17 41,98 40,84 39,85 39,59 38,50 38,47 37,72 28,21

A 3,73 5,79 3,61 0,42 0,99 2,71 0 0,54 6,07 4,89 1,34

P 49,52 51,34 54,22 57,60 58,17 57,44 60,41 60,96 55,46 57,39 70,45

M 6,3 3,2 3,0 5,8 9,4 7,9 11,6 6,7 11,1 8,0
18,1 

(Continua)
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MUSCOVITA-BIOTITA  
LEUCOGRANODIORITO

MUSCOVITA-BIOTITA  
LEUCOMONZOGRANITO

MUSCOVITA-BIOTITA  
METATONALITO COM GRANADA

Amostra RPF-16/62,29 FPR-
18/56,75

RPF-
16/65,0 RPF-16/63,92 FRP- 

76/45,63
FPR- 

76/44,57

Pl 44,5 40,0 50,2 28,1 41,6 60

Qtz 41,6 37,8 33,3 32,5 23,4 25,3

Mic 6,5 18,1 9,4 35,2 0,7 0,1

Bt 6,8 3,9 6,6 3,5 30 13

Ms 0,3 0,1 0,2 0,4 2,6 1,1

Grt -- -- -- -- 0,7 0,2

Min. 
Aces. 0,3 0,1 0,3 0,3 1,0 0,3

Total 100 100 100 100 100 100

Q 44,92 39,25 35,84 33,93 35,67 29,59

A 7,02 19,21 10,12 36,74 0,92 0,23

P 48,06 41,54 54,04 29,33 63,41 70,18

M 7,4 4,1 7,1 4,2 34,3 14,6

Minerais acessórios: apatita, zircão e minerais opacos.

Obs.: Abreviaturas minerais de acordo com Fettes & Desmons (2008).

Registros de processos de cominuição estão mar-
cados pela mudança da granulometria grossa para mé-
dia ou fina, em certos domínios das lâminas petrográ-
ficas, com a individualização de novos grãos a partir 
dos cristais maiores. Isto está associado a microfratu-
ramento, lenticularização, encurvamento e estiramento 
de cristais que resultaram em modificações da trama 
original relacionado ao cisalhamento que afetou a área, 
em condições frágil-dúcteis (Figura 4).

Figura 3 - Diagrama QAP de Streckeisen (1976) com 
plotagem dos granitoides da Tabela 1.

b) Muscovita-biotita metatonalito com granada

Esse tipo petrográfico é similar ao anterior e 
difere pela maior concentração de minerais máficos 
(M = 14 - 34) representados por biotita e granada em 
pequena quantidade. Apresenta granulação média, 
equigranular e registra-se uma foliação bem definida, 
em que as micas (biotita e muscovita) seguem orien-
tação preferencial em concentrações descontínuas 
em domínios na rocha, o que é seguido por cristais 
de plagioclásio amendoados (Figura 6). Essa rocha 
é constituída por plagioclásio (41 a 60 %), quartzo 
(23 a 25 %), biotita (13 a 30 %), muscovita (1 a 2,6 
%) e granada (< 1 %). Apesar da deformação, a rocha 
ainda preserva textura reliquiar magmática (granu-
lar hipidiomórfica) superposta pela textura tectono-
-metamórfica envolvendo orientação preferencial de 
biotita e muscovita, de agregados estirados de quart-
zo e feldspato, kinkbands em biotita e orientação de 
porfiroclastos. Nesta rocha é comum a presença de 
porfiroclastos de microclina envolvidos pela foliação 
destacando a textura porfiroclástica. Os cristais de 
quartzo constituem grãos anédricos com extinção 
forte ondulante. A biotita está fortemente deforma-
da, aparecendo intensamente dobrada, apresentando 
feições tipo kinkband (Figura 7).

(Tabela 1- Continuação)
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c) Muscovita-biotita leucogranodiorito

Considerando o exemplo da rocha anterior os 
leucogranodioritos apresentam características seme-
lhantes. São rochas hololeucocráticas (M = 4 - 7) de 
coloração cinza, equigranulares, de granulação média. 
Apresentam textura granular hipidiomórfica com fei-
ções deformacionais como alinhamento e estiramento 
mineral, recristalização do quartzo e discreta foliação. 
Cristais de plagioclásio aparecem em formas amendoa-
das alinhadas segundo a foliação. De forma pontual re-
gistram-se intercrescimentos de álcali-feldspato exsol-
vidos no plagioclásio caracterizando o intercrescimento 
antipertítico. Mesmo nos tipos mais deformados ainda 
é possível identificar-se feições ígneas originais, com 
cristais equigranulares em formas geométricas regulares 
atestadas por suas faces bem definidas, zoneamento em 
plagioclásio e cristais ainda preservados em suas feições 
primárias e hábitos característicos (Figuras 8 e 9).

d) Muscovita-biotita leucomonzogranito

Os monzogranitos são uma variedade mais rica em 
microclina dentre os granitoides estudados e suas princi-
pais características estão na Figura 10. Caracterizam-se 
por recristalização pontual e discreta orientação prefe-
rencial das micas. Apresentam cores cinza com tons ro-
sados, hololeucocráticos (M = 4), equigranular de granu-
lação média, com textura granular hipidiomórfica, sendo 
composta predominantemente por quartzo, microclina, 
plagioclásio e biotita, destacando-se dos demais tipos 
petrográficos pelo maior conteúdo de microclina (35 %) 
e diminuição do plagioclásio (28 %).

Veios de quartzo e quartzo-feldspato de cor bran-
ca ou levemente rosada, de espessura milimétrica ou 
centimétrica estão presentes na maioria das rochas es-
tudadas e ocorrem concordantes e discordantemente à 
estruturação das rochas.

MICROESTRUTURAS

A análise microestrutural nos granitoides es-
tudados revelou feições primárias características do 
protólito ígneo e aquelas relacionadas à deformação 
e metamorfismo. As rochas não deformadas ou pouco 
deformadas apresentam texturas e microestruturas pri-
márias de origem ígnea sendo a principal feição a textu-
ra granular hipidiomórfica com cristais equidimensio-
nais, subédricos de plagioclásio, microclina e quarto em 
seus hábitos comuns.

As microestruturas tectônicas são a extinção on-
dulante em quartzo e feldspatos, contatos serrilhados 
e lobados entre as fases minerais, agregados de cristais 
recristalizados, encurvamento de maclamentos do pla-
gioclásio, torção e rotação em feldspatos, estiramento 
mineral destacado em cristais de quartzo, kinkbands co-
muns em biotita, budinagem e intercrescimentos mir-
mequíticos (Figura 9F). O estágio de deformação rúptil 
caracteriza-se pela ocorrência de microfraturas inter-
granulares, atravessando vários cristais na rocha, e in-
tragranulares ocorrendo em minerais como feldspatos 
e granada. Essas fraturas geralmente estão preenchidas 
por minerais opacos. As tramas tectono-metamórficas 
nos granitoides indicam imbricamento de minerais e 
discreta foliação milonítica, porfiroclastos de feldspa-
tos amendoados, levemente estirados e rotacionados 
estabelecendo a orientação preferencial nas rochas 
(Figuras 4E, F; 5E; 6 C; 7 A, D). A cominuição resultou 
na mudança da granulometria grossa para a média ou 
fina, com a individualização de novos grãos a partir de 
cristais maiores, com feições microfraturadas, lenticu-
larização, encurvamento e estiramento de cristais que 
resultaram em modificações da trama original.

Outra feição reconhecida em cristais de biotita é 
do tipo kinkband cujas lamelas encontram-se contorci-
das que representam microcisalhamentos (Figura 6B). 
Outra característica comum às rochas estudadas é a 
presença de intercrescimento antipertítico, onde os 
cristais de microclina estão intercrescidos em plagio-
clásio (Figuras 9A, B).

GEOQUÍMICA

Análises geoquímicas completas, incluindo ele-
mentos maiores, menores, traços e terras raras foram 
obtidas em apenas uma amostra de cada tipo petrográ-
fico: leucotonalito (RPF-16/49,22/PR-01); leucograno-
diorito (RPF-16/62,29/PR-02) e leucomonzogranito 
(RPF-18/63,92). Esta restrição foi devido à limitação 
volumétrica dos testemunhos e a necessidade de es-
colher amostras afastadas de zonas de alteração ou de 
veios. Os resultados analíticos e cálculos normativos 
CIPW encontram-se nas tabelas 2 e 3, respectivamente.

O estudo visou à caracterização da natureza dos 
granitoides, seus comportamentos geoquímicos, defini-
ção da sua tipologia e comparações com outros grani-
toides do Cráton São Luís, para interpretações de sua 
origem e ambiente tectônico.
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Figura 4 - Representação fotográfica e fotomicrográfica do muscovita-biotita leucotonalito: (A e B) Testemunhos de 
sondagem com discreta foliação e veios concordantes; (C) Textura granular hipidiomórfica com destaque ao plagio-
clásio e quartzo, e pobreza em minerais máficos (hololeucocrático) (LP); (D e F) Feição geral com discreta orientação 
da biotita cloritizada e cristal euédrico de apatita em meio ao plagioclásio, quartzo e biotita orientada (LN e LP); (E) 
Lamelas de biotita com orientação preferencial bordejadas por cristais de quartzo e plagioclásio alongados em con-
tatos irregulares (LN). LN = luz natural, LP = Luz polarizada. Abreviaturas de acordo com Fettes & Desmons (2008).

Os dados analíticos dos granitoides mostram varia-
ções mínimas nos teores dos elementos químicos entre 
as amostras, e refletem a composição original dos pro-
tólitos ígneos, com comportamentos muitos similares 
(Tabela 2). Destaca-se a riqueza em SiO

2
 (~ 72 %), Al

2
O

3
 

(~ 14 %) e álcalis (5 - 7,5 %), a alta razão Na
2
O/K

2
O (1,3 

a 5,4), e baixos valores dos demais elementos, caracte-
rizando rochas félsicas de natureza granítica. Isto está 
refletido nos dados normativos CIPW (Tabela 3) com 
riqueza em quartzo, plagioclásio (Ab >> An) e ortoclásio 
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Figura 5 - Aspectos petrográficos do muscovita-biotita leucotonalito: (A) Cristal de biotita cloritizada em contato irre-
gular com quartzo e plagioclásio. Notar o epidoto como produto de alteração nas bordas de biotita e plagioclásio (LP); 
(B) Detalhe de um cristal de biotita em equilíbrio com quartzo e plagioclásio (LP); (C) Cristais de biotita e muscovita 
em contato reto apresentando orientação preferencial, e plagioclásio com bordas saussuritizadas em contato irregu-
lar com cristais de quartzo (LP); (D) Plagioclásio com transformação para sericita e epidoto em contato irregular com 
biotita cloritizada (LP); (E) Cristais de quartzo deformados destacando forte extinção ondulante com a formação de 
subgrãos e recristalização (LP); (F) Cristais de microclina intersticiais com maclamento xadrez em contato com pla-
gioclásio. Notar quartzo em intercrescimento mirmequítico na forma de pequenas gotículas (LP).

normativos, e pobreza em minerais máficos normativos 
(3 a 5 %) característico de rochas tonalíticas e granodio-
ríticas leucocráticas. A presença de córindon normativo 
em todas as amostras aponta para contribuição de fonte 
sedimentar aluminosa na origem desses granitos.

Utilizando os diagramas de classificação geoquí-
mica de rochas TAS e R1-R2 (Figura 11A, B) as amostras 
do Granito Primavera situam-se nos campos do grano-
diorito e granito, e em relação ao índice de saturação 
em alumina de Shand (1950) (A/NK versus A/CNK) têm 
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Figura 6 - Aspectos macroscópicos e microscópicos gerais do muscovita-biotita metatonalito com granada destacan-
do a foliação definida pela orientação preferencial de muscovita e biotita, quartzo e feldspatos alongados.

comportamento similar e situam-se na porção inferior 
do campo peraluminoso (Figura 11C). No diagrama de 
Debon & Le Fort (1983) eles se caracterizam como 
granitos com duas micas, posicionando-se no campo 
II em que a biotita supera quantitativamente a mus-
covita (Figura 11 D). Todos esses resultados mostram 
perfeita correspondência com os dados petrográficos, 
considerando que os granitoides apresentam biotita 
e muscovita em sua composição mineralógica, alguns 
contendo granada, além de coríndon normativo indi-
cando riqueza em alumina (Tabela 3). Nesses mesmos 
diagramas foram plotados dados de análises químicas 
de outros granitos aluminosos extraídos de Klein et al. 
(2012) para comparações, e em uma avaliação geral, 
revelam similaridades geoquímicas. Na Tabela 4 reú-
nem-se os principais dados petrográficos e geoquími-
cos desses granitos para efeitos comparativos.

