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RESUMO: As rochas máficas da região de Tangará 
da Serra, sudoeste do estado do Mato Grosso 
compreendem derrames de basaltos, sills e diques de 
diabásio de caráter fissural, reunidos na Formação 
Tapirapuã, posicionada no limite Jurássico-Triássico 
na Bacia dos Parecis. De um modo geral, as rochas 
apresentam uma composição mineralógica semelhante 
com plagioclásio, augita, enstatita e minerais opacos 
representados por titanomagnetita e ilmenita. Olivina 
e biotita ocorrem apenas nos olivina diabásios. Estudos 
geoquímicos possibilitaram a distinção de três 
grupos composicionais determinados previamente 
na petrografia, classificados como basalto, diabásio 
e olivina diabásio. Essas rochas revelam natureza 
subalcalina toleítica e representam um magmatismo 
fissural relacionado a ambiente extensional intraplaca 
continental na evolução da Bacia dos Parecis. A 
integração dos dados permitiu concluir que as rochas 
analisadas representam um magmatismo basáltico 
toleítico continental que pode ser relacionada com 
outros eventos magmáticos cronocorrelatos, como os 
derrames basálticos da Formação Mosquito (Bacia 
do Parnaíba); da Formação Anari (Bacia dos Parecis), 
das Guianas, sills e diques (Bacia do Amazonas), e 
enxame de diques do Cassiporé (Pará-Amapá). Todas 
essas ocorrências fazem parte de grandes províncias 
magmáticas (LIPS - Large Igneous Provinces) reunidas na 
Província Magmática do Atlântico Central (Central 
Atlantic Magmatic Province - CAMP), ligada ao regime 
tectônico distensivo vigente durante o Mesozoico e 
que viria a resultar na separação do Supercontinente 
Pangea e na formação do Oceano Atlântico.

PALAVRAS-CHAVE: Magmatismo Basáltico 
Toleítico; Formação Tapirapuã; Bacia dos Parecis; 
Tangará da Serra (MT).

ABSTRACT: The mafic rocks from the Tangará da 
Serra region, southwest of Mato Grosso state include 
basaltics flows of fissural character, sills and dikes of 
olivine diabase and diabase known in the literature 
as basaltic volcanic rocks from Tapirapuã Formation, 
located at the Jurassic-Triassic boundary. In general, 
the mafic rocks show a very similar mineralogical 
composition with plagioclase, augite, enstatite and 
opaque minerals represented by titanomagnetite 
and ilmenite. Olivine and biotite occur only in 
olivine diabases. Geochemically, it was possible to 
distinct the three compositional groups previously 
identified in the petrographic analysis. These rocks 
reveal subalkaline and tholeiitic nature and exhibit 
intraplate affinity. The integration of the data allowed 
to conclude that the analyzed rocks represent a 
continental magmatism that can be related to other 
basaltic magmatism of the same age such as the basalts 
of the Mosquito Formation, in the Parnaíba Basin; 
the Anari Formation in the Parecis Basin, Penatecaua 
Magmatism of the Amazon Basin, basalts of Guyanas 
and Cassiporé dikes swarms (Pará-Amapá). All these 
occurrences are gathered in the Central Atlantic 
Magmatic Province (CAMP), linked to the distensive 
regime during the Mesozoic period, which would 
result in the separation of Pangea and the formation 
of the Atlantic Ocean.

KEYWORDS: Tholeiitic Basaltic Magmatism; 
Tapirapuã Formation; Parecis Basin; Tangará da Serra 
(MT).

Geologia, petrografia e geoquímica das rochas  
máficas da Formação Tapirapuã – Bacia dos  

Parecis – SW do Mato Grosso

Geology, petrography and geochemistry of the mafic rocks  
of Tapirapuã Formation – Parecis Basin, SW Mato Grosso

Acácio Nunes de Pina Neto1 & Paulo Sérgio de Sousa Gorayeb1,2
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CEP 66.075-110, Belém-Pará-Brasil. E-mail: acaciopina.geo@gmail.com; gorayebp@ufpa.br.
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INTRODUÇÃO

O presente artigo teve como ponto de partida 
os trabalhos desenvolvidos no projeto “Estudo 
geoquímico da ocorrência de hidrocarbonetos em carbonatos 
do Neoproterozoico do sudeste do Cráton Amazônico e norte 
do Cinturão Paraguai” financiado pela Agência Nacional 
do Petróleo (ANP), sob a coordenação do Prof. Dr. 
Candido Augusto Veloso Moura, que teve como 
hipótese de trabalho a influência do calor magmático 
na maturação de hidrocarbonetos que a PETROBRAS 
e Agência Nacional do Petróleo (ANP) têm registrado 
na região da Bacia dos Parecis. Nesse projeto foram 
coletadas amostras dos diferentes corpos de rochas 
máficas (derrames, sills, diques) para complementar 
os estudos originais do projeto.

Assim, com a amostragem disponível, e a avaliação 
por meio de pesquisas bibliográficas na literatura da 
região, constatou-se a carência de dados petrográficos 
de detalhe e de estudos litoquímicos completos nessas 
rochas, o que motivou a realização desta pesquisa que 
teve como objetivo caracterizar petrograficamente 
os diferentes tipos de rochas; definir a natureza do 
magmatismo; interpretar o ambiente tectônico do 
evento magmático e fazer estudos correlativos com 
outros eventos de outras bacias do Brasil e do mundo.

Essa suíte de rochas máficas da Bacia dos Parecis 
faz parte da Formação Tapirapuã de idade Jurássico-
Cretáceo (~200 Ma), que junto com as rochas da 
Formação Anari constituem uma Large Igneous Province 
(LIP), relacionada à ruptura do continente Pangea e 
que são correlacionáveis às rochas basálticas da Central 
Atlantic Magmatic Province (CAMP).

A área de estudo está situada na folha Tangará 
da Serra (SD.21-Y-B), no sudoeste do estado do Mato 
Grosso entre as serras de Tapirapuã e Parecis e os 
municípios de Tangará da Serra e Diamantino (Fig. 1).

Na porção sul da Plataforma Sulamericana 
(Almeida et al. 1976), no setor sudoeste do Cráton 
Amazônico encontram-se coberturas sedimentares do 
Mesozoico reunidas na Bacia dos Parecis, desenvolvida 
como resultado de um evento tectônico extensional 
relacionado a fragmentação do Pangea durante a 
abertura do Oceano Atlântico. Durante o Jurássico-
Cretáceo, ocorreu um extenso magmatismo basáltico, 
representado pelas formações Anarí e Tapirapuã que 
representam mais um evento extensional na evolução 
da Bacia dos Parecis (Bahia et al. 2007).

Na presente investigação, foi estudada uma 
sucessão de basaltos e diabásios que fazem parte 
da Formação Tapirapuã, que ocorrem na forma de 
extensos derrames e sills sub-horizontais e mais 
raramente diques, com excelentes exposições nas 
proximidades das cidades de Tangará da Serra e 
Diamantino (Fig. 1).

A abordagem do trabalho levou em conta a 
carência de dados petrográficos de detalhe, e a limitação 
de estudos litoquímicos, de modo que esses estudos 
levaram a uma melhor caracterização dessas rochas 
máficas, permitindo discriminar tipos petrográficos e 
suas assinaturas geoquímicas, e discutir os processos 
de formação, o ambiente tectônico, contextualizando 
este magmatismo no contexto regional e com outros 
eventos magmáticos semelhantes do Brasil e outros 
continentes.