No diagrama de multielementos as amostras dos 
granitos estudados apresentam assinaturas similares, 
demonstrando que são enriquecidos em elementos li-

tófilos de grande raio iônico (LILE) em relação aos ele-
mentos terras raras leves (ETRL) e elementos de alto 
campo de força (HFSE), apresentam anomalias negati-
vas de Ba, Nb, P, Ti e anomalias positivas de K, La e Zr 
com padrões acentuados (Figura 12 A). No diagrama 
de elementos terras raras (ETR) apresentam também 
comportamento similar com padrão inclinado com fra-
cionamento acentuado, indicado pelo enriquecimento 
dos ETR leves em relação aos ETR pesados com leve 
fracionamento desses últimos, apresentam alta razão 
(La/Yb)N

 = 17 – 23 e incipiente anomalia negativa de 
Eu (Eu/Eu* = 0,89 - 0,99), exceto o granodiorito que 
se diferencia por apresentar anomalia positiva de Eu 
(Eu/Eu* = 1,5), (Figura 12B). Os demais granitos foram 
igualmente plotados nesses diagramas e a similaridade 
das assinaturas apontam fortemente suas correlações.

Analisando os diagramas de tipologia de grani-
tos de Whalen et al. (1987) observa-se que as rochas 
estudadas situam-se no campo definido para granitos 
tipo I e S (Figura 13A, B). Avaliando isto globalmente 
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Figura 7 - Aspectos microscópicos gerais do muscovita-biotita metatonalito com granada: (A) Detalhe de biotita clo-
ritizada em contato interdigitado com cristal de muscovita, definindo orientação preferencial (LP); (B) Kinkbands em 
cristais de biotita (LN); (C) foliação anastomosada definida por cristais de biotita contornando cristais de plagioclásio 
sericitizados (LN); (D) Fragmentos de cristais de granada associados com lamelas de biotita e muscovita (LN); (E, F) 
Cristais euédricos e subédricos de granada em contato reto com muscovita, biotita e plagioclásio (LP, LN).

com dados petrográficos, químicos e normativos, com 
a presença de biotita, muscovita, granada e coríndon 
normativo permite concluir que se trata de granitos 
tipo S.

Utilizando-se o diagrama R1-R2 de ambiente 
tectônico de Batchelor & Bowden (1985) nota-se que 

as rochas estudadas correspondem a granitos de am-
biente sin-colisional (Figura 13C).

No caso dos diagramas de Pearce et al. (1984) as 
amostras do granito estudado e os dados dos outros 
granitos (Figura 14) situam-se nos campos de granitos 
comissionais  e de arco magmático.
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Figura 8 - Representação macroscópica e fotomicrográfica do muscovita-biotita leucogranodiorito: (A) Imagens do 
furo de sondagem destacando bandamento e foliação; (B e C) Aspecto textural granoblástico com mineralogia repre-
sentada por quartzo, plagioclásio, biotita e muscovita (LP); (D) Lamelas de biotita e muscovita com orientação prefe-
rencial em contato reto ou interdigitado com cristais de quartzo (LP); (E) Aspecto textural geral mostrando cristais de 
plagioclásio sericitizados em contatos serrilhados ou irregulares com quartzo, e no centro da lâmina quartzo estira-
do com forte extinção ondulante (LP); (F) Minerais opacos em contato com biotita e muscovita secundária produto 
de alteração do plagioclásio (LP).
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Figura 9 - Aspectos petrográficos do muscovita-biotita leucogranodiorito: (A e B) Lamelas de microclina no plagioclá-
sio caracterizando intercrescimento antipertítico (LP); (C e D) Minerais opacos em contato com cristais de biotita ou 
em microfraturas (LP e LN); (E) Contato irregular entre cristais de quartzo, plagioclásio e microclina (LP); (F) Intercres-
cimento mirmequítico na borda de plagioclásio em contato irregular com microclina (LP).
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Figura 10 - Representação petrográfica do muscovita-biotita leucomonzogranito: (A e B) Aspectos ma-
croscópicos com foliação e veio pegmatítico concordante; (C e D) textura granoblástica com mineralo-
gia composta por microclina, plagioclásio, quartzo e biotita (LP); (E e F) Aspecto textural da microclina 
e quartzo magmáticos (LP); (G) Cristais de biotita e muscovita interpenetrados com microclina (LP); (H) 
Intercrescimento mirmequítico na borda de plagioclásio em contato com microclina (LP).
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Tipo  
Petrográfico Leucotonalito Leucogra-

nodiorito
Leucomonzo-

granito
Amostras RPF-16/49,22/

PR-01
RPF-

16/62,29/
PR-02

RPF-18/63,92

SiO2

TiO2

Al2O3

Fe2O3t

MnO

MgO

CaO

Na2O

K2O

P2O5

PF

72,90

0,29

14,35

2,48

0,03

0,97

2,38

4,48

0,83

0,07

1,1

72,58

0,21

14,48

2,09

0,03

0,64

2,05

4,94

1,07

0,06

1,8

72,52

0,15

14,63

1,80

0,03

0,46

1,85

4,18

3,26

0,04

1,0
TOTAL 99,88 99,95 99,92

Rb

Ba

Sr

Zr

Nb

Ni

Co

Zn

Y

Cs

Ga

Ta

Th

Hf

38,4

265

279,1

141,8

4,9

9,6

6,4

36

9,8

1,0

14

0,7

1,9

4,0

48,7

228

388,2

133,4

6,1

9,1

5,6

41

9,0

1,8

16,1

1,0

4,3

3,8

88,1

584

325,8

99,3

5,3

5,9

5,0

32

7,6

1,9

14,7

0,8

5,2

3,4

La

Ce

Pr

Nd

Sm

Eu

Gd

Tb

Dy

Ho

Er

Tm

Yb

Lu

17,5

30,8

2,95

10,0

1,42

0,68

1,33

0,22

1,20

0,27

0,83

0,16

1,02

0,19

23,5

42,6

4,59

15,7

2,57

0,60

2,11

0,31

1,49

0,30

0,73

0,14

1,0

0,17

18,7

32,1

3,42

11,1

1,88

0,50

1,56

0,23

1,17

0,28

0,73

0,13

0,94

0,16
∑ETR 68,57 95,81 72,90

Na2O+K2O

Na2O / K2O 

Eu/Eu*

(La/Sm)N

(Gd/Yb)N

5,31

5,4

1,51

7,75

1,05

6,01

4,6

0,89

5,75

1,70

7,44

1,3

0,99

6,25

1,34
(La/Yb)N 17,16 23,22 19,9

Tabela 3 - Cálculos de norma CIPW para os granitos es-
tudados a partir de análises químicas da Tabela 2.

Tipo  
petrográfico Leucotonalito Leucogra-

nodiorito
Leucomon-
zogranito

Minerais 
Normativos

RPF-16/49,22/
PR-01

RPF-
16/62,29/

PR-02

RPF-
18/63,92

Qtz 37,32 31,19 34,57

Crn 1,92 0,96 1,61

Or 4,90 19,26 6,32

Ab 37,91 35,37 41,80

An 11,35 8,92 9,78

Opx 2,42 1,15 1,59

Ilm 0,06 0,06 0,06

Hem 2,23 1,62 1,88

Rt 0,25 0,12 0,18

Ap 0,16 0,09 0,14

Total 98,53 98,74 97,94
Abreviaturas de acordo com Fettes & Desmons (2008).

Tabela 2 - Análises químicas dos granitoides do embasamento da região de Primavera. Elementos maiores e menores 
em % em peso e traços em ppm.

(Continua)

(Tabela 2 - Continuação)
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Figura 11 -  Representação diagramática geoquímica com dados geoquímicos do Granito Primavera comparados com 
outros granitos paleoproterozoicos do Cráton São Luís: (A) Diagramas de classificação TAS (Middlemost 1985) e R1-R2 
(La Roche et al. 1980); (B) Diagramas saturação em alumina de Shand (1950) de classificação mineral A-B (Debon & Le 
Fort 1983). Dados químicos extraídos de Klein et al. (2012).

Figura 12 - Diagramas de multielementos (A) e de elementos terras raras (B), com dados geoquímicos do Granito Pri-
mavera comparados com outros granitos paleoproterozoicos do Cráton São Luís, normalizados pelo manto primitivo 
de Sun e McDonough (1989) e pelo condrito de Boyton (1984), respectivamente. Dados químicos extraídos de Klein  
et al. (2012).
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Figura 13 - Comparação das rochas do Granito Primavera com granitos paleoproterozoicos: 
A) Diagrama de caracterização tipológica de granitoides (Whalen et al. 1987); B) Diagrama R1 
-R2 de discriminação de ambiente geotectônico (Batchelor & Bowden 1985). Dados químicos 
extraídos de Klein et al. (2012).

Figura 14 - Diagrama discri-
minante de ambiente geotec-
tônico de Pearce et al. (1984) 
com dados do Granito Prima-
vera comparados com outros 
granitos do Cráton São Luís. 
Dados extraídos de Klein et 
al. (2012).
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Tabela 4n- Principais características dos granitos Riacianos do Cráton São Luís. Adaptado de Klein et al. (2012).

UNIDADE

GRANITOS COM DUAS MICAS (Bt,Ms)

GRANITO  
PRIMAVERA TAMANCUOCA JAPIIM MOÇA MARIA  

SUPREMA JONASA 

Tipo Petrográfico

Leucotonalito  
Leucogranodiorito

leucomonzogranito

Monzogranito, 
(Sienogranito, 
Granodiorito)

Monzogranito, 
(Sienogranito, 
Granodiorito)

Sienogranito, 
Monzogranito, 
(Granodiorito)

Sienogranito

(Granodiorito)
Granodiorito

Minerais Máficos Biotita 
 (3-30 %)

Biotita  
(1-4%)

Biotita  
(˂1-5%)

Biotita 
 (1-10%)

Biotita  
(3-15%)

Biotita 
 (5-13%)

Minerais  
Aluminosos

Muscovita (0–4 %)
Granada (rara) 

Coríndon normativo 
(1–2 %)

Muscovita

 (7-24%)

Muscovita 

(7-15%)

Muscovita 

(3-10%)

Muscovita

 (7-25%)

Muscovita

 (2-12%)

Minerais  
Acessórios

Apatita, zircão,  
opacos

Apatita, zircão, 
opacos

Apatita,  
zircão, opacos

Apatita, zircão, 
opacos

Titanita,  
apatita, zircão, 
alanita, opacos

Titanita, 
apatita, zircão

Textura/Estrutura

Granulação média, 
grossa 

equigranular  
Fracamente foliada

Foliado 

Granulação 
média, grossa, 
equigranular, 

inequigranular

Granula-
ção média, 

equigranular, 
foliada,  

milonítica

Granulação 
média,  

milonítica, 
porfiroclástica

Granulação 
média, foliada, 

bandada

SiO2 (%) 72-73 71-77 69-73 72 71-73 72
K2O (%) 0,8-3,2 4,3-4,4 3,3-5,5 3,9-4,5 1,9-4,5 4,1

K2O/Na2O 0,2-0,8 0,9-1,0 0,6-1,6 0,9-1,0 0,4-1,1 0,8

Índice de Saturação 
(Alumina)

Fracamente 
Peraluminoso

Fortemente 
peraluminoso

Fortemente 
peraluminoso

Fortemente 
peraluminoso

Fortemente 
peraluminoso

Fracamente 
peraluminoso

Rb (ppm) 38-88 155-265 196-308 146-225 32-90 268
Sr (ppm) 280-390 182-311 67-303 466-662 481-763 335
Ba (ppm) 230-580 437-609 59-960 864-1333 1515-1985 840

∑ETR (ppm) 69-96 37-83 17-204 54-126 233-238 136
Eu/Eu* 0,9-1,5 0.8-1.0 0.4-1.2 0.9-1.0 0.6-0.9 0.6

Idade (Ma) 2167 ± 9 2079 ± 12 2116 ± 12 2099 ± 19 2100 ± 12 2142 ± 9

GEOCRONOLOGIA U-Pb EM ZIRCÃO

Análises geocronológicas pelo método U-Pb em 
zircão foram realizadas no Laboratório de Geocronolo-
gia da Universidade de Brasília pelo método ICP-MS-
-LA no leucotonalito do furo de sondagem RPF-16 (fra-
ção granulométrica 0,180 – 0,125 µm), e os resultados 
analíticos encontram-se na Tabela 5. Imagens de cato-
doluminescência em microscopia eletrônica de varredu-
ra (Figura 15) revelam tratar-se de cristais prismáticos 
alongados, euédricos, com zoneamento concêntrico, 
homogêneos e com raras inclusões. Por essas caracte-
rísticas e suas altas razões Th/U (0,41 – 0,2) conclui-se 
serem cristais de origem magmática.

Os dados isotópicos analíticos e os cálculos de ida-
de de 18 grãos de zircão levaram à construção do diagrama 
Wetherill cujos pontos analíticos se alinharam em uma 
discórdia que intercepta a concórdia em 2168 ± 9 Ma, com 
MSWD (Mean Square of Weighted Deviated) de 0,84 (Figura 
16A). Novos cálculos com zircões selecionados permiti-
ram elaborar outro diagrama obtendo-se idade concórdia 
de 2167 ± 9 Ma, com MSWD de 0,14 (Figura 16B). Esses 
valores permitem interpretar que representam a idade de 
cristalização do zircão e de colocação Granito Primavera 

no Paleoproterozoico no período Riaciano. Um grão de 
zircão apresentou valor de 2,47 Ga, representando cristal 
herdado, provavelmente de unidades arqueanas, pouco 
conhecidas no Cráton São Luís.

Figura 15 - Imagem de elétrons retroespalhados de mi-
croscopia eletrônica de varredura por catodolumines-
cência mostrando a morfologia dos cristais de zircão da 
amostra RPF-16 (leucotonalito).



Geocronologia, petrografia e geoquímica do Granito Primavera em testemunhos de sondagem do 
embasamento da Bacia Bragança-Vizeu e correlação com granitoides do Cráton São Luís Paulo Sergio de Sousa Gorayeb  |  Lidiane Medeiros Maciel Costa  |  Elton Luís Dantas  |  Marco Antonio Galarza

326
Contribuições à Geologia da Amazônia - Volume 10

327
Contribuições à Geologia da Amazônia - Volume 10

R
az

õe
s

Id
ad

es
 (M

a)

A
m

os
tr

as
ƒ 20

6 
a

U
Pb

T
h

T
h

/U
b

20
7 P

b/
23

5 U
1s

20
6 P

b/
23

8 U
1s

R
h

od
20

7 P
b/

20
6 P

b 
e

1s
20

6 P
b/

23
8 U

1s
20

7 P
b/

23
5 U

1s
20

7 P
b/

20
6 P

b
1s

C
on

cf 
(%

)

p
p

m
p

p
m

p
p

m
%

%
%

ab
s

ab
s

ab
s

6/
8-

7/
5

Z
R

01
 c

0.
01

5
16

5
51

37
0.

22
7.

36
61

1.
24

0.
39

37
0.

98
0.

79
0.

13
57

0.
67

21
40

18
21

57
11

21
73

12
99

Z
R

04
 c

0.
01

8
19

7
60

42
0.

21
7.

52
91

1.
13

0.
40

17
0.

81
0.

72
0.

13
59

0.
69

21
77

15
21

76
10

21
76

12
10

0

Z
R

08
0.

05
5

11
6

35
32

0.
28

7.
28

52
1.

82
0.

38
61

1.
43

0.
79

0.
13

68
1.

06
21

05
26

21
47

16
21

87
18

98

Z
R

09
0.

01
7

15
8

48
47

0.
30

7.
82

98
1.

28
0.

41
64

1.
01

0.
79

0.
13

64
0.

70
22

44
19

22
12

11
21

82
12

10
1

Z
R

10
0.

57
6

72
8

10
9

44
0.

06
3.

74
63

1.
42

0.
20

95
1.

15
0.

81
0.

12
97

0.
75

12
26

13
15

81
11

20
93

13
78

Z
R

12
0.

51
1

10
38

65
43

0.
04

2.
02

11
2.

55
0.

12
36

2.
31

0.
91

0.
11

86
1.

00
75

1
16

11
23

17
19

35
18

67

Z
R

13
0.

01
9

16
3

46
51

0.
31

7.
02

12
1.

38
0.

37
81

1.
02

0.
74

0.
13

47
0.

84
20

67
18

21
14

12
21

60
15

98

Z
R

14
 c

0.
16

1
42

5
14

6
6

0.
01

7.
47

90
1.

74
0.

40
59

1.
40

0.
81

0.
13

36
0.

96
21

96
26

21
70

15
21

46
17

10
1

Z
R

15
0.

01
7

18
6

56
32

0.
17

8.
42

23
1.

81
0.

44
80

1.
33

0.
74

0.
13

64
1.

17
23

86
27

22
78

16
21

81
20

10
5

Z
R

16
0.

02
6

11
6

34
25

0.
21

7.
82

72
1.

73
0.

42
02

1.
43

0.
83

0.
13

51
0.

89
22

61
27

22
11

15
21

65
15

10
2

Z
R

19
 c

0.
01

8
11

7
36

28
0.

24
7.

45
70

1.
35

0.
40

66
0.

97
0.

72
0.

13
30

0.
87

21
99

18
21

68
12

21
38

15
10

1

Z
R

20
 c

0.
02

2
23

9
66

98
0.

41
7.

64
67

1.
38

0.
40

29
0.

93
0.

67
0.

13
76

0.
95

21
82

17
21

90
12

21
98

16
10

0

Z
R

22
0.

03
2

11
9

31
25

0.
21

6.
43

72
1.

96
0.

34
82

1.
27

0.
65

0.
13

41
1.

44
19

26
21

20
37

17
21

52
25

95

Z
R

27
0.

02
5

10
9

31
31

0.
28

8.
46

60
2.

17
0.

44
91

1.
60

0.
74

0.
13

67
1.

42
23

91
32

22
82

20
21

86
24

10
5

Z
R

28
 c

0.
01

0
17

8
47

58
0.

32
7.

46
66

1.
45

0.
40

14
1.

07
0.

74
0.

13
49

0.
90

21
75

20
21

69
13

21
63

16
10

0

Z
R

31
0.

34
8

10
1

27
22

0.
22

10
.3

84
2

2.
44

0.
54

52
2.

10
0.

86
0.

13
81

1.
19

28
05

48
24

70
22

22
04

20
11

4

Z
R

32
 c

0.
01

0
15

7
45

51
0.

32
7.

26
49

1.
16

0.
39

14
0.

92
0.

79
0.

13
46

0.
60

21
29

17
21

45
10

21
59

10
99

Z
R

33
0.

00
7

15
5

46
51

0.
33

8.
40

87
1.

56
0.

45
32

1.
05

0.
68

0.
13

46
1.

09
24

10
21

22
76

14
21

58
19

10
6

Z
R

02
 *

0.
03

2
41

7
80

10
2

0.
25

5.
39

49
6.

14
0.

29
46

6.
11

0.
99

0.
13

28
0.

53
16

64
89

18
84

51
21

35
9

88

Z
R

03
 *

3.
53

7
50

8
83

24
0.

05
3.

28
31

10
.5

6
0.

14
47

10
.3

8
0.

98
0.

16
46

1.
91

87
1

84
14

77
79

25
03

32
59

Z
R

05
 *

0.
50

3
13

7
25

17
0.

12
5.

40
12

2.
17

0.
28

76
1.

77
0.

82
0.

13
62

1.
19

16
29

25
18

85
18

21
80

21
86

Z
R

06
 *

0.
65

9
12

7
19

8
0.

06
2.

99
40

5.
73

0.
16

47
5.

07
0.

89
0.

13
18

2.
63

98
3

46
14

06
43

21
23

45
70

Z
R

07
 *

0.
39

8
97

8
3

0.
03

1.
66

80
4.

09
0.

11
48

3.
01

0.
73

0.
10

54
2.

75
70

0
20

99
6

26
17

21
50

70

Z
R

11
 *

3.
17

9
10

77
12

6
52

0.
05

3.
28

99
2.

04
0.

17
11

1.
86

0.
91

0.
13

95
0.

76
10

18
17

14
79

16
22

21
13

69

Z
R

17
 *

2.
41

9
56

9
53

44
0.

08
3.

40
82

6.
60

0.
16

64
6.

38
0.

97
0.

14
85

1.
65

99
2

58
15

06
51

23
29

28
66

Z
R

18
 *

0.
20

5
10

8
29

40
0.

37
6.

61
50

2.
46

0.
34

70
2.

16
0.

88
0.

13
82

1.
11

19
20

36
20

61
21

22
05

19
93

Z
R

21
 *

0.
33

8
63

5
11

9
11

38
1.

79
4.

61
03

2.
53

0.
23

59
2.

11
0.

83
0.

14
17

1.
35

13
65

26
17

51
21

22
49

23
78

Z
R

23
 *

1.
55

0
27

0
66

11
0.

04
6.

47
36

2.
35

0.
28

92
1.

71
0.

73
0.

16
23

1.
57

16
38

25
20

42
20

24
80

26
80

Z
R

24
 *

0.
03

5
30

7
66

28
0.

09
7.

12
48

3.
07

0.
40

67
1.

36
0.

44
0.

12
71

2.
72

22
00

25
21

27
27

20
58

47
10

3

Z
R

25
 *

0.
01

0
19

7
54

44
0.

23
7.

63
77

1.
83

0.
41

77
1.

54
0.

84
0.

13
26

0.
92

22
50

29
21

89
16

21
33

16
10

3

Z
R

26
 *

0.
56

1
63

8
10

3
49

0.
08

3.
34

78
3.

27
0.

20
42

2.
79

0.
85

0.
11

89
1.

68
11

98
30

14
92

25
19

40
30

80

Z
R

29
 *

0.
08

1
51

2
91

10
4

0.
20

7.
26

27
2.

97
0.

40
44

2.
06

0.
70

0.
13

02
2.

10
21

89
38

21
44

26
21

01
36

10
2

Z
R

30
 *

0.
07

0
60

3
73

2
0.

00
3.

04
04

5.
97

0.
20

18
5.

19
0.

87
0.

10
93

2.
92

11
85

56
14

18
45

17
87

52
84

a 
Fr

aç
ão

 d
o 

20
6 P

b 
n

ão
-r

ad
io

gê
n

ic
o 

d
o 

p
on

to
 d

o 
zi

rc
ão

 a
n

al
is

ad
o,

 o
n

d
e 

f 20
6 =

 (20
6 P

b/
20

4 P
b)

co
m

u
m

 /
 (20

6 P
b/

20
4 P

b)
am

os
tr

a;
 b

 R
az

ão
 T

h
/U

 e
 c

on
ce

n
tr

aç
õe

s 
 d

e 
Pb

, T
h

 e
 U

 (p
p

m
) c

al
cu

la
d

as
 c

om
 b

as
e 

n
o 

zi
rc

ão
 d

e 
re

fe
rê

n
ci

a 
G

J-
1;

 c
 C

or
ri

gi
d

as
 p

ar
a 

o 
br

an
co

 a
n

al
ít

ic
o 

(b
ac

kg
ro

u
n

d
), 

p
ar

a 
o 

fr
ac

io
n

am
en

to
 in

te
rn

o 
Pb

/U
 e

 n
or

m
al

iz
ad

as
 a

o 
zi

rc
ão

 d
e 

re
fe

rê
n

ci
a 

G
J-

1 
(I

D
-T

IM
S-

va
lo

re
s/

va
lo

re
s-

m
ed

id
os

); 
20

7 P
b/

23
5 U

 =
 (

20
7 P

b/
20

6 P
b)

 *
 (

23
8 U

/20
6 P

b)
 *

 1
37

.8
8;

 d
 R

h
o 

é 
a 

co
rr

el
aç

ão
 d

e 
er

ro
 d

efi
n

id
o 

co
m

o 
o 

q
u

oc
ie

n
te

 d
os

 e
rr

os
 p

ro
p

ag
ad

os
 d

as
 r

az
õe

s 
20

6 P
b/

23
8 U

 e
 20

7 P
b/

23
5 U

; e
 C

or
ri

gi
d

a 
p

ar
a 

o 
fr

ac
io

n
am

en
to

 d
e 

m
as

sa
 (m

as
s-

bi
as

) p
or

 n
or

m
al

iz
aç

ão
 a

o 
zi

rc
ão

 d
e 

re
fe

rê
n

ci
a 

G
J-

1 
e 

p
ar

a 
Pb

 c
om

u
m

 u
sa

n
d

o 
o 

m
od

el
o 

d
e 

ev
ol

u
çã

o 
d

e 
Pb

 d
e 

St
ac

ey
 &

 K
ra

m
er

s 
(1

97
5)

; f
 G

ra
u

 d
e 

co
n

co
rd

ân
ci

a:
 (i

d
ad

e 
20

6 P
b/

23
8 U

) /
 

(i
d

ad
e 

20
7 P

b/
23

5 U
) *

 1
00

, s
eg

u
n

d
o 

H
or

st
w

oo
d

 e
t 

al
. (

20
16

). 
* 

Z
ir

cõ
es

 e
xc

lu
íd

os
 d

o 
cá

lc
u

lo
 d

a 
id

ad
e,

 #
 Z

ir
cõ

es
 id

ad
e 

co
n

có
rd

ia
.

 T
ab

el
a 

5 
- 

Su
m

ár
io

 d
os

 d
ad

os
 is

ot
óp

ic
os

 U
-P

b 
em

 z
ir

cã
o 

ob
ti

d
os

 p
or

 L
A

-I
C

P-
M

S 
d

o 
G

ra
n

it
o 

Pr
im

av
er

a 
(l

eu
co

to
n

al
it

o 
R

PF
-1

6)
.