MÉTODOS DE INVESTIGAÇÃO

Durante o trabalho de campo, realizado em 2011, 
foram visitados 11 afloramentos em cortes de estradas 
e pedreiras de exploração de brita, comuns na região; e 
foram coletadas 15 amostras representativas dos tipos 
de rochas, necessárias para estudos petrográficos e 
mineralógicos. A amostragem principal foi realizada 
na porção sudoeste da área devido às excelentes 
exposições em pedreiras de exploração de brita, 
entretanto, nas outras áreas de ocorrência as 
condições de intemperismo limitaram os estudos em 
mais detalhe.

Os estudos petrográficos se detiveram na 
identificação do conteúdo mineralógico e suas 
estimativas quantitativas percentuais (contagem de 
pontos em contador automático, marca Swift), na 
análise textural e classificação dos tipos petrográficos 
com base nos trabalhos de Mcphie et al. (1993), Wilson 
(1989), Le Maitre (2002), Vernon (2008) e Gill 
(2014). Envolveu também, a descrição macroscópica 
e microscópica com auxílio de estereomicroscópio 
e microscópio petrográfico de luz polarizada ZEISS 
do Laboratório de Petrografia da Faculdade de 
Geologia da Universidade Federal do Pará (UFPA) 
e Microscópio petrográfico LEICA acoplado com 
sistema de captura de imagem com software LAS-EZ 
do Laboratório de Petrografia do Programa de Pós-
Graduação em Geologia e Geoquímica (LAPETRO/
PPGG) para aquisição de imagens fotomicrográficas.

Os estudos mineralógicos foram complementados 
por análises em Microscópio Eletrônico de 
Varredura (MEV) no Laboratório de Mineralogia, 
Geoquímica e Aplicações (LaMiGA) do Instituto 
de Geociências/UFPA, utilizando-se equipamento 
modelo Hitachi TM3000 acoplado com um sistema 
de EDS (Energy Dispersive Spectroscopy) modelo 
SwiftED 3000. As análises envolveram a obtenção 
de imagens retroespalhadas e análises químicas 
semiquantitativas das principais fases minerais de 
amostras representativas dos basaltos (TS-15 e TS-16) 
e de olivina diabásio (TS-08).
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Das amostras analisadas petrograficamente 
foram selecionadas 6 (seis) amostras para estudos 
litogeoquímicos cujas análises completas foram 
realizadas no laboratório ALS Global (ALS Minerals, 
Lima, Peru), e os resultados encontram-se na Tabela 4. 
Os elementos maiores e menores foram determinados 
por ICP-AES (Inductively Coupled Plasma - Atomic 
Emission Spectroscopy), enquanto os elementos traços 

(Sn, Ta, Th, Tl, W, Rb, Sr, Zr, Nb, Y, Ga, Sc, Th, U, 
V) e os terras raras (La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, 
Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu) foram determinados por ICP-
MS (Inductively Coupled Plasma - Mass Spectroscopy). Para 
somar mais dados foram agregadas análises químicas 
de seis amostras de basaltos da mesma área de estudo, 
analisadas por Barros et al. (2006) nos laboratórios da 
GEOSOL Ltda.

Figura 1. Mapa simplificado do sudoeste da Bacia dos Parecis com a localização e distribuição das 
principais unidades litoestratigráficas da área de estudo e indicações dos pontos de afloramento 
estudados. Adaptado de Lacerda et al. (2004).
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CONTEXTO GEOLÓGICO REGIONAL

A área de estudo está inserida na Bacia dos 
Parecis que representa uma bacia intracratônica 
localizada na região centro-oeste do Brasil, no setor 
sudoeste do Cráton Amazônico, que recobre parte 
das províncias Sunsás, Rondônia-Juruena e Tapajós-
Parima. (Fig. 1). A Bacia do Parecis, segundo Bahia et 
al. (2007), é uma das maiores bacias intracratônicas 
brasileiras, situada entre as bacias do Solimões, Alto 
Tapajós e Paraná. Ocupa uma área aproximada de 
500.000 km2 nos estados de Rondônia e Mato Grosso, 
com estimativa de preenchimento de mais de 6000 m 
de rochas sedimentares, com evolução no Paleozoico, 
Mesozoico e Cenozoico.

No quadro geotectônico, a bacia confronta-se ao 
norte com o Cráton Amazônico, é bordejada a SW pe-
los cinturões Aguapeí e Sunsás (Mesoproterozoico); 
na porção sul-sudeste faz limite com o Cinturão Pa-
raguai (Neoproterozoico), e na porção sul é recoberto 
pelos depósitos pantaneiros do Mato Grosso. O subs-
trato da Bacia dos Parecis é composto por rochas do 
Cráton Amazônico, que evoluiu por meio da acreção 
através da colagem dos cinturões Rio Negro-Juruena 
e Sunsas-Aguapeí, entidades geotectônicas formadas 
durante o Mesoproterozoico (Tassinari & Macambira 
2004).

Segundo Bahia et al. (2006) a Bacia dos Parecis foi 
dividida por Siqueira (1989) em três domínios tectono-
-sedimentares: 1) Fossa Tectônica de Rondônia (Sub-
-bacia Rondônia), no oeste da bacia; 2) Baixo Gravi-
métrico dos Parecis (Sub-bacia Juruena), sudoeste da 
bacia; e 3) Depressão do Alto Xingu (Sub-bacia Alto 
Xingu), no limite leste da bacia. As unidades litoetra-
tigráficas da bacia foram descritas por Siqueira (1989), 
com revisões de Bahia & Pedreira (1996) e Bahia et al. 
(1996), cujas principais unidades mesozoicas são mos-
tradas na Figura 2 As rochas sedimentares da bacia fo-
ram depositadas em ambiente continental (desértico, 
fluvial, lacustre e glacial) e marinho raso e são ricas 
em matéria orgânica, fato que levou a PETROBRAS a 
explorar hidrocarbonetos na bacia.

Figura 2. Coluna litoestratigráfica do Mesozoico da 
Bacia dos Parecis, segundo Bahia et al. (2006).

A Bacia dos Parecis foi formada durante o Meso-
zoico (JurássicoCretáceo), sobre o Cráton Amazônico, 
por um evento de tectônica  extensional, relacionado 
à separação entre a América do Sul e a África, quando 
depressões foram preenchidas por rochas sedimenta-
res e magmáticas.

Extenso magmatismo basáltico é registrado na 
bacia na forma de derrames, sills e diques represen-
tados pelas formações Anari e Tapirapuã de idade 
Jurássico-Cretáceo (~200 Ma). Marzoli et al. (1999) 
dataram os basaltos das formações Anari e Tapirapuã 
em 198 Ma (Ar-Ar), e Pinto Filho (1977) obteve idade 
de 208+14Ma. (método-Ar), para a Formação Anari, 
enquanto Montes-Lauar et al. (1994) obtiveram idades 
Ar-Ar, para os Basaltos Tapirapuã e Anari muito pró-
ximas (197 Ma), (Tab. 1).

Tabela 1. Datações geocronológicas das rochas bási-
cas da Formação Tapirapuã.