Geocronologia, petrografia e geoquímica do Granito Primavera em testemunhos de sondagem do 
embasamento da Bacia Bragança-Vizeu e correlação com granitoides do Cráton São Luís Paulo Sergio de Sousa Gorayeb  |  Lidiane Medeiros Maciel Costa  |  Elton Luís Dantas  |  Marco Antonio Galarza

328
Contribuições à Geologia da Amazônia - Volume 10

329
Contribuições à Geologia da Amazônia - Volume 10

Figura 16n - Diagrama concórdia U-Pb do metatonalito 
(RPF-16) mostrando: (A) Idade do intercepto superior de 
2168 ± 9 Ma; (B) Idade concórdia de 2167± 9 Ma.

CORRELAÇÃO COM OUTROS  
GRANITOIDES DO CRÁTON SÃO LUÍS

O Cráton São Luís por toda a sua extensão apre-
senta uma serie de corpos graníticos e as mais próximas 
exposições de rochas do embasamento na região nor-
deste do Pará distam mais de 20 km da área de estudo, 
nas localidades de Tracuateua, Mirasselvas, Ourém, Ca-
pitão Poço e ao longo do vale do Rio Gurupi, onde pre-
dominam granitoides do Paleoproterozoico. Estudos 
comparativos envolvendo as características petrográfi-
cas, geoquímicas e geocronológicas serão feitos a seguir 
para contextualizar o Granito Primavera e discutir sua 
evolução.

No Cráton São Luís a literatura relata a presença 
de granitos dos tipos I e S, com idades variadas entre 
2,08 e 2,17 Ga de modo que os granitos Japiim, Jona-
sa, Maria Suprema, Moça, Tamancuoca, Tracuateua e 
Mirasselvas são tipos peraluminosos, característicos de 

granito tipo S (Chappel & White 2001) de idade entre 
2,0 e 2,14 Ga (Palheta et al. 2009, Klein et al. 2012). Os 
granitos do tipo I são representados pelas suítes Tro-
maí, Rosário e o Granito Cantão com idades de 2,15 a 
2,17 Ga (Gorayeb et al. 1999, Klein et al. 2012, Nogueira 
et al. 2017). O Granito Primavera apresenta compor-
tamento petrográfico e geoquímico muito similar aos 
granitos aluminosos do tipo S da porção nordeste do 
Cráton São Luís.

A variação petrográfica/composicional dessas ro-
chas inclui granitos, monzogranitos, granodioritos e 
tonalitos, o que está de acordo com os diagramas geo-
químicos classificatórios TAS e R1-R2. No que se refere 
à saturação em alumina a grande maioria situa-se no 
campo de granitos peraluminosos e no diagrama de De-
bon & Le Fort (1983) todas caem no campo de granitos 
com duas micas. Quanto à caracterização de tipologia 
geoquímica os granitoides plotam no campo de grani-
tos tipo I, S e M, (Whalen et al. 1987), que embasados 
em dados petrográficos e químicos sugerem correlação 
com granitos tipo S.

Dados petrográficos e geoquímicos de Lowell 
(1985) sobre os granitos Tracuateua e Mirasselvas de-
monstram caráter peraluminoso o que é reforçado pela 
presença de coríndon normativo (~ 2,8 %) ambos den-
tro do parâmetro estabelecido por Chappell & White 
(1974) para granitos tipo S (acima de 1 %). Os granitos 
da Suíte Tracuateua nos diagramas de classificação R1-
R2 e TAS plotam no campo referente ao granodiorito e 
granito (Figura 11). Eles também apresentam compor-
tamento semelhante nos diagramas de Shand (1950) e 
Debon & Le Fort (1983) que os caracteriza, também, 
como peraluminosos e granito com duas micas respec-
tivamente (Figura 11). No que concerne ao ambiente 
tectônico as rochas também apresentam similaridades, 
plotando no campo de granitos arco vulcânico e sin-co-
lisionais de Pearce et al. (1984) (Figuras 13 e 14).

Desse modo, utilizando os parâmetros de Pearce 
et al. (1984) nota-se que os granitos estudados possuem 
afinidades geoquímicas compatível com os granitos ge-
rados em ambientes de arco magmático e colisional, e a 
analogia com esse tipo de ambiente também é reforçada 
no diagrama de Batchelor & Bowden (1985).

Sobre a evolução de granitoides, Pearce et al. (1984) 
explicam que em ambiente sin-colisional de um cintu-
rão orogênico um importante processo é o espessamen-
to crustal, quando uma porção da crosta é cavalgada 
sobre outra, e o magmatismo logo após a colisão está 
ligado ao rápido soerguimento do terreno após o fecha-
mento do orógeno, que pode ter continuidade e ocorrer 
algum tempo após a própria colisão. Ele também pode 
acontecer subsequentemente na fase de colapso na evo-
lução tardia do orógeno. Assim, arco vulcânico e mag-
matismo sin-colisão podem mesclar-se.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados obtidos com análises petrográficas, 
litoquímicas e geocronológicas do Granito Primavera 
e estudos comparativos com outros corpos graníticos 
do Paleoproterozoico do Cráton São Luís permitiram 
avançar no conhecimento geológico da região.

Segundo Klein (2008, 2009) o Cráton São Luís faz 
parte de um orógeno com evolução no Riaciano, entre 
2,24 e 2,05 Ga, em que sequências supracrustais e gra-
nitoides cálcico-alcalinos são relacionadas a uma fase 
acrescionária a transicional da orogenia, desenvolvida 
em ambiente de subducção (arco de ilha e arco conti-
nental). Os granitoides peraluminosos relacionam-se 
à fase colisional e os granitoides mais evoluídos e as 
rochas vulcânicas mais jovens, compõem fases tardi- a 
pós-orogênicas.

O magmatismo granítico identificado no Cráton 
São Luís foi de grande expressão, com uma diversida-
de de corpos graníticos de várias naturezas e idades no 
Paleoproterozoico (2,0 a 2,2 Ga), representando está-
gios de geração de magmas em eventos tectônicos anti-
gos. Esses eventos de granitogênese no Riaciano foram 
de grande importância considerando a diversidade de 
rochas formadas, os pulsos de colocação de corpos e o 
significado desta granitogênese na formação e evolução 
do Cráton São Luís. Neste contexto se tem a formação 
de várias suítes graníticas de posicionamento pré, sin e 
pós-orogênicas.

O Granito Primavera identificado em sondagens 
abaixo da Bacia Bragança-Viseu no nordeste do Pará 
pode ser inserido na granitogênese pré-orogênica e 
reúne leucomonzogranito, leucogranodiorito e leuco-
tonalitos com duas micas (muscovita e biotita) e bio-
tita-muscovita leucotonalitos com ou sem granada, 
afetados parcialmente por deformação e metamorfismo 
em baixa intensidade, marcados pela presença de folia-
ções incipientes definidas por micas e quartzo alonga-
do, com extinção ondulante e formação de subgrãos em 
quartzo e feldspatos, contatos endentados e discreta 
recristalização de quartzo. Acompanha esta deforma-
ção alterações do tipo saussuritização, do plagioclásio 
e cloritização da biotita com ação de fluidos em baixa 
temperatura em condições metamórficas da fácies xisto 
verde. Intercrescimentos antipertíticos no plagioclásio 
além de intercrescimento mirmequítico são indicativos 
de processos subsólidus pós-magmáticos.

Os dados geoquímicos do Granito Primavera indi-
cam tratar-se de rochas plutônicas de caráter peralumi-
noso do tipo S, e as características são semelhantes às 
rochas da Suíte Tracuateua e aos demais granitos alu-
minosos dessa região, e pela relativa proximidade ge-
ográfica entre suas ocorrências uma primeira hipótese 
de trabalho foi correlaciona-lo com a Suíte Tracuateua, 
no entanto, os dados geocronológicos indicam uma di-
ferença de idade em torno de 80 Ma, conforme o resul-
tado do estudo geocronológico no Granito Primavera 
pelo método U-Pb em zircão em que se obteve idade 
de 2167 ± 9 Ma. A outra hipótese de correlação é com 
outros granitos peraluminosos com duas micas e com 
assinatura geoquímica de granitos tipo S que ocorrem 
na região, tais como os granitos Jonasa, Moça, Maria 
Suprema, Tamancuoca e Japiim, cujas idades situam-se 
entre 2,11 e 2,14 Ga, no entanto, igualmente o Granito 
Primavera é mais antigo. Por outro lado, há registro na 
região de um corpo granítico de idade similar, o Granito 
Cantão de 2163 ± 4 Ma (Palheta et al. 2009), demons-
trando que há corpos de mesma idade. Considerando 
que o conjunto de dados geocronológicos citados foi 
feito pelo método de evaporação de Pb em zircão, que 
indica idade mínima do processo, o dado geocronoló-
gico obtido no presente estudo, levanta um questiona-
mento, acerca desses valores, pois há casos na literatu-
ra que demonstram diferenças de valores entre os dois 
métodos geocronológicos. Neste caso, abrem-se novas 
perspectivas de trabalho, de revisão completa dos da-
dos geocronológicos dessa região.

De qualquer modo, com o reconhecimento dessas 
rochas na região nordeste do Pará registra-se a extensão 
do Cráton São Luís por mais de 20 km para noroeste.
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RESUMO: Apresentamos o protocolo experimental 
da metodologia U-Pb in situ em zircão implantado no 
Laboratório de Geologia Isotópica da UFPA (Pará-Iso). 
As análises isotópicas foram realizadas utilizando-se 
um espectrômetro de massa multicoletor com plas-
ma indutivamente acoplado (MC-ICP-MS) Neptune 
Thermo Finnigan de alta resolução, equipado com uma 
sonda de ablação a laser (LA) Nd:YAG 213nm LSX-213 
G2 CETAC. Os resultados obtidos para dois materiais 
de referência, os zircões GJ-1 e 91500, reproduziram os 
valores da literatura com a acurácia e reprodutibilidade 
necessárias para a aplicação em rotina da metodologia 
U-Pb em zircão por LA-MC-ICP-MS. Como primeira 
aplicação geológica, foram utilizados zircões de três 
amostras do sudeste do Escudo das Guianas, no norte 
do Brasil, previamente datadas pela metodologia de eva-
poração de Pb em zircão: (i) um ortognaisse granodiorí-
tico (2652 ± 4 Ma) e (ii) um charnoquito (2625 ± 4 Ma), 
ambos neoarqueanos e retrabalhados durante o evento 
Transamazônico, pertencentes ao bloco arqueano Ama-
pá, na divisa sudoeste do Amapá-noroeste do Pará; (iii) 
um tonalito riaciano (2103 ± 3 Ma) sin a tardi-orogêni-
co transamazônico do domínio paleoproterozoico Lou-
renço, na porção central do estado do Amapá. Os dados 
U-Pb em zircão obtidos para essas rochas forneceram 
idades de cristalização de 2651 ± 28 Ma (ortognaisse 
granodiorítico), 2645 ± 26 Ma (charnoquito) e 2091 ± 14 
Ma (tonalito), confirmando, dentro dos limites de erro, 
as idades previamente obtidas por evaporação de Pb e 
que registram dois importantes eventos magmáticos 
ocorridos no Neoarqueano e Riaciano daquela região.

PALAVRAS-CHAVE: LA-MC-ICP-MS; U-Pb em 
zircão; Sudeste do Escudo das Guianas; Domínio Lou-
renço; Bloco Amapá.

ABSTRACT: We describe the experimental protocol of the 
U-Pb in situ zircon methodology implanted at the UFPA Iso-
tope Geology Laboratory (Pará-Iso). The isotopic analyses were 
performed using a high resolution Neptune Thermo Finnigan 
multi-collector inductively coupled plasma mass spectrometer 
(MC-ICP-MS), equipped with an Nd:YAG 213 nm LSX-213 G2 
CETAC laser ablation (LA) microprobe. The results obtained 
for two U-Pb reference materials, GJ-1 and 91500 zircons, repro-
duced the literature values with the accuracy and reproducibility 
required for routine application of the U-Pb zircon methodolo-
gy by LA-MC-ICP-MS. As a first geological application, were 
used zircons of three samples from the southeastern Guyana 
Shield, north of Brazil, previously dated by zircon Pb-evapora-
tion method: (i) a Neoarchean granodioritic orthogneiss (2652± 
4 Ma) and (ii) a Neoarchean charnockite (2625 ± 4 Ma), both 
reworked during the Trans-Amazonian orogenesis, which belong 
to the Amapá Archean block and located at the border between 
southwest Amapá state - northwest Pará state; (iii) a Trans-Am-
azonian late to syn-orogenic Rhyacian tonalite (2103 ± 3 Ma) 
from the Lourenço Paleoproterozoic domain, in the central part 
of the Amapá state. The U-Pb zircon data obtained for these 
rocks provided crystallization ages of 2651 ± 28 Ma (granodio-
ritic orthogneiss), 2645 ± 26 Ma (charnockite) and 2091 ± 14 Ma 
(tonalite), in agreement, within the error limits, with the zircon 
Pb-evaporation ages previously obtained and that record two 
main magmatic events occurred in that region during Neoarche-
an and Rhyacian, respectively.