Idades (Ma) Método Referência

198 ± 8
Ar-Ar em 

plagioclásio
Marzoli et al. 1999

206 ± 6
Ar-Ar em 

plagioclásio
Barros et al. 2006

208+14 Ar-Ar
Pinto Filho et al. 

(1977)

O Mesozoico da Bacia dos Parecis foi de funda-
mental importância para a restruturação da mesma, 
mais especificamente entre a orogênese Gonduanide 
e a tectônica Juruá (237 a 160 Ma), a porção sul do 
Cráton Amazônico foi fortemente afetada por even-
tos tectônicos extensionais que causaram, na área da 
Bacia dos Parecis, subsidência compensada por derra-
mes e sills de rochas basálticas (Formação Anari/Ta-
pirapuã), correspondentes à Província CAMP (Central 
Atlantic Magmatic Province), conforme reportado por 
Marzoli et al. (1999) e Batezelli et al. (2014).

A Formação Tapirapuã foi inicialmente reconhe-
cida por Corrêa & Couto (1972) como uma série de 
derrames vulcânicos máficos, de caráter fissural (Bar-
ros et al. 2006), representados por basaltos toleíticos, 
com melhores exposições em Arenápolis, na Serra Ta-
pirapuã e nas proximidades de Tangará da Serra/MT 
(Bahia et al. 2006). Também ocorrem exposições na 
região de Barra do Bugres, Nortelândia e Alto Paraguai 
(Almeida et al. 1978); nas cabeceiras dos rios Arinos 
(Figueiredo et al. 1974), Jatobá (Padilha et al. 1974); An-
gelim e Cachoeira Salto das Nuvens, no rio Sepotuba 
além do Balneário Primavera (Barros et al. 2006).
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Evans (1894) foi quem primeiro relatou as ocor-
rências dessas rochas no Mato Grosso, em que esti-
mou a espessura dos derrames em 310 m. Entretanto, 
trabalhos posteriores relataram variações entre 15 e 
310 m (Lacerda Filho et al. 2004). A Formação Tapi-
rapuã é constituída por derrames de basaltos de cor 
cinza-chumbo e sills de diabásios finos a médios de 
natureza toleítica. Os basaltos exibem amígdalas, 
disjunções colunares e esfoliações esferoidais (Barros 
et al. 1982, 2006, Lacerda Filho et al. 2004, Bahia et al. 
2006). Lacerda Filho et al. (2004) acrescentam que, 
microscopicamente, os diabásios exibem granulação 
fina e textura ofítica. 

Com base nesses dados geocronológicos, Bahia 
et al. (2006) correlacionaram os basaltos da Formação 
Tapirapuã com outros eventos magmáticos, a exemplo 
do magmatismo Penatecaua (200 Ma) da Bacia do So-
limões e aos basaltos toleíticos da Formação Mosquito 
(200 Ma), na Bacia do Parnaíba. Barros et al. (2006) 
estabeleceram correlação com a Formação Anari (198 
± 0,8 Ma), em Rondônia; com os basaltos das Guianas 
(196 Ma), Oeste Africano (200 Ma) e com o enxame 
de diques Cassiporé, no Amapá e norte do Pará (176 - 
225 Ma). Esses eventos de formação de rochas máficas 
na plataforma brasileira têm sido associados à deriva 
continental e abertura do Oceano Atlântico, e antece-
dem o início do magmatismo da Formação Serra Geral 
(130 Ma) na Bacia do Paraná (Barros et al. 2006).

Na evolução da região, durante o Jurássico 
tardio houve a deposição das rochas sedimentares 
de origem eólica da Formação Rio Ávila Após essa 
deposição, a Bacia dos Parecis foi submetida a uma 
nova reestruturação que causou a erosão das rochas 
dessa formação e exposição de parte dos basaltos da 
Formação Tapirapuã. Foi acima desta descontinuidade 
que, durante o Cretáceo tardio, assentaram-se 
os depósitos conglomeráticos do Grupo Parecis 
(Batezelli et al. 2014).

PETROGRAFIA

Basaltos
Os basaltos identificados em cinco amostras (TS-

01, TS-15, TS-16, TS-17A e TS-17B) são rochas afaníticas, 
mesocráticas e isotrópicas, de coloração cinza escura 
e granulação fina (Figs 3A e B). Apresentam grau de 
cristalinidade hipovítrea e hipocristalina. A análise 
modal revelou o conteúdo com aproximadamente 40% 
de plagioclásio, 34% de clinopiroxênio (augita), 7% de 
ortopiroxênio e 5% de minerais opacos. A proporção 
modal de vidro atinge aproximadamente 14%.

Os aspectos texturais demonstram variações, 
sendo mais comum a porfirítica com matriz intersertal, 
entretanto, ocorre também glomeroporfirítica, 
intergranular e amigdaloidal. Os cristais ripiformes 
euédricos ou subédricos de plagioclásio ordenados 
randomicamente tem os interstícios ocupados por 
cristais de clinopiroxênio, ortopiroxênio, opacos 
e material vítreo (desvitrificado) (Figs 3C e D). É 
também comum a ocorrência de basaltos com textura 
hialofítica, caracterizada por uma massa vítrea 
que engloba cristais muito finos de plagioclásio, 
normalmente ripiformes e aciculares, bem como 
cristais granulares ou aciculares de piroxênio e 
minerais opacos.

O plagioclásio é a fase dominante e constitui 
cristais com hábito ripiforme, subédricos, variando 
de 0,1 a 0,5 mm distribuídos aleatoriamente. Mostram 
maclamento do tipo Albita, mas também Albita-
Calrsbad discreto nos fenocristais classificados 
como labradorita (An60

). Alguns cristais apresentam 
zoneamento oscilatório concêntrico; outros 
exibem forma acicular com terminações tipo “rabo 
de andorinha” que, juntamente com a presença 
de vidro indicam ultrarresfriamento durante 
o extravasamento da lava basáltica (Fig. 3E), 
semelhantes aos descritos por Mcphie et al. (1983) e 
Cox et al. (1979). Alguns cristais de plagioclásio estão 
inclusos nos piroxênios, sugerindo cristalização 
posterior deste último.

O piroxênio é o mineral máfico dominante, com 
proporção modal de aproximadamente 45%. Possui 
hábito prismático, subédrico, exibe clivagens bem 
definidas e alguns cristais apresentam maclamento 
simples e lamelar, e dois tipos foram identificados: 
enstatita, com cor de interferência cinza de 1ª ordem, 
sem pleocroísmo, com extinção reta e podendo atingir 
0,4 mm; Augita, com dimensões variando de 0,1 a 
0,5 mm, com ângulo de extinção cerca de 60o, sem 
pleocroísmo e com cores de interferência de 2ª ordem 
(Fig. 3C).

Os minerais opacos são euédricos com formato 
quadrado ou esqueletal com dimensões de 0,05 mm. 
Ocorrem também inclusos nos plagioclásios ou imer-
sos em material vítreo na matriz.

Comumente ocorre material vítreo marrom es-
curo ocupando os interstícios dos minerais e podem 
atingir conteúdo modal de 14 %.
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Figura 3. Aspectos macro e microscópicos dos basaltos: A) Corte na encosta da Serra de Tangará no Ho-
tel Fazenda Primavera com exposição de basaltos; B) Amostra de mão do basalto com textura afanítica 
fina; C) Aspecto textural geral com destaque para os fenocristais de plagioclásio e cumulados de augita 
(glomeroporfirítica); D) Aspecto textural intersertal e intergranular, com destaque de amígdala no centro 
da imagem; E) Texturas de resfriamento ultrarápido (quenching) com cristais de plagioclásio aciculares 
e esqueletais com terminações tipo “rabo de andorinha” associados à material vítreo; F) Amígdalas pre-
enchidas por zeólitas. Abreviaturas minerais de Fettes & Desmons (2008).

As amígdalas, ora com formatos subarredonda-
dos ora irregulares e alongados, estão preenchidas por 
zeólitas e material criptocristalino com cor verde oli-
va no centro, constituído provavelmente por agregado 
de argilominerais como esmectita e clorita (Figs 3D e 
F). O vidro vulcânico encontra-se substituído por uma 
massa homogênea marrom escura formada por argi-
lominerais e óxidos-hidróxidos de ferro. A matriz é 
caracterizada por plagioclásio (labradorita) e piroxê-
nio (augita), com textura intergranular, podendo ser 

intersertal e hialofítica. A matriz vítrea é observada em 
todas as amostras.

Adicionalmente, são registradas raras venulações 
dispersas de zeólitas que englobam os piroxênios, 
plagioclásios e vidro provindos da matriz no momento 
da segregação do material no interior do veio. Os veios e 
amígdalas são zonados, em cujas bordas estão ocupadas 
por material criptocristalino e, no centro, zeólitas mais 
desenvolvidas (Fig. 3F). As zeólitas apresentam cor de 
interferência da primeira ordem, hábito radial e podem 
atingir agregados de até 1,5 mm.
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Olivina Diabásios
Os olivina diabásios foram identificados em 

quatro afloramentos (TS-05, TS-08, TS-13 e TS-14). 
Exibem coloração preta e textura fanerítica com gra-
nulação média, são rochas isotrópicas, holocristalinas 
e mesocráticas (M=37-39%) (Figs 4A e B). A análise 
petrográfica revelou constituição mineralógica essen-
cial de até 60% de plagioclásio, olivina com cerca de 
22% e clinopiroxênio em quantidades entre 8 e 10%. 
Os constituintes menores incluem até 3% de ortopi-
roxênio, 3,5% de biotita e 2 a 3% de minerais opacos. 
Microscopicamente exibem textura intergranular e 
subofítica (Figs. 4B e C).

O plagioclásio é a fase dominante, distribuído 
como cristais subédricos com tamanhos entre 0,5 e 2 
mm, exibem maclamento Albita e Albita–Carlsbad e 
composição do tipo labradorita (An59

). Alguns cristais 
apresentam-se zonados concentricamente e estão 
alterados para sericita. Por vezes, alguns cristais de 
plagioclásio estão interpenetrados no clinopiroxênio, 
definindo a textura subofítica (Fig. 4C).

A olivina é o mineral máfico dominante, 
apresentando-se como cristais com hábito granular e 
formas subédrica ou anédrica variando de 0,25 a 1 mm. 
Os cristais são incolores e possuem microfraturas 
curvas e irregulares marcantes, e ocorrem de três 

maneiras: a) com hábito granular nos interstícios 
das ripas de plagioclásios; b) como inclusões em 
minerais opacos ou; c) com hábito prismático, mais 
raramente. Em alguns casos, apresenta-se alterada 
para serpentina verde pálida nas bordas e fraturas 
(Fig. 4D).

O piroxênio é o segundo mineral máfico em or-
dem de abundância, ocorrendo como cristais anédri-
cos, intersticiais ou envolvendo total ou parcialmente 
os plagioclásios (Fig. 4C). Dois tipos foram reconhe-
cidos: o ortopiroxênio, de cor marrom pálida, fraco 
pleocroísmo, extinção reta e cor de interferência de 
primeira ordem em cristais que atingem 4 mm, prova-
velmente do tipo enstatita; e clinopiroxênio (< 4mm), 
com ângulo de extinção de 60o, sem pleocroísmo e cor 
marrom claro, caracterizando o tipo augita.

A biotita é um constituinte de menor proporção, 
ocorre na forma de lamelas subédricas ou anédricas 
de dimensões menores que 0,5 mm e dispostas 
aleatoriamente. Apresenta contatos retilíneos com 
plagioclásio, piroxênio e olivina. Possui pleocroísmo 
forte marrom-avermelhado (X= absorção fraca, cor 
marrom pálido; Y, Z= absorção forte, cor marrom escuro) 
e contêm inclusões de minerais opacos. Há casos em que 
ocorrem bordejando estes ou ocupando os interstícios 
entre o plagioclásio, olivina e piroxênio (Fig. 4D).

Figura 4. Feições macroscópicas e fotomicrográficas dos olivina diabásios: A) Amostra de 
olivina diabásio (TS-08); B) Aspecto geral destacando a textura subofítica com ripas de 
plagioclásio e piroxênio entremeados; C) Detalhe da textura subofítica com melhor destaque 
das relações entre plagioclásio e clinopiroxênio; D) Detalhe de cristais de olivina alterados 
para iddingsita ao longo de microfraturas.
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Os minerais opacos são subédricos ou anédricos, 
sendo que a maioria ocorre associado à biotita e, por 
vezes, à olivina. Os de hábito granular ocorrem nos 
interstícios dos cristais de plagioclásio, inclusos nos 
piroxênios ou representam tipos poiquilíticos com 
inclusões de olivina (Fig. 4D).

Diabásios
Os diabásios foram identificados nos pontos 

TS-18A e TS-18B, e diferem do litotipo anterior pela 
ausência de olivina. Exibem granulação média, e em 
alguns casos apresentam-se com alto grau de alteração 
(Fig. 5A) com a formação de minerais opacos, carbonato 
e sericita que ocorrem como minerais secundários 
na matriz juntamente com argilominerais. Em geral, 
ocorrem na forma de extensos sills subhorizontais ou 
raramente diques (Figs 5A, B e C).

A rocha exibe textura porfirítica e subofítica 
com destaque aos fenocristais de plagioclásio e 
clinopiroxênio envolvidos em matriz com textura 
intergranular ou subofítico em que os plagioclásios, de 
hábito ripiforme, estão distribuídos aleatoriamente, 
com tamanhos variando de 0,1 a 2 mm. Mostram 
maclamento Albita e Albita-Calrsbad (Fig. 5D).

O clinopiroxênio é do tipo augita e ocorre 
como cristais prismáticos, subédricos ora ocorrem 
intercrescidos com as ripas de plagioclásio, sugerindo 
cristalização simultânea, ora ocupam os interstícios do 
plagioclásio, crescido posteriormente (Figs. 5D, E, F).

O carbonato é um mineral secundário e ocorre 
substituindo o piroxênio e o plagioclásio ou em vênulas 
ou fraturas no plagioclásio. Os minerais opacos são 
euédricos ou subédricos, inequigranulares, medindo 
0,02 a 0,2 mm, possuem hábito granular e ocorrem 
inclusos em piroxênio e plagioclásio (Figs 5E e F).