KEYWORDS: LA-MC-ICP-MS; U-Pb zircon; Southeastern 
Guyana Shield; Lourenço domain; Amapá block.
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INTRODUÇÃO

O sistema isotópico urânio-chumbo (U-Pb) apli-
cado em cristais de zircão representa atualmente a 
ferramenta mais eficaz e amplamente empregada para 
estudos geocronológicos. Dentre as técnicas disponí-
veis para tal aplicação, aquelas que possibilitam reali-
zar análises pontuais (in situ), na escala de micrômetros, 
têm sido cada vez mais aperfeiçoadas e utilizadas. Esse 
é o caso da espectrometria de massa de fonte plasma in-
dutivamente acoplado, com multicoletores e ablação a 
laser (LA-MC-ICP-MS), cujo uso crescente deriva do 
fato de ser a técnica disponível mais rápida e com me-
nor custo relativo de obtenção e instalação dos equipa-
mentos necessários para datação in situ em zircão usan-
do o esquema de decaimento U-Pb.

O método LA-MC-ICP-MS tem progredido ra-
pidamente nas últimas três décadas desde os estudos 
precursores (Gray, 1985) e seu uso em rotina para data-
ção de zircão. As primeiras demonstrações do potencial 
desse sistema para realizar determinações 207Pb/206Pb 
in situ em zircão com precisão suficiente para se tornar 
útil, ocorreram no início dos anos 1990 (Fryer et al., 
1993; Feng et al., 1993). Entretanto, somente a partir de 
1995, com o desenvolvimento do laser ultravioleta (UV) 
e o aprimoramento na sensibilidade dos ICP-MS que a 
técnica passou a ser amplamente aplicada (Hirata & 
Nesbitt, 1995; Horn et al., 2000; Kösler et al., 2002; Jack-
son et al., 2004; Bhun et al., 2009; Chemale Jr. et al., 2012; 
Horstwood et al., 2016).

O zircão (ZrSiO
4
) é um mineral acessório comum 

em uma ampla variedade de rochas ígneas, sedimenta-
res e metamórficas e o mais amplamente utilizado para 
determinação de idade de cristalização, origem e his-
tória termal de rochas por geocronologia U-Pb (Yuan 
et al., 2004). A importância desse mineral deve-se a sua 
durabilidade físico-química e sua alta resistência a di-
versos processos geológicos, além de sua capacidade 
para abrigar altas concentrações de elementos traço, 
incluindo aqueles do sistema U-Pb.

Neste trabalho será apresentado o protocolo ex-
perimental da metodologia U-Pb em zircão por LA-
-MC-ICP-MS implantado no Laboratório de Geologia 
Isotópica da Universidade Federal do Pará (Pará-Iso/
UFPA), a exemplo de trabalhos similares desenvolvi-
dos em outras instituições no Brasil (Universidade de 
Brasília, Bhun et al., 2009; Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, Chemale Jr. et al., 2012). Serão apresen-
tadas as razões isotópicas e idades U-Pb obtidas para 
dois materiais de referência internacional de zircão, 
GJ-1 (Jackson et al., 2004) e 91500 (Wiedenbeck et al., 

1995), além dos primeiros resultados da aplicação desta 
metodologia em zircões de três amostras de rocha da 
porção sudeste do Escudo das Guianas, no estado do 
Amapá, previamente datadas pelo método de evapora-
ção de Pb em zircão. A implantação desta metodologia 
permite disponibilizar uma importante ferramenta de 
investigação geocronológica para a comunidade cientí-
fica, especialmente para o desenvolvimento de estudos 
na região amazônica.

PROCEDIMENTOS ANALÍTICOS

Preparação de amostras e microscopia eletrônica de 
varredura

A preparação das amostras de rocha inclui etapas 
de britagem/fragmentação, moagem, separação em fra-
ções granulométricas, separação magnética e concen-
tração de minerais pesados por densidade. Uma seleção 
final dos melhores cristais de zircão é realizada em lupa 
binocular. Os cristais selecionados, preferencialmente 
euédricos, transparentes, sem feições metamíticas visí-
veis, fraturas e/ou inclusões, são fixados em pastilhas 
com resina epóxi de dimensões padronizadas (mounts) 
devidamente polidas de modo a expor uma seção trans-
versal dos cristais.

Imagens de catodoluminescência (CL) e/ou elé-
trons retro espalhados (ERE) dos cristais de zircão fo-
ram obtidas com o microscópio eletrônico de varredura 
(MEV) LEO-ZEISS 1430, o qual conta com sistema de 
Mono-CL da GATAN acoplado e pertence ao Labora-
tório de Microanálises do IG-UFPA. Essas imagens são 
necessárias para a identificação da estrutura interna dos 
cristais (zoneamentos, inclusões, fraturas) e seleção das 
melhores porções para as análises isotópicas pontuais.

Para as análises por LA-MC-ICP-MS, os mounts são 
inseridos em um porta amostras preparado para abrigar 
até três seções polidas, o qual é introduzido na câmara 
do laser. Maiores detalhes desses procedimentos cons-
tam em Milhomem Neto et al. (neste volume).

Metodologia U-Pb em zircão por LA-MC-ICP-MS 
no laboratório Pará-Iso/UFPA

Para a implantação do protocolo experimental da 
metodologia U-Pb em zircão por LA-MC-ICP-MS no 
Pará-Iso/UFPA buscou-se seguir os procedimentos já 
desenvolvidos e em rotina em outros laboratórios no 
exterior (Kösler et al., 2002; Jackson et al., 2004) e no 
Brasil (Buhn et al., 2009; Chemale Jr. et al., 2012), princi-
palmente aqueles que utilizaram equipamentos e mate-
riais similares aos disponíveis no Pará-Iso/UFPA.



U-Pb em zircão por LA-MC-ICP-MS no laboratório Pará-Iso (UFPA): metodologia e aplicação na porção sudeste do Escudo das Guianas João Marinho Milhomem Neto  |  Jean Michel Lafon  | Marco Antonio Galarza  |  Candido Augusto Veloso Moura

334
Contribuições à Geologia da Amazônia - Volume 10

335
Contribuições à Geologia da Amazônia - Volume 10

As análises U-Pb foram realizadas com um espec-
trômetro de massa multicoletor de alta resolução MC-
-ICP-MS modelo Neptune da marca Thermo Finnigan, 
equipado com nove coletores Faraday e seis contadores 
de íons, que foram combinados em uma configuração 
adequada (tabela 1) para medir simultaneamente os 
isótopos de interesse neste método: urânio (U), tório 
(Th), chumbo (Pb) e mercúrio (Hg). Os isótopos de Hg 
(202Hg e 204Hg) encontram-se presentes nos gases argô-
nio (Ar) e hélio (He), necessários para o funcionamen-
to do sistema LA-MC-ICP-MS, e por isso são também 

monitorados para posteriores correções de interferên-
cia de massa sobre o 204Pb. As intensidades de 238U, 232Th 
e 206Pb são obtidas em coletores do tipo copos Faraday 
adequados para leituras de sinais analíticos em volts 
(V), enquanto as intensidades de 202Hg, 204Pb, 204Hg e 
207Pb são obtidas por canais contadores de íons (mul-
tiplier ion counting-MIC’s) em contagens por segundo 
(cps), devido à abundância muito baixa desses últimos 
isótopos na maioria dos cristais de zircão. A aquisição 
dos dados isotópicos é feita no modo estático em baixa 
resolução.

Tabela 1 - Configuração dos coletores para a metodologia U-Pb em zircão no Neptune MC-ICP-MS.

Coletores Faraday L4 L3 Central H2 H4

Canais MIC’s MIC3 MIC4 MIC6

Isótopos medidos 202Hg 204(Hg+Pb) 206Pb 207Pb 208Pb 232Th 238U

Inicialmente, antes das análises in situ fazendo-se 
o uso da técnica de ablação a laser, é necessário efetuar 
rotineiramente no MC-ICP-MS, dentre outros ajustes, 
o ganho de eficiência dos coletores Faraday e a calibra-
ção cruzada (cross calibration) necessária para calcular 
o fator de conversão entre voltagem e cps. Esta calibra-
ção é feita a partir da análise da solução de referência 
Neptune (diluída para 200ppt de U e Pb) acrescida de 
200ppt de Th. O uso de uma solução com concentração 
conhecida é devido ao fato de os MIC’s serem projeta-
dos para leitura de sinais de no máximo 5mV (milivolts) 
ou 312.500 cps, utilizando-se o valor de conversão cal-
culado de 62.500 cps/mV.

Para as análises U-Pb in situ em zircão foi utili-
zada uma microssonda de ablação a laser Nd:YAG 213 
nm modelo LSX-213 G2 da marca CETAC acoplada ao 
Neptune. Durante as análises com laser, o fluxo de gás 

hélio (He), responsável pelo transporte do material da 
ablação para o ICP-MS, variou de 450-500 mL/min. Os 
parâmetros de instrumentação do laser são variáveis, 
entretanto, nas condições mais frequentes, são produ-
zidos furos com 25 µm de diâmetro (Spot size), frequ-
ência de 10 Hz e potência de 50 a 60% de modo a for-
necer uma densidade de energia de 5-6 J/cm2. O tempo 
total de ablação é de aproximadamente 40 segundos. 
Quando os sinais analíticos de 207Pb (MIC6) se aproxi-
mam de 312.500 cps, valor limite para não deteriorar os 
MIC’s, as configurações do laser, geralmente potência e 
diâmetro dos furos, podem ser reajustadas para forne-
cer um sinal analítico mais baixo. Da mesma forma, se o 
sinal analítico for muito baixo e não atingir pelo menos 
10.000 cps as configurações devem ser modificadas (au-
mento do diâmetro do furo e/ou da energia). A tabela 2 
sintetiza os parâmetros analíticos usados para ambos, 
MC-ICP-MS e laser Nd:YAG 213.

Tabela 2 - Parâmetros de instrumentação para o MC-ICP-MS e laser Nd:YAG 213.

MC-ICP-MS Neptune (Thermo Finnigan) Laser Nd:YAG 213 LSX-213 G2 CETAC

Fluxo de gás argônio resfriador 16,0 l/min Fluxo de gás hélio 450 - 500 mL/min

Fluxo de gás argônio auxiliar 0,7-0,8 l/min Diâmetro dos furos 25 μm

Fluxo de gás argônio de arraste 1,0-1,2 l/min Frequência 10 Hz

Potência (rádio frequência) 1200-1300 W Potência 50-60%

Modo de análise Estático em baixa resolução Energia 4-5 J/cm2

Aquisição 40 ciclos de 1.049s Tempo de ablação ~ 40 segundos

Em análises por LA-MC-ICP-MS, o fracionamen-
to elementar induzido pelo laser e a discriminação ins-
trumental de massa são corrigidos utilizando-se razões 
isotópicas homogêneas de um determinado material 
internacional de referência, como por exemplo, o zir-
cão GJ-1 (608,5 ± 1,5 Ma; Jackson et al., 2004) utiliza-
do neste trabalho. A comparação das razões isotópicas 
(206Pb/238U, 207Pb/235U e 207Pb/206Pb) obtidas no zircão 
GJ-1 durante as análises pontuais com os valores de 
referência consolidados na literatura (análises por di-
luição isotópica em espectrômetro de massa por termo 

ionização – ID/TIMS) permite o cálculo de um fator 
de conversão, que uma vez obtido, é aplicado sobre as 
razões das amostras desconhecidas analisadas. Outro 
material de referência, o zircão 91500 (1065,4 ± 0,3 Ma; 
Wiedenbeck et al., 1995) é também analisado interca-
lado com amostras para testar a eficácia e reprodutibi-
lidade do método. Um conjunto de análises geralmente 
inclui leituras de brancos analíticos (backgrounds), 
zircões de referência (GJ-1 e 91500) e zircões de amos-
tras, na seguinte sequência:
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1) background 01
2) zircão GJ-1 01
3) zircões da amostra (quatro cristais)
4) zircão 91500
5) zircões da amostra (cinco cristais)
6) background 02
7) zircão GJ-1 02
Os valores considerados para os cálculos das ra-

zões isotópicas (206Pb/238U, 207Pb/235U e 207Pb/206Pb) e 
consequentemente das idades, são aqueles devidamen-
te corrigidos pela média dos backgrounds e para a in-
terferência do 204Hg sobre o 204Pb, assumindo uma razão 
202Hg/204Hg igual a 4,355 (Chemale Jr. et al., 2012). Para 
correção de contribuição de chumbo comum é utilizado 
o modelo de evolução do Pb terrestre ao longo do tempo 
de Stacey & Kramers (1975), sendo necessário, portan-
to, durante o tratamento dos dados, assumir uma idade 
estimada (t) para determinada amostra. A composição 
radiogênica de 206Pb e 207Pb é calculada usando as equa-
ções (1) e (2) para uma fração do 206Pb não radiogênico 
(Williams, 1998 apud Chemale Jr. et al., 2012):

f
206

 = (206Pb/204Pb)t
comum

 / (206 Pb/204Pb)
amostra

 (1)
f

207
 = (207Pb/204Pb)t

comum
 / (207Pb/204Pb)

amostra
 (2)

As razões 207Pb/206Pb e 206Pb/238U determinadas para 
cada uma das 40 varreduras obtidas em uma análise pon-
tual são então corrigidas para f

206
 e f

207
. Para minimizar 

as incertezas decorrentes da correção aproximativa do 
Pb comum, prefere-se excluir do cálculo da idade valores 
médios da razão 206Pb/204Pb abaixo de 2500. Isso signi-
fica que análises pontuais com f

206(t=1Ga)
 > 0,0068, f

206(t=2Ga)
 

> 0,0061 ou f
206(t=3Ga)

 > 0,0052 precisam ser eliminadas do 
cálculo da idade de determinada amostra.