Figura 5. Aspectos de campo, macro e microscópicos dos diabásios: A) Sill de diabásio em 
pedreira de produção de brita; B) Amostra de mão de diabásio destacando sua homogeneidade 
e granulação média; C) Pequeno dique de diabásio seccionando sequências sedimentares 
carbonáticas; D) Destaque para um microveio de carbonato seccionando a rocha (nicóis 
cruzados); E/F) Textura porfirítica com fenocristais de clinopiroxênio (Cpx) e plagioclásio (Pl) 
em matriz intergranular (nicóis cruzados –NC à esquerda; luz natural -LN à direita).
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Figura 6. Imagem de elétrons retroespalhados e resultados das análises químicas semiquantitativas de MEV/EDS 
no basalto (amostra TS-15), em que se identifica andesina cálcica, augita e titanomagnetita.

ANÁLISE QUIMICA MINERAL

Os estudos mineralógicos por microscopia 
eletrônica de varredura foram realizados em duas 
amostras representativas dos basaltos (TS-15 e TS-16) 
e uma de olivina diabásio (TS-08). Nos basaltos foram 
caracterizados minerais como plagioclásio, augita e 
titanomagnetita, enquanto que nos olivina diabásios 
foram identificados plagioclásio, piroxênio e olivina, 
além de badelleyita, ilmenita e pirita. Os resultados 
das análises em MEV/EDS encontram-se na Tabela 2.

Os resultados das análises de plagioclásio tan-
to nos basaltos quanto nos olivina diabásios (Tab. 2, 
Figs 6 e 8) apresentam composição do tipo andesina 
cálcica (An39-43

), segundo Deer et al. (1992), conforme 
pode ser visualizados no diagrama Ab-Na-Or da Fi-
gura 7A.

As análises de clinopiroxênio não exibem 
variação composicional entre os litotipos e são classi-
ficados como augita (Wo

29-44
), no diagrama de Mori-

moto (1988) conforme pode ser visualizado na Tabela 
2 e Figura 7B.

No caso do mineral opaco dos basaltos 
destacam-se altas concentrações de Fe e Ti, o que 
permite classificá-lo como titanomagnetita (Tab. 2, 
Fig. 6).

Cristais de olivina foram analisados apenas nos 
olivina diabásios (Fig. 8), e os resultados obtidos por 
MEV/EDS no que concerne os teores de sílica, ferro 
e magnésio (Tab. 2) e os cálculos para a relação Fo 
(fosterita) e Fa (fayalita), indicou Fo

70
, permitindo 

classificá-las como olivina magnesiana do tipo 
crisolita segundo o diagrama de Deet et al. (1992) 
(Fig. 7C).

 A ilmenita analisada apresenta hábito granular 
em cristais euédricos ou subédricos e podem ocor-
rer inclusos na biotita ou nos interstícios de outros 
cristais, ocorrendo no olivina diabásio. Os resultados 
obtidos por MEV/EDS (Tab. 2) revelam altas concen-
trações de Fe e Ti, que permite classificá-lo como uma 
ilmenita magnesiana (Fig. 8).

Badelleyta e pirita foram identificadas nos oli-
vina diabásio. A pirita apresenta hábito granular em 
cristais euédricos e subédricos enquanto a badelleyi-
ta, apresenta-se com hábito prismático em cristais 
euédricos em associação com a ilmenita. Os resultados 
obtidos por MEV/EDS encontram-se na Tabela 2 e 
Figura 9.



Geologia, petrografia e geoquímica das rochas máficas da Formação Tapirapuã – Bacia dos Parecis – SW do Mato Grosso

10
Contribuições à Geologia da Amazônia - Volume 11

%

Pl
ag

io
cl

ás
io

C
li

n
op

ir
ox

ên
io

T
it

an
om

ag
n

et
it

a
O

li
vi

n
a

Il
m

en
it

a
Pi

ri
ta

B
ad

el
le

yi
ta

B
as

al
to

 

(T
S-

15
)

B
as

al
to

 

(T
S-

16
)

O
li

vi
n

a 

D
ia

b
ás

io
 

(T
S-

08
)

B
as

al
to

 

(T
S-

15
)

B
as

al
to

 

(T
S-

16
)

O
li

vi
n

a 

d
ia

b
ás

io
 

(T
S-

08
)

B
as

al
to

 

(T
S-

15
)

B
as

al
to

 

(T
S-

16
)

*

O
li

vi
n

a 

d
ia

b
ás

io
 

(T
S-

08
)

O
li

vi
n

a 

D
ia

b
ás

io
 

(T
S-

08
)

O
li

vi
n

a 

D
ia

b
ás

io
 

(T
S-

08
)

O
li

vi
n

a 

D
ia

b
ás

io
 

(T
S-

08
)

**

O
li

vi
n

a 

D
ia

b
ás

io
 

(T
S-

08
)

O
li

vi
n

a 

D
ia

b
ás

io
 

(T
S-

08
)

**
*

**
**

Si
O

2
53

55
,6

5
59

,3
4

52
,4

8
51

,6
53

,9
5,

22
7,

2
4,

02
42

,9
2

3,
73

3,
49

2,
85

0,
01

1,
72

1,
46

0,
19

0,
08

T
iO

2
-

-
-

0,
81

1,
13

1,
9

26
,2

1
23

,7
8

19
,2

-
46

,5
6

49
,3

6
49

,2
7

52
,4

-
1,

21
-

0,
56

A
l 2O

3
26

,4
8

26
,6

8
25

,4
4

2,
8

3,
15

4,
28

3,
82

3,
7

2,
15

-
1,

14
1,

16
1,

01
0,

04
0,

5
0,

82
-

-

Fe
O

T
1,

37
0,

96
-

17
,3

9
15

,0
1

6,
67

62
,4

3
61

,4
4

71
,4

24
,9

1
43

,9
6

42
,8

6
42

,7
2

46
,5

42
,6

8
1,

36
-

1,
3

M
n

O
-

-
-

-
-

-
0,

89
1,

2
0,

35
-

-
-

-
-

-
-

-
-

M
gO

-
-

-
13

,8
1

11
,8

8
13

,9
5

0,
76

0,
85

0,
14

32
,1

7
4,

59
3,

14
4,

15
0,

29
0,

47
-

-
-

C
aO

10
,3

5
9,

53
8,

03
13

,3
8

15
,5

9
19

,2
9

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

N
a

2O
8,

49
6,

75
6,

24
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

K
2O

0,
31

0,
43

0,
95

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

Z
rO

2
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

95
,1

6
98

,9
97

,8

SO
3

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

54
,6

3
-

-
-

T
O

TA
L

10
0

10
0

10
0

10
0,

67
98

,3
6

99
,9

9
99

,3
3

98
,1

7
97

,2
10

0
99

,9
8

10
0,

01
10

0
99

,2
10

0
10

0,
01

99
,0

9
99

,7
4

A
n

40
43

39
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

A
b

59
55

55
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

O
r

1
2

6
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

W
o

-
-

-
29

35
44

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

En
-

-
-

42
38

44
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

Fs
-

-
-

29
27

12
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

Fo
-

-
-

-
-

-
-

-
-

70
-

-
-

-
-

-
-

-

Fa
-

-
-

-
-

-
-

-
-

30
-

-
-

-
-

-
-

-

Ta
be

la
 2

. A
n

ál
is

es
 q

u
ím

ic
as

 m
in

er
ai

s 
ob

ti
d

as
 p

or
 M

EV
/E

D
S 

em
 v

ár
io

s 
m

in
er

ai
s 

d
os

 b
as

al
to

s 
e 

ol
iv

in
a 

d
ia

bá
si

os
, c

om
 a

lg
u

m
as

 a
n

ál
is

es
 d

a 
li

te
ra

tu
ra

 p
ar

a 
co

m
p

ar
aç

ão
. 

C
on

ce
n

tr
aç

õe
s 

em
 %

 e
m

 p
es

o.

* T
it

an
om

ag
n

et
it

a 
d

o 
C

om
p

le
xo

 B
u

sh
ve

ld
, Á

fr
ic

a 
d

o 
Su

l. 
(M

ol
yn

eu
x 

19
72

).

**
Il

m
en

it
a 

em
 s

il
ls

 m
áfi

co
s 

d
o 

ri
o 

Ja
ca

ré
, B

ah
ia

/B
ra

si
l. 

(B
ri

to
 2

00
0)

.

**
*B

ad
el

le
yi

ta
 d

e 
B

al
an

go
d

a,
 S

ri
 L

an
ka

 (D
ee

r 
et

 a
l. 

19
92

).

**
**

 B
ad

el
le

yi
ta

 d
a 

Il
h

a 
A

xe
l H

ei
be

rg
, A

rq
u

ip
él

ag
o 

Á
rt

ic
o 

C
an

ad
en

se
 (D

ee
r 

et
 a

l. 
19

92
).



11
Contribuições à Geologia da Amazônia - Volume 11

Acácio Nunes de Pina Neto & Paulo Sérgio de Sousa Gorayeb

Figura 7. Diagramas triangulares de classificação química 
de minerais com dados analíticos de MEV da Tabela 2: 
A) Diagrama de Deer et al. (1992) para feldspatos; B) 
Diagrama de classificação de piroxênios de  Morimoto 
(1988); C) Diagrama para olivina.de Deer et al. (1992) 

GEOQUÍMICA

Estudos litoquímicos completos foram realizados 
em 6 (seis) amostras, e os resultados encontram-se 
na Tabela 3. Também foram agregadas mais 6 (seis) 
amostras de basaltos analisadas por Barros et al. (2006).

Analisando os resultados da Tabela 3 verifica-se 
que os litotipos analisados são marcados por pequenas 
diferenças composicionais, o que está em acordo com 
as classificações petrográficas. De modo geral, são 
rochas básicas com teor de sílica (SiO

2
) variando de 45 

a 51% e de álcalis (Na
2
O + K

2
O) menor do que 3,5%. Os 

basaltos são caracterizados por concentrações de SiO
2
 

de aproximadamente 50% e menores concentrações 
de MgO (~6%) e Al

2
O

3
 (~13%). Os olivina diabásios 

possuem menores concentrações de SiO
2 

(46%) e alto 
teor de MgO (~8%) e Al

2
O

3 
(~18%). Por outro lado, o 

diabásio destaca-se pela alta quantidade relativa de 
TiO

2
 (3,5%) e por baixo MgO (~4%).

Figura 8. Imagem de elétrons retroespalhados e análises químicas semiquantitativas por 
MEV/EDS na amostra TS-08 de olivina diabásio que evidencia a presença de andesina 
cálcica, olivina magnesiana (crisolita) e ilmenita.
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Figura 9. Imagens de elétrons retroespalhados e análises químicas semiquantitativas por 
MEV da amostra TS-08 que evidencia a presença badelleyita (direita) e pirita (esquerda).

Dentre os elementos traço, os olivina diabásios e 
os basaltos diferem-se dos diabásios pelas concentra-
ções mais elevadas de Cr (60 a 90 ppm) e por meno-
res concentrações de Ba (163 a 236 ppm), Zr (95 a 123 
ppm), Nb (4,3 a 6,2), Th (0,42 a 1,89 ppm) e Hf (2,8 a 
3,4 ppm). Enquanto que os olivina diabásios diferen-
ciam-se pelo elevado Sr (589 a 694 ppm) e menor V 
(~115 ppm).

Analisando os dados da Tabela 3 e os diagramas 
binários de variação de óxidos de elementos maio-
res e de elementos-traço em função do Mg# [MgO/
(MgO+FeOT

), em razão molar] evidenciam ainda mais 
as principais diferenças entre os dois grupos de rochas 
basálticas, em que os valores do índice de magnésio 
apresentam variações entre 50 e 52 para os basaltos, 

59 e 61 para os olivina diabásios e de aproximadamente 
35 para o diabásio (Fig. 10). Nesses diagramas ob-
servam-se claramente as diferenças composicio-
nais dos três grupos definidos em campos bem 
restritos, e que são compatíveis com os tipos defi-
nidos petrograficamente.

A composição normativa CIPW, visualizada 
na Tabela 4, revela a presença de ortopiroxênio 
(Hy), diopsidio (Di) e quartzo (Q) nos basaltos e 
diabásios, com ausência de olivina (Ol) normativa 
e, nos olivina diabásios ocorre a presença de olivi-
na (Ol), diopsídio (Di) e ortopiroxênio (Hy), além 
da ausência de quartzo (Q). Esses dados apontam a 
natureza subalcalina toleítica na origem dessas ro-
chas (Fig. 11).
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Tabela 3. Resultados das análises químicas de rochas máficas da Formação Tapirapuã.Óxidos (% em peso), elementos-
traço (ppm). Fe2O3T (ferro total sob a forma de óxido férrico), PF - Perda ao Fogo; ETR - Elementos terras raras; Eu/Eu*= 
EuN/[(SmN+GdN)*0,5]; Mg#=100*[MgO/(FeO+MgO)].

Tipo de Rocha Olivina Diabásio Diabásio Basalto Basalto (Barros et al. 2006)

Sigla da Amostra TS05 TS08 TS18A TS15 TS16 TS17A PT1 PT2 PT3 PT5 PT6 PT7

SiO2 46,00 46,00 45,4 51,50 50,50 50,90 49,5 50,7 50,7 50,6 50,2 50,3

TiO2 1,77 1,47 3,50 1,26 1,23 1,25 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30