Todas as correções e a redução dos dados analíti-
cos brutos são processadas em macro Microsoft Excel 
(adaptada de Chemale Jr. et al., 2012) de modo a calcular 
os valores corrigidos das razões isotópicas (206Pb/238U, 
232Th/238U e 207Pb/206Pb) e seus erros percentuais a um 
sigma de desvio padrão (1σ). A razão 206Pb/238U usual-
mente sofre um fracionamento linear e, por isso, é uti-
lizado o método de intercepto para o fracionamento 
Pb/U induzido pelo laser para corrigir a razão de acordo 
com Köesler et al., (2002). A incerteza da razão corrigi-
da para o fracionamento é calculada a um desvio padrão 
(DP) do intercepto (σR(o)), que é a razão isotópica do 
início da ablação a laser. Os erros internos derivados 
são calculados do modo convencional tomando em con-
ta as incertezas (1DP) do respectivo sinal de backgrou-
nd. Para as razões 232Th/238U e 207Pb/206Pb são usados 
os valores médios. O sinal de 235U não é determinado e 
a razão 207Pb/235U é calculada com a formula seguinte: 
207Pb/235U = 206Pb/238U*207Pb/206Pb*137,88. Dentre as 40 
leituras analisadas para cada ponto no zircão, aquelas 
mais discrepantes (outliers) do conjunto são descarta-
das. Os cálculos das idades e a apresentação dos resul-
tados isotópicos no diagrama Concórdia são realizados 
com auxílio do programa Isoplot/EX de Ludwig (2003).

Evaporação de Pb em zircão por TIMS
O método de evaporação de Pb em monocristais 

de zircão (Kober, 1986, 1987) foi utilizado para obter as 
idades mínimas de cristalização das rochas estudadas 
neste trabalho. As análises foram realizadas no Pará-Iso/
UFPA onde as determinações isotópicas são conduzidas 
com um TIMS Finnigan MAT 262, em modo dinâmico 
e usando um sistema de contadores de íons. As compo-
sições isotópicas de Pb foram determinadas pela análise 
de vários cristais de zircão em crescentes etapas de eva-
poração (temperaturas de 1450 ºC, 1500 ºC e 1550 ºC) 
por repetidas leituras das massas 206, 207, 208, 206, 207 
e 204 com um contador de íons (ion counter detector), 
definindo um bloco de 8 razões 207Pb/206Pb. Em uma eta-
pa de evaporação, cinco blocos de dados são comumente 
obtidos, a partir dos quais é calculada uma razão média 

207Pb/206Pb que define então uma idade para cada etapa.
As razões 207Pb/206Pb são corrigidas para um fator 

de discriminação de massa de 0,12% ± 0,03 uma-1 e todos 
os erros são apresentados ao nível de dois sigmas (2σ). 
Para a correção de Pb comum inicial é seguido o mo-
delo de Stacey e Kramers (1975). Análises com razões 
206Pb/204Pb abaixo de 2500 são eliminadas com o obje-
tivo de minimizar os efeitos da correção de Pb comum 
sobre as razões isotópicas radiogênicas. Os resultados 
isotópicos são tratados estatisticamente de acordo com 
os procedimentos de Gaudette et al. (1998) e processa-
dos usando o programa Isoplot/EX de Ludwig (2003).

Diversos trabalhos de comparação com os méto-
dos U-Pb (ID/TIMS, SHRIMP e LA-ICP-MS) mostra-
ram que em se tratando de rochas magmáticas, quando 
vários cristais de zircão fornecem idades similares ou 
mesmo quando em um único cristal são obtidas idades 
semelhantes para as diferentes etapas de aquecimento, 
o valor médio das idades 207Pb/206Pb determinadas pode 
ser interpretado como representativo da idade de cris-
talização dos zircões a partir do magma (Kober et al., 
1989; Cocherie et al., 1992; Kröner et al., 1999; Almeida 
et al., 2011; Feio et al., 2012). A principal limitação para 
esse método é não poder posicionar os pontos em dia-
grama Concórdia e avaliar o grau de discordância dos 
pontos analíticos. Sendo assim, a existência de antigos 
núcleos herdados nos zircões e/ou os efeitos da perda de 
chumbo radiogênico pós-cristalização por metamorfis-
mo ou metamitização que causam complexos padrões 
de idade 207Pb/206Pb, podem levar a interpretações ambí-
guas da idade 207Pb/206Pb por evaporação de Pb.

RESULTADOS

Análise dos materiais de referência internacional U-Pb
As análises pontuais em zircão por LA-MC-ICP-MS 

requerem a leitura de zircões certificados, amplamente 
utilizados em diversos laboratórios pelo mundo e bas-
tante difundidos na literatura. Com esse propósito, foram 
analisados neste trabalho dois zircões de referência: GJ-1 
(Jackson et al., 2004) e 91500 (Wiedenbeck et al., 1995, 
Goolaerts et al., 2004), durante repetidas sessões ao longo 
de um período de três anos (2014, 2015 e 2016). As idades 
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obtidas para o zircão GJ-1 foram de: (A) 607 ± 3 Ma (n=42, 
2σ) para o ano de 2014, (B) 608,9 ± 3,5 Ma (n=29, 2σ) para 
o ano de 2015 e (C) 603,9 ± 3,1 Ma (n=37, 2σ) para o ano de 
2016, idênticos ao valor de 608,5 ± 1,5 Ma publicado por Ja-
ckson et al. (2004) após análises em solução por ID-TIMS. 
Para o zircão 91500 o valor médio da idade foi de 1068,7 ± 
8,3 (n=23, 2σ, entre 2014 e 2016), concordante com o valor 
de 1065,4 ± 0,3 Ma obtido no trabalho de Wiedenbeck et 

al. (1995) também por ID-TIMS. 
A figura 1 mostra os diagramas Concórdias com 

as idades concordantes calculadas para os zircões GJ-1 
e 91500. Na tabela 3 são apresentadas as razões isotópi-
cas médias obtidas e as idades concordantes calculadas 
para os zircões GJ-1 e 91500. Dados de diferentes auto-
res e métodos são apresentados para comparação.

Tabela 3: Razões isotópicas médias obtidas e idades calculadas para os zircões GJ-1 e 91500.

Zircão 207Pb*/235U 1σ (%) 206Pb*/238U 1σ (%) 207Pb*/206Pb* 1σ (%) Idade calculada (2σ)
1GJ-1 (2014, n=42) 0,8190 0,43 0,0987 0,26 0,0602 0,35 607,0 ± 3,0 Ma
1GJ-1 (2015, n=29) 0,8220 0,55 0,0990 0,30 0,0603 0,46 608,9 ± 3,5 Ma
1GJ-1 (2016, n=37) 0,8105 0,45 0,0980 0,28 0,0599 0,35 603,9 ± 3,1 Ma

2GJ-1 (n=8) 0,8093 0,06 0,0976 0,06 0,0601 0,01 608,5 ± 1,5 Ma
3GJ-1 (n=7) 0,8112 0,03 0,0979 0,03 0,0601 0,02 607,7 ± 0,7 Ma**

191500 (n=23) 1,8640 0,72 0,1801 0,58 0,0750 0,67 1068,7 ± 8,3 Ma
391500 (n=7) 1,8525 0,03 0,1794 0,02 0,0749 0,02 1066 ± 0,6 Ma**

491500 (n=11) 1,8502 0,0004 0,1792 0,0045 0,0749 0,0013 1065,4 ± 0,3 Ma**
591500 (n=4) 1,8540 0,03 0,17960 0,03 0,0749 0,004 1064,8 ± 0,9 Ma

691500 (n=83) 1,8491 2,20 0,1789 1,85 0,0750 0,65 1068 ± 5,7 Ma**

1Este trabalho (LA-ICP-MS). 2Jackson et al., 2004 (ID-TIMS). 3Horstwood et al., 2016 (LA-ICP-MS). 4Wiedenbeck et al., 1995 (ID-TIMS). 
5Krymsky et al., 2007 (ID-TIMS). 6Jackson et al., 2004 (LA-ICP-MS). *isótopo radiogênico. **207Pb/206Pb idade média ponderada  (2σ, 95% 
conf.). Os erros sobre as razões isotópicas são apresentados a 1σ (DP) e representam a reprodutibilidade externa do método. As ida-
des foram calculadas a 2σ.

Figura 1 - Diagramas Concórdia para as análises U-Pb in situ dos zircões de refe-
rência GJ-1 e 91500. A) Média das análises do ano de 2014 (zircão GJ-1); B) Média 
das análises do ano de 2015 (zircão GJ-1); C) Média das análises do ano de 2016 
(zircão GJ-1); D) Média das análises entre os anos de 2014 e 2016 (zircão 91500).

Exemplos de aplicação geológica
Como primeira aplicação da metodologia U-Pb 

em zircão por LA-MC-ICP-MS, foram utilizados zir-
cões de três amostras de rocha pertencentes a unida-
des distintas já estudadas anteriormente (Rosa-Costa 
et al., 2003, 2006; Barreto et al., 2013). As amostras são 

provenientes da região centro-sul do estado do Ama-
pá, no sudeste do Escudo das Guianas, e foram sele-
cionadas com o objetivo de consolidar, a luz de dados 
U-Pb, as idades dos eventos magmáticos previamente 
definidos pela metodologia de evaporação de Pb em 
zircão por TIMS.
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O Escudo das Guianas representa o segmento se-
tentrional do Cráton Amazônico, localizado no norte 
da plataforma Sul-americana, a norte das bacias sedi-
mentares do Marajó, Amazonas e Solimões (figura 2A). 
Sua porção sudeste consiste de um amplo cinturão 
paleoproterozoico que engloba o norte do Brasil (Es-
tado do Amapá e noroeste do estado do Pará) e o sul 
da Guiana Francesa, Suriname e Guiana. É composto 
principalmente por complexos granulíticos-migmatíti-
cos-gnáissicos, greenstone belts e granitoides, com pa-
drões estruturais e assinaturas geoquímicas variáveis, 
que definem vários episódios evolucionários de acreção 
crustal juvenil em um contexto de subducção, seguido 
por retrabalhamento crustal (Teixeira et al., 1989; Van-
derhaegue et al., 1998; Delor et al., 2003a; Rosa-Costa 
et al., 2006, 2009). O padrão geocronológico, baseado 
principalmente em dados Rb-Sr, K-Ar, Ar-Ar e Pb-Pb 
em zircão, indica que sua estruturação ocorreu duran-
te o ciclo orogênico Transamazônico (2,26 – 1,95 Ga), 
principalmente em tempos riacianos (Vanderhaeghe et 
al., 1998; Delor et al., 2003a,b; Avelar et al., 2003; Ro-
sa-Costa et al., 2006, 2008, 2009, 2014; Barreto et al., 
2013), sendo em escala global correlacionável ao oróge-
no Eburneano no Cráton Oeste Africano (Zhao et al., 
2002; Nomade et al., 2003; Théveniaut et al., 2006). O 
sudeste do Escudo das Guianas abrange grande parte 
da Província geocronológica Maroni-Itacaiúnas (PMI 
- Tassinari & Macambira, 2004) (figura 2B) incluindo 
o terreno arqueano retrabalhado no Riaciano, o Bloco 
Amapá (Rosa Costa et al., 2006). No estado do Ama-
pá e noroeste do Pará, a Província Maroni-Itacaiúnas é 
subdividida em domínios paleoproterozoicos Lourenço 
e Carecuru, respectivamente ao norte e ao sul do bloco 
arqueano Amapá (figura 2C).