Al2O3 18,25 19,30 12,05 13,7 13,5 13,6 13,5 13,2 14,0 13,7 13,3 13,7

Fe2O3T 12,00 10,90 16,10 12,3 11,9 12,0 12,4 12,7 12,6 12,4 12,6 12,5

MgO 8,64 8,57 4,45 6,34 6,43 6,35 7,0 6,65 7,2 7,2 7,0 6,9

CaO 8,55 9,23 8,77 11,05 11 10,85 10,3 10,6 10,9 10,4 10,9 10,8

MnO 0,15 0,14 0,23 0,19 0,19 0,18 0,2 0,22 0,2 0,19 0,19 0,2

Na2O 2,85 2,69 1,91 2,09 1,96 2,07 2,80 2,10 2,00 3,00 2,00 1,90

K2O 0,63 0,53 0,41 0,39 0,4 0,44 0,65 0,59 0,51 0,64 0,57 0,54

P2O5 0,26 0,2 0,53 0,14 0,14 0,14 0,17 0,16 0,14 0,16 0,15 0,14

PF 0,26 0,65 4,84 1,54 1,8 2,32 1,47 0,85 0,94 1,02 1,51 4,14

TOTAL 99,36 99,68 98,19 100,5 99,05 100,1 99,2 99,0 100,5 100,6 99,7 102,4

Rb 7,5 6,5 7,7 16 11,3 14,1 -- -- -- -- -- --

Cr 60 70 30 80 90 80 56 57 58 11 58 60

Ni -- -- -- -- -- -- 60 60 62 36 62 63

Cu -- -- -- -- -- -- 109 167 194 112 134 121

Ba 228 192,5 332 163 156,5 236 148 113 138 154 87 60

Sr 694 589 236 182 217 198,5 224 159 160 173 180 171

Zr 123 95 341 108 109 110 95 91 94 124 95 80

Nb 5,6 4,3 19,3 6,2 6,2 6,1 -- -- -- -- -- --

Y 16,1 13,6 69,8 25,8 25,7 25,9 23 22 22 30 25 20

V 116 113 487 365 388 399 335 316 333 384 327 319

Cs 0,11 0,05 1,26 0,96 0,45 0,74 -- -- -- -- -- --

Ga 18,2 17,8 24,3 19,4 18 18,8 5,2 5,4 5,4 4,9 5,4 5,6

Ta 0,8 0,5 1,3 0,6 0,5 0,5 -- -- -- -- -- --

Hf 3,2 2,8 9,5 3,3 3,4 3,1 -- -- -- -- -- --

La 11,1 8,8 28,3 10,4 10,3 10,7 8,1 7,7 6,8 9,2 9,1 5,9

Ce 25,3 20,6 63,2 23 22,7 23,6 26,2 19,8 16,7 26 18,8 14,3

Pr 3,54 2,81 8,81 3,12 3,13 3,26 -- -- -- -- -- --

Nd 16,2 12,8 40,5 14,1 14 14,4 7,8 7,5 6 9,3 6,9 5,1

Sm 3,38 2,9 10,4 3,69 3,6 3,75 2,1 2 1,5 2,2 1,4 1,4

Eu 1,55 1,26 3,07 1,16 1,13 1,26 0,64 0,66 0,51 0,74 0,45 0,41

Gd 3,68 3,11 13,1 4,86 4,73 4,87 2 2,1 1,5 2,2 1,4 1,3

Tb 0,53 0,48 2,12 0,79 0,75 0,78 -- -- -- -- -- --

Dy 2,86 2,51 12,35 4,61 4,45 4,53 1,7 1,7 1,2 1,9 1 0,91

Ho 0,56 0,5 2,49 1 0,96 0,94 0,28 0,28 0,19 0,31 0,15 0,13

Er 1,68 1,59 7,62 2,82 2,71 2,88 0,76 0,67 0,44 0,68 0,36 0,33

Tm 0,21 0,22 1,06 0,38 0,39 0,38 -- -- -- -- -- --

Yb 1,33 1,17 6,6 2,53 2,66 2,58 0,54 0,57 0,35 0,59 0,3 0,26

Lu 0,2 0,19 0,97 0,36 0,38 0,39 0,08 0,07 0,05 0,06 0,04 0,04

ƩETR 72,12 58,94 200,59 72,8 71,9 74,32 -- -- -- -- -- --

(La/Yb)N 5,63 5,07 2,89 2,77 2,61 2,80 -- -- -- -- -- --

(La/Sm)N 2,07 1,91 1,71 1,71 1,80 1,79 -- -- -- -- -- --

(Gd/Yb)N 2,23 2,14 1,6 1,55 1,43 1,52 -- -- -- -- --

Eu/Eu* 1,34 1,28 0,8 0,84 0,84 0,9 -- -- -- -- -- --
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Tabela 4. Composição normativa CIPW das rochas máficas da Formação Tapirapuã.

ROCHA OLIVINA DIABÁSIO   DIABÁSIO BASALTO
Minerais

Normativos
TS-05 TS-08 TS-18A TS-15 TS-16 TS-17A

Quartzo (Q) 0,00 0,00 4,73 3,89 3,76 3,65
Plagioclásio (Pl) 60,25 62,86 42,53 45,38 45,07 45,40
Ortoclásio (Or) 4,00 3,34 2,95 2,51 2,63 2,88
Diopsídio (Di) 4,91 4,75 15,65 22,98 23,11 22,68

Opx (Hy) 0,61 0,63 22,95 20,59 20,82 20,75
Olivina (Ol) 24,34 23,41 0,00 0,00 0,00 0,00
Ilmenita (Il) 3,42 2,85 7,22 2,45 2,43 2,45

Magnetita (Mt) 1,77 1,61 2,54 1,83 1,80 1,80
Apatita (Ap) 0,60 0,46 1,34 0,32 0,35 0,32
Zircão (Zr) 0,03 0,01 0,07 0,01 0,03 0,03

Cromita (Cr) 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01
TOTAL 99,94 99,93 99,98 99,97 100,01 99,97

Figura 10. Diagramas de variação com a concentração dos elementos maiores (% em peso) e 
menores (ppm), versus Mg# (Mg#=100*[MgO/(FeOT+MgO)], em relação molar) para os litotipos 
estudados.
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Figura 11. Tetraedro de discriminação de basaltos, de 
acordo com Yoder & Tilley (1962)

Utilizando-se o diagrama de classificação que 
relaciona o teor de sílica total versus álcalis de Cox et 
al. (1979), verifica-se que as amostras posicionam-se 
homogeneamente no campo do basalto, no campo 
subalcalino, de afinidade toleíitica (Fig. 12A). No diagrama 
Nb/Y – Zr/Ti (Pearce, 1996), que utiliza elementos imóveis, 
o comportamento é mais uniforme, onde todas as amostras 
plotam no campo de basaltos (Fig. 12B).

No diagrama catiônico de Jensen (1976), (Fig. 13) 
as amostras situam-se na transição dos campos dos to-
leítos ricos em Fe e aqueles ricos em Mg, com exceção 
do diabásio que se destaca pelo teor mais elevado de Fe.

Figura 12. (A) Diagrama TAS (total de álcalis versus 
sílica) de classificação, segundo Cox et al. (1979) e, (B) 
Diagrama de variação composicional Zr/Ti versus Nb/Y 
(Pearce 1996), para os basaltos, olivina diabásios e dia-
básio da região de Tangará da Serra/MT.

Figura 13. Diagrama catiônico [(Fe+2+Fe+3+Ti)-Al-Mg] de 
Jensen (1976) exibindo caráter toleítico dos basaltos e 
tendência intermediária dos olivina diabásios.

No diagrama multielementar normalizado pelo 

manto primitivo de Sun & McDonough (1989) (Fig. 

14) nota-se que os olivina diabásios apresentam 

uma assinatura geoquímica semelhante entre si, 

são enriquecidos em elementos litófilos de grande 

raio iônico (LILE) em relação aos elementos terras 

raras leves (ETRL) e aos elementos de elevado 

potencial iônico (HFSE), sendo possível constatar 

concentrações menores de Th, U, Nb, Sm e Rb, e 

concentrações maiores  de K, Ba, Sr e Ti. Os basaltos 

também apresentam um padrão geoquímico 

semelhante entre si, são mais enriquecidos em 

elementos litófilos de grande raio iônico (LILE) em 

relação aos elementos terras raras leves (ETRL) e 

aos elementos de elevado potencial iônico (HFSE), 

sendo possível constatar concentrações menores de 

P, Nb, Rb e Ti, e concentrações maiores em Cs, Ba, 

K e La.

Quando comparados entre si, os basaltos e 

olivina diabásios exibem assinaturas geoquímicas um 

pouco diferentes. Os basaltos são mais enriquecidos 

em Rb, Th e ETRP, e mais empobrecidos em Sr e P. 