As rochas estudadas foram: (i) um ortognaisse 
granodiorítico (LT40) e (ii) um charnoquito (MV18A), 
ambos neoarqueanos e retrabalhados durante o even-
to Transamazônico, pertencentes ao bloco Amapá, na 
divisa sudoeste do Amapá-noroeste do Pará; (iii) um 
tonalito riaciano (LT126) sin a tardi-orogênico transa-
mazônico do domínio Lourenço, na porção central do 
estado do Amapá (figura 2C) 

O ortognaisse granodiorítico (LT40) é constituí-
do essencialmente por plagioclásio, quartzo, microcli-
na e biotita. Como acessórios ocorrem apatita, zircão e 
allanita. Apresentam bandamento composicional bem 
definido, com textura granoblástica e lepidoblástica, 
coloração cinza escura a esbranquiçada e granulação 
média. É um representante do Complexo Guianense, 
que reúne gnaisses dominantemente ortoderivados, 
com precursores magmáticos neoarquenos, por vezes 
migmatizados e metamorfizados em condições de fácies 
anfibolito (Ricci et al., 2001). O precursor magmático 
do ortognaisse granodiorítico foi datado pelo método 
de evaporação de Pb em zircão em 2652 ± 4 Ma (Rosa-
-Costa et al., 2003).

O charnoquito (MV18A) é um ortopiroxênio 
sienogranito composto por microclina, plagioclásio, 
quartzo, hornblenda, biotita e ortopiroxênio. Mine-
rais opacos, apatita, zircão e allanita ocorrem como 
acessórios. Apresenta textura granular hipidiomórfica, 
granulação média a grossa e coloração cinza esverdea-
da, amarronzada ou rosada. Faz parte da Suíte intru-

siva Noucouru, a qual é definida por grandes batólitos 
charno-enderbíticos e graníticos alongados segundo a 
estruturação regional NW-SE. Uma idade de 2625 ± 
4 Ma foi previamente obtida por evaporação de Pb em 
zircão por Rosa-Costa et al. (2006). Entretanto, por ter 
sido definida apenas com base no zircão mais antigo do 
conjunto datado, os autores consideraram o resultado 
apenas como uma idade mínima de cristalização.

O biotita tonalito (LT126) é constituído essen-
cialmente por plagioclásio, quartzo e biotita. Epidoto, 
minerais opacos, titanita, zircão e apatita são os aces-
sórios. A rocha apresenta textura protomilonítica, 
granulação média a grossa e cor cinza. Pertencente ao 
Complexo Araguari que representa uma suíte plutôni-
ca cálcio-alcalina expandida, composta por granitoides, 
foliados a gnaissificados, de composição tonalítica, gra-
nodiorítica, monzogranítica e diorítica (Rosa-Costa et 
al. 2014). A amostra foi previamente datada pelo méto-
do de evaporação de Pb em zircão em 2103 ± 3 Ma (Bar-
reto et al., 2013).

As análises isotópicas U-Pb in situ efetuadas nos 
cristais de zircão (figura 3) das amostras supracitadas 
forneceram idades de cristalização de 2651 ± 28 Ma, 
2645 ± 26 Ma e 2091 ± 14 Ma (tabela 4 e figura 4) para 
o ortognaisse, charnoquito e tonalito, respectivamente. 
Dentre os zircões analisados, aqueles que apresentaram 
significantes contribuições de Pb comum (altos valores 
de f206

) não foram incluídos na tabela de dados isotó-
picos (tabela 4) e, consequentemente, no cálculo das 
idades. Da mesma forma, aqueles cristais discordantes e 
com idades muito discrepantes da média de cada amos-
tra foram descartados dos cálculos e não são apresenta-
dos nos diagramas Concórdia (figura 4).

As idades de cristalização de 2651 ± 28 Ma e 2091 ± 
14 Ma obtidas pelo método U-Pb in situ nos cristais de 
zircão concordantes do ortognaisse granodiorítico e do 
biotita-tonalito, respectivamente, são similares, dentro 
dos limites de erro, aquelas previamente obtidas pelo 
método de evaporação de Pb em zircão (2652 ± 4 Ma – 
ortognaisse e 2103 ± 3 Ma – tonalito).

Para o charnoquito da suíte intrusiva Noucouru, 
as análises U-Pb in situ mostraram um padrão mais 
complexo, com poucos zircões concordantes, o que ne-
cessitou determinar uma Discórdia e considerar a idade 
por intercepto superior. Além disso, dentre os cristais 
concordantes a sub-concordantes, dois concordantes 
(A9 e B1) e um subconcordante (D8) apresentaram 
idades mais jovens em relação à idade por intercepto 
superior. Esses cristais foram excluídos dos cálculos 
da idade final (figura 4C e D) e provavelmente repre-
sentam os efeitos de uma leve perda de Pb durante o 
Paleoproterozoico (evento transamazônico) e, neste 
caso, a concordância é apenas aparente. O cálculo de 
uma Discórdia com esses pontos mais jovens e os dois 
pontos concordantes mais antigos, fornece uma idade 
por intercepto inferior de 2,0 ± 0,5 Ga que sustenta essa 
hipótese (figura 4C). Alternativamente esses pontos 
poderiam representar perda total de chumbo, recris-
talização ou formação de zircão ocorridas na transição 
Neoarqueano-Sideriano. Entretanto, não há registro de 
eventos tectono-metamórficos neste período para justi-
ficar essa hipótese.
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Figura 2 - (A) Mapa de localização do Cráton Amazônico com ênfase para o Escudo das Guianas 
e para a região foco deste trabalho (círculo), (B) mapa esquemático mostrando a distribuição das 
províncias geocronológicas do Cráton Amazônico (Tassinari & Macambira, 2004), com destaque 
para a Província Maroni-Itacaiúnas e (C) associações tectono-estratigráficas e domínios tectôni-
cos da borda oriental do Escudo das Guianas em território brasileiro (Adaptado de Rosa-Costa et 
al., 2014). As amostras estudadas estão localizadas no mapa (figura 2C).
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As análises prévias por evaporação de Pb em zircão 
(Rosa-Costa et al., 2006) para o charnoquito (MV18A) 
produziram um grande intervalo de idades entre 2417 
Ma e 2625 Ma, inviabilizando o cálculo de um valor mé-
dio para a idade de cristalização. Nesse caso, como já 
mencionado, a idade do zircão mais velho (2625 Ma) 
foi assumida como uma idade mínima de cristalização. 
Três outros corpos distintos da mesma suíte intrusiva 
foram anteriormente datados pelo método de evapora-
ção de Pb em zircão: dois granitos mesopertíticos, os 
quais forneceram idades consistentes de 2649 ± 2 Ma 
e 2656 ± 4 Ma (Rosa-Costa et al. 2006), e um charno-
-enderbito que apresentou uma idade de 2605 ± 6 Ma 
(Ricci et al., 2002). A idade U-Pb em zircão de 2645 
± 26 Ma obtida neste trabalho, analisada em conjunto 

com as idades prévias, sugere que os diversos corpos da 
suíte intrusiva Noucouru tenham se formado durante 
um mesmo pulso magmático em um intervalo de tem-
po restrito entre 2,65 e 2,66 Ga, possivelmente distinto 
daquele pulso magmático a 2,61 Ga registrado por Ricci 
et al. (2002).

O conjunto de idades (U-Pb e Pb-Pb) agora dispo-
nível para as amostras estudadas marcam dois impor-
tantes eventos magmáticos ocorridos no Neoarqueano 
e Riaciano da porção centro-sul do estado do Amapá, 
no sudeste do Escudo das Guianas. É possível afirmar 
ainda que os precursores magmáticos do Complexo 
Guianense e os batólitos da suíte intrusiva Noucouru 
foram provavelmente contemporâneos.

Figura 3 - Imagens de catodoluminescência dos cristais de zircão das amostras LT40, MV18A e LT126 analisados pon-
tualmente para U-Pb. Círculos vermelhos (25 µm) e amarelos (10 µm) indicam aproximadamente as posições e os 
diâmetros dos furos (spots).
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Figura 4 - Diagramas Concórdia para as rochas estudadas, destacando: (A) idade de intercepto superior e (B) 
idade concordante para seis cristais do ortognaisse granodiorítico (LT40) do Complexo Guianense; (C) idade de 
intercepto superior para o charnoquito (MV18A) da Suíte intrusiva Noucouru, incluindo três cristais concordantes 
a subconcordantes mais jovens (coloridos em róseo), que foram descartados para o cálculo da idade de intercepto 
superior final (D), onde o erro absoluto sobre a idade calculada e o fator MSWD são aceitáveis; (E) idade de intercepto 
superior e (F) idade concordante para cinco cristais do tonalito (LT126) do Complexo Araguari.
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CONCLUSÕES

Os resultados obtidos para os materiais interna-
cionais de referência de U e Pb, zircões GJ-1 e 91500, 
analisados durante a implantação do método U-Pb para 
análises in situ de zircões por LA-MC-ICP-MS repro-
duziram os valores da literatura com a precisão, acu-
rácia e reprodutibilidade necessária para que se possa 
aplicar em rotina essa metodologia no Pará-Iso/UFPA.

A aplicação da metodologia U-Pb nos zircões de 
três amostras da região centro-sul do estado do Ama-
pá forneceu idades de cristalização consistentes que 
marcam os principais eventos magmáticos ocorridos no 
Neoarqueano (ortognaisse granodiorítico do Complexo 
Guianense e charnoquito da Suíte Intrusiva Noucouru) 
e Riaciano (biotita tonalito do Complexo Araguari) do 
sudeste do Escudo das Guianas, como já previamente 
identificados baseando-se em idades Pb-Pb em zircão 
por TIMS.

As idades obtidas com êxito nos zircões de dife-
rentes Eras geológicas, desde o Neoarqueano (amostras 
LT-40 e MV18A), passando pelo Paleoproterozoico 
(amostra LT126) e Mesoproterozoico (zircão 91500) 

até o Neoproterozoico (zircão GJ-1), demonstram a ca-
pacidade do método U-Pb em zircão por LA-MC-ICP-
-MS de realizar análises isotópicas com alta resolução 
espacial, na escala de micrômetros, de forma rápida e 
precisa. Assim sendo, o Pará-Iso/UFPA coloca a dispo-
sição da comunidade científica, especialmente da Ama-
zônia, mais essa importante ferramenta de investigação 
geocronológica.

AGRADECIMENTOS

Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Cien-
tífico e Tecnológico (CNPq) pela concessão de bolsa de 
doutorado ao primeiro autor e ao projeto CNPq Uni-
versal 485539/2012-8, coordenado pelo Dr. Jean Michel 
Lafon, pelo apoio financeiro. A Dra. Lúcia Travassos da 
Rosa-Costa do Serviço Geológico do Brasil - Superin-
tendência Regional de Belém (CPRM/SUREG-BE) por 
disponibilizar as amostras utilizadas. Agradecemos ao 
Dr. Farid Chemale Jr. por sua valiosa contribuição na 
implantação da metodologia descrita neste trabalho, 
cujo desenvolvimento contou com a infraestrutura e 
suporte instrumental do Pará-Iso/UFPA.

REFERÊNCIAS

Almeida J.A.C., Dall’Agnol R., Oliveira M.A., Macambira 
M.J.B., Pimentel M.M., Ramö O.T., Guimarães F.V., 
Leite A.A.S. 2011. Zircon geochronology, geochemis-
try and origin of the TTG suites of the Rio Maria gra-
nite-greenstone terrane: implications for the growth 
of the Archean crust of the Carajás province, Brazil. 
Precambrian Research, 187: 201-221.

Avelar V.G.; Lafon J.M.; Delor C.; Guerrot C.; Lahondère 
D. 2003. Archean crustal remnants in the eastern-
most part of the Guiana Shield: Pb-Pb and Sm-Nd 
geochronological evidence for Mesoarchean versus 
Neoarchean signatures. Geologie de la France, 2-3-
4: 83-100.

Barreto C.J.S.; Lafon J.M.; Rosa-Costa L.T.; Dantas E.L. 
2013. Paleoproterozoic granitoids from the nor-
thern limit of the Archean Amapá block (Brazil), 
Southeastern Guyana Shield: Pb-Pb evaporation in 
zircons and Sm-Nd geochronology. Journal of Sou-
th American Earth Sciences, 45: 97-116.

Buhn B., Pimentel M.M., Matteini M., Dantas E.L. 2009. 
High spatial resolution analysis of Pb and U isoto-
pes for geochronology by laser ablation multi-col-
lector inductively coupled plasma spectrometry 
(LA-MC-ICPMS). Anais da Academia Brasileira de 
Ciências, 81: 99-114.

Chemale Jr F., Kawashita K., Dussin I.V., Ávila J.N., 
Justino D., Bertotti A. 2012. U-Pb zircon in situ da-
ting with LA-MC-ICP-MS using a mixed detector 
configuration. Anais da Academia Brasileira de Ci-
ências, 84(2): 275-295.

Cocherie A., Guerrot C., Rossi Ph. 1992. Single-zircon 
dating by step-wise evaporation: comparison with 
other geochronological techniques applied to the 
Hercynian granites of Corsica, France. Chemical 
Geology (Isotope Geocience Section), 101: 131-141.

Delor C., Lahondere D., Egal E.; Lafon J.M., Cocherie 
A., Guerrot C., Rossi P., Truffert C., Theveniaut 
H., Phillips D., Avelar V.G. 2003a. Transamazonian 
Crustal growth and reworking as revealed by the 
1:500.000 – scale geological map of French Guiana 
(2nd edition). Géologie de la France – Special Guia-
na Shield. BRGM – SGF Editor. 2-3-4: 5-58.

Delor C., Roever E.W.F., Lafon J.M., Lahondère D., 
Rossi P., Cocherie A., Guerrot C., Potrel A. 2003b. 
The Bakhuis ultrahigh-temperature granulite belt 
(Suriname): II. Implications for late Transamazo-
nian crustal stretching in a revised Guiana Shield 
framework. Géologie de la France – Special Guiana 
Shield. BRGM – SGF Editor 2-3-4: 207-230.



U-Pb em zircão por LA-MC-ICP-MS no laboratório Pará-Iso (UFPA): metodologia e aplicação na porção sudeste do Escudo das Guianas João Marinho Milhomem Neto  |  Jean Michel Lafon  | Marco Antonio Galarza  |  Candido Augusto Veloso Moura

344
Contribuições à Geologia da Amazônia - Volume 10

345
Contribuições à Geologia da Amazônia - Volume 10

Feio G.R.L., Dall’ Agnol R., Dantas E.L., Macambira 
M.J.B., Gomes A.C.B., Sardinha A.S., Oliveira D.C., 
Santos R.D., Santos P.A. 2012. Geochemistry, geo-
chronology, and origin of the Neoarchean Planalto 
Granite suite, Carajás, Amazonian craton: a-type or 
hydrated charnockitic granites? Lithos, 151: 52-73.

Feng R., Machado N., Ludden J. 1993. Lead geochro-
nology zircon by laser probe-inductively coupled 
plasma mass spectrometry (LP-ICPMS). Geochim. 
Cosmochim. Acta, 57: 3479-3486.

Fryer, B.J., Jackson, S.E., Longerich, H.P., 1993. The 
application of laser ablation microprobe-inducti-
vely coupled plasma-mass spectrometry (LAM-I-
CP-MS) to in-situ (U)–Pb geochronology. Chemi-
cal Geology, 109: 1– 8.

Gaudette, H.E., Lafon, J.M., Macambira, M.J.B., Moura, 
C.A.V., Scheller, T., 1998. Comparison of single fi-
lament Pb evaporation/ionization zircon ages with 
conventional U-Pb results: examples from the Pre-
cambrian of Brazil. Journal of South American Ear-
th Sciences, 11: 351-363.

Goolaerts A., Mattielli N., Jong J., Weis D., Scoates J.S. 
2004. Hf and Lu isotopic reference values for the 
zircon standard 91500 by MC-ICP-MS. Chemical 
Geology, 206: 1-9.

Gray A.L. 1985. Solid sample introduction by laser abla-
tion for inductively coupled plasma source mass 
spectrometry. Analyst, 110: 551-556.

Hirata T., Nesbitt R.W. 1995. U–Pb isotope geochro-
nology of zircon: evaluation of the laser probe-in-
ductively coupled plasma-mass spectrometry tech-
nique. Geochim. Cosmochim. Acta, 59: 2491– 2500.

Horn I., Rudnick R.L., McDonough W.F. 2000. Pre-
cise elemental and isotope ratio determination by 
simultaneous solution nebulization and laser abla-
tion-ICP-MS: application to U–Pb geochronology. 
Chemical Geology, 164: 281–301.

Horstwood M.S.A., Košler J., Gehrels G., Jackson S.E., 
McLean N.M., Paton C., Pearson N.J., Sircombe K., 
Sylvester P., Vermeesch P., Bowring J.F., Condon 
D.J., Schoene B. 2016. Community-Derived Stan-
dards for LA-ICP-MS U-Th-Pb Geochronology – 
Uncertainty Propagation, Age Interpretation and 
Data Reporting. Geostandards and Geoanalytical 
Research, 40(3): 311-332.

Jackson S.E., Pearson N.J., Griffin W.L., Belousova E.A. 
2004. The application of laser ablation-inductively 
coupled plasma-mass spectrometry to in situ U–
Pb zircon geochronology. Chemical Geology, 211: 
47–69.

Kober B. 1986. Whole grain evaporation for 207Pb/206Pb 
age investigations on single zircons using a double 
filament source. Contribution Mineralogy Petrolo-
gy, 93: 482-490.

Kober B. 1987. Single grain evaporation combined with 
Pb+ emitter bedding for 207Pb/206Pb investigations 
using thermal ion mass spectrometry, and impli-
cations for zirconology. Contribution Mineralogy 
Petrology, 96: 63-71.

Kober B., Pidgeon R.T., Lippolt H.J., 1989. Single-zir-
con dating by stepwise Pb-vaporation constraints 
the Archean history of detrital zircons from the 
Jack Hills, western Australia. Earth and Planetary 
Science Letters, 91: 286-296.

Kosler J., Fonneland H., Sylvester P., Tubrett M., Pe-
dersen R.B. 2002. U–Pb dating of detrital zircons 
for sediment provenance studies - a comparison of 
laser ablation ICP-MS and SIMS techniques. Che-
mical Geology. 182: 605–618.

Kröner A., Jaeckel P., Brandl G., Nemchin A.A., Pidgeon 
R.T. 1999. Single zircon ages for granitoid gneisses 
in the Central Zone of the Limpopo Belt, southern 
Africa and geodynamic significance. Precambrian 
Research, 93: 299-337.

Krymsky R.S., Macambira M.J.B., Lafon J.M., Estuma-
no G.S. 2007. Uranium-lead dating method at the 
Pará-Iso isotope geology laboratory, UFPA, Belém 
– Brazil. Anais da Acadêmia Brasileira de Ciências, 
79(1): 115-128.

Ludwig K.R. 2003. User’s Manual for Isoplot/Ex ver-
sion 3.00 – A Geochronology Toolkit for Microsoft 
Excel, No. 4. Berkeley Geochronological Center, 
Special Publication, 70 p.

Milhomem Neto J.M., Lafon J.M., Galarza M.A. 2017. 
Lu-Hf em zircão por LA-MC-ICP-MS no laborató-
rio Pará-Iso (UFPA): metodologia e primeiro exem-
plo de aplicação na porção sudeste do Escudo das 
Guianas, estado do Amapá. Contribuições à Geolo-
gia da Amazônia, (este volume).

Nomade S., Chen Y., Pouclet A., Féraud G., Théveniaut 
H., Daouda B.Y., Vidal M., Rigolet C. 2003. The 
Guiana and the West African Shield Palaeoprotero-
zoic grouping: new palaeomagnetic data for French 
Guiana and the Ivory Coast. Geophysical Journal 
International, 154: 677-694.

Ricci, P.S.F.; Carvalho, J.M.A.; Rosa-Costa, L.T.; Klein, 
E.L.; Vasquez, M.L.; Vale, A.G.; Macambira, E.M.B.; 
Araújo, O.J.B. 2001. Geologia e recursos minerais do 
Projeto RENCA – Fase I. Belém, CPRM - Serviço 
Geológico do Brasil.



U-Pb em zircão por LA-MC-ICP-MS no laboratório Pará-Iso (UFPA): metodologia e aplicação na porção sudeste do Escudo das Guianas João Marinho Milhomem Neto  |  Jean Michel Lafon  | Marco Antonio Galarza  |  Candido Augusto Veloso Moura

346
Contribuições à Geologia da Amazônia - Volume 10

347
Contribuições à Geologia da Amazônia - Volume 10

Ricci, P.S.F.; Carvalho, J.M.A.; Rosa-Costa, L.T.; Lafon, 
J.M. 2002. Plúton charnoenderbítico arqueano in-
trusivo nos ortognaisses granulíticos do Cinturão 
Jari – Terreno Arqueano expressivo do sudeste do 
Escudo das Guianas. In: Congresso Brasileiro de 
Geologia, 41, João Pessoa. Anais, SBG-NE, p.524.

Rosa-Costa L.T., Ricci P.S.F., Lafon J.M., Vasquez M.L., 
Carvalho J.M.A., Klein E.L., Macambira E.M.B. 
2003. Geology and geochronology of Archean and 
Paleoproterozoic domains of southwestern Amapá 
and northwestern Pará, Brazil, southeastern Guia-
na shield. Géologie de la France, 2-3-4:101-120.

Rosa-Costa L.T., Lafon J.M., Delor C. 2006. Zircon 
geochronology and Sm-Nd isotopic study: further 
constraints for the geodynamical evolution during 
Archean and Paleoproterozoic in the Southeast of 
Guiana Shield, north of Brazil. Gondwana Resear-
ch, 2: 277-300.

Rosa-Costa L.T., Lafon J.M., Cocherie A., Delor C. 
2008. Electron microprobe U–Th–Pb monazite da-
ting of the Transamazonian metamorphic overprint 
on Archean rocks from the Amapá Block, southeas-
tern Guiana Shield, Northern Brazil. Journal South 
American Earth Sciences, 26:445-462.

Rosa-Costa L.T., Monié P., Lafon J.M., Arnaud N.O. 
2009. 40Ar–39Ar geochronology across Archean and 
Paleoproterozoic terranes from southeastern Guia-
na Shield (north of Amazonian Craton, Brazil): Evi-
dence for contrasting cooling histories. Journal of 
South American Earth Sciences, 27:113–128.

Rosa-Costa L.T., Chaves C.L., Klein E.L. 2014. Geologia 
e recursos minerais da Folha Rio Araguari – NA.
22-Y-B, Estado do Amapá, Escala 1:250.00. Belém: 
CPRM. 159p.

Stacey J.S. & Kramers J.D. 1975. Approximation of ter-
restrial lead isotope evolution by a two-stage model. 
Earth and Planetary Science Letters, 26(2):207-221.

Tassinari C.C.G. & Macambira M.J.B. 2004. A evolução 
tectônica do Cráton Amazônico. In: Mantesso-Ne-
to V., Bartonelli A., Carneiro C.D.R., Brito Neves 
B.B. (eds.) Geologia do Continente Sul-Americano: 
Evolução da Obra de Fernando Flávio Marques de 
Almeida. São Paulo: Beca - SP, p.471-485.

Teixeira W., Tassinari C.C.G., Cordani U.G., Kawa-
shita K., 1989. A review of the geochronology of the 
Amazonian Craton: tectonic implications. Precam-
brian Research, 42: 213–227.

Théveniaut H., Delor C., Lafon J.M., Monié P., Rossi P., 
Lahondère D. 2006. Paleoproterozoic (2155–2060 
Ma) evolution of the Guiana Shield (Transamazo-
nian event) in the light of new paleomagnetic data 
from French Guiana. Precambrian Research, 150: 
221–256.

Vanderhaegue O., Ledru P., Thiéblemont D., Egal E., 
Cocherie A., Tegyey M., Milési J. 1998. Contrasting 
mechanism of crustal growth Geodynamic evolu-
tion of the Paleoproterozoic granite–greenstone 
belts of French Guiana. Precambrian Research, 92: 
165-193.

Wiedenbeck M., Allé P., Corfu F., Griffin W.L., Meier 
M., Oberli F., Von Quadt A., Roddick J.C., Spiegel 
W. 1995. Three natural zircon standards for U–Th–
Pb, Lu–Hf, trace element and REE analyses. Geos-
tandards Newsletter, 19: 1–23.

Yuan H., Gao S., Liu X., Li H., Günther D., Wu F. 2004. 
Accurate U-Pb Age and Trace Element Determina-
tions of Zircon by Laser Ablation-Inductively Cou-
pled Plasma-Mass Spectrometry. Geostandards 
and Geoanalytical research, 28: 353-370.

Zhao G., Cawood P.A., Simon A.W., Sun M. 2002. Re-
view of global 2.1–1.8 Ga orogens: implications for 
a pre-Rodinia supercontinent. Earth-Science Re-
views, 59: 125–162.



U-Pb em zircão por LA-MC-ICP-MS no laboratório Pará-Iso (UFPA): metodologia e aplicação na porção sudeste do Escudo das Guianas João Marinho Milhomem Neto  |  Jean Michel Lafon  | Marco Antonio Galarza  |  Candido Augusto Veloso Moura

346
Contribuições à Geologia da Amazônia - Volume 10

347
Contribuições à Geologia da Amazônia - Volume 10




	_GoBack
	OLE_LINK1
	_GoBack
	TEIXEIRA
	_GoBack
	OLE_LINK1
	OLE_LINK2
	_GoBack
	Clarke_1993
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	Cont. a Geologia da Amazonia_Vol. 10_Paginas iniciais.pdf
	_GoBack