Por outro lado, o diabásio (amostra TS-18A) destaca-

se pelo comportamento geoquímico diferente, sendo 

mais enriquecido em elementos do P ao Lu, além de 

possuir teores mais elevados de Nb, Th, Ba, La e Ce 

(Fig. 14).
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O diagrama de elementos terras-raras (ETR) 
apresentado na Figura 15, mostra, de um modo geral, 
que os três grupos petrográficos possuem padrões de 
ETR similares, sub-horizontais, e os olivina diabásios 
apresentam-se fracamente fracionados e exibem um 
discreto enriquecimento em ETRL em relação aos 
ETRP, caracterizado pelo padrão levemente inclinado 
com baixas razões (La/Yb)N 

de aproximadamente   
(La/Sm)

N
 entre 1,9 e 2,07, (Gd/Yb)

N
 entre 2,1 e 2,2, além 

de insignificante anomalia positiva de Eu (Eu/Eu* ≈ 
1,3). Destaca-se o comportamento do diabásio (TS-
18A), que apesar do mesmo padrão sub-horizontal, 
apresenta-se um pouco mais enriquecido em todos os 
ETR, além de uma insignificante anomalia negativa 
de Eu (Eu/Eu* = 0,8).

Por outro lado, nesse diagrama os basaltos 
apresentam comportamento regular, em padrão 
subhorizontal com discreto enriquecimento em 
ETRL em relação aos ETRP, com razões (La/Yb)N 

entre 2,6 e 2,8, (La/Sm)
N

 de ≈ 1,8 e razões (Gd/Yb)
N

 ≈ 
1,5, além de discreta anomalia negativa de Eu (Eu/Eu* 
= 0,8 – 0,9) (Fig. 15).

Figura 14. Diagrama multielementar normalizado 
pelo manto primitivo de Sun e McDonough (1989) 
para as rochas máficas da Formação Tapirapuã.

Figura 15.Diagrama com a distribuição dos elementos 
terras raras dos basaltos e diabásios estudados, 
normalizado pelo condrito de Boynton (1984).

Quando se observam os dados dos basaltos 
analisados por Barros et al. (2006) no diagrama de ETR 
há uma clara diferença no comportamento dos ETRP, 
que apresentam teores muito baixos, estabelecendo 
um padrão inclinado. Apesar dos comportamentos dos 
demais elementos serem compatíveis com as outras 
amostras, não há clareza sobre este comportamento, 
pois é incompatível com os demais dados.

Para efeito de comparação, foram plotados nos 
diagramas os dados geoquímicos de rochas máficas 
mesozoicas que fazem parte da Província Magmática 
do Atlântico Central (CAMP), (Figs 14 e 15). No caso 
específico, foram utilizados os dados do Diabásio 
Penatecaua da Bacia do Amazonas (Costa et al. 2012) 
e dos diques máficos do centro-leste de Rondônia, 
reunidos na Formação Anari (Trindade Netto et 
al. 2015). Assim, nota-se grande afinidade dessas 
rochas com as amostras da Formação Tapirapuã. 
Adicionalmente, verifica-se que as rochas estudadas 
apresentam assinatura geoquímica similar aquelas 
dos basaltos associados à LIP intraplaca de Etendeka 
e que são diferentes daquelas do tipo MORB como 
os basaltos N-MORB da dorsal Meso-Atlântica (Fig. 
14), cujos dados foram extraídos de Gill (2014).

Para a interpretação de paleoambiente tectôni-
co foram utilizados diagramas geoquímicos de Mes-
chede (1986); e Pearce & Norry (1979). No diagrama 
Y-Zr/4-2Nb (Fig. 16A), as amostras plotam integral-
mente no campo dos basaltos toleíticos intraplaca, 
e no diagrama Zr versus Zr/Y de (Fig. 16B) as rochas 
tem comportamento similar, entretanto, os diabásios 
apresentam leve comportamento anômalo, situando-
-se levemente fora ou no limite deste campo. No geral, 
os dados mostram compatibilidade com os outros da-
dos apresentados no trabalho, e que estão de acordo 
com a literatura para essas rochas.
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Figura 16. Distribuição das rochas máficas estudadas 
em diagramas discriminantes de ambiente tectônico: 
A) Zr/4-2Nb-Y de Meschede (1986); B) Zr versus Zr/Y de 
Pearce & Norry (1979).

DISCUSSÃO

As características petrográficas dos basaltos 
permitiram inferir que durante o extravasamento 
das lavas, a solidificação e cristalização das rochas 
basálticas estudadas aconteceram em condições 
de brusco resfriamento (quenching), associado à alta 
eficiência na nucleação dos micrólitos de plagioclásio 
e piroxênio e baixa taxa de crescimento dos cristais, 
priorizando a formação de vidro vulcânico. A presença 
de fenocristais de plagioclásio e piroxênio indica 
cristalização precoce do magma em um ambiente mais 
profundo (câmara magmática), com uma condição de 
resfriamento lento o suficiente para permitir a nucleação 
e o crescimento de alguns poucos fenocristais. Além 
disso, alguns fenocristais de plagioclásio encontram-
se zonados concentricamente, indicando estágios 
sucessivos de variações das condições de temperatura 
e/ou pressão, com interrupções momentâneas na 
cristalização magmática (Gill, 2014).

As texturas intersertal e hialofítica e as feições 
texturais dos minerais indicam ainda que o estágio 
final de resfriamento do magma foi ultrarrápido 
(quenching), relacionado às condições efusivas fissurais 
em ambiente subaéreo. Cristais de plagioclásio 
esqueletais, aciculares e com terminações tipo “rabo 
de andorinha” envolvidos na matriz hipovítrea 
corroboram a esta condição de brusco resfriamento 
(Cox et al. 1979, McPhie et al. 1993).

Nos basaltos, os agregados minerais que preen-
chem as amígdalas são resultados de processos pós-
-magmáticos, conduzidos pela ação de voláteis. Sche-
natto et al. (2003) descrevem material semelhante nas 
amígdalas dos basaltos da Formação Serra Geral da 
Bacia do Paraná, de natureza criptocristalina, repre-
sentando uma mistura de argilominerais com clorita e 
celadonita (cor verde), esmectita, óxidos e hidróxidos 
de ferro (cor marrom). Além disso, a presença de zeó-

litas é considerada como resultado dos estágios finais 
da evolução magmática, com ação de fluidos liberados 
do próprio magma que permeiam o magma basáltico 
durante o resfriamento e que cristalizaram em estágio 
pós-magmático (Deer et al. 1992, Gill 2014).

Diferentemente dos basaltos, alguns diabásios 
(olivina diabásios) são constituídos por olivina mag-
nesiana e também apresentam cristais de plagioclá-
sios zonados sem a presença de vidro. Segundo Deer 
et al. (1992) a olivina é um mineral de alta temperatura 
e requer altas concentrações de magnésio no magma 
para sua formação, o que é típico de magmas basálti-
cos menos evoluídos. A textura subofítica fornece in-
dícios de cristalização simultânea entre plagioclásio e 
clinopiroxênio e demonstram que os cristais de augita 
foram incapazes de iniciar a nucleação com a mesma 
eficiência exibida pelos cristais de plagioclásio, resul-
tando em cristais de piroxênios menos numerosos, 
porém maiores.

Os dados litoquímicos mostraram que os três 
grupos composicionais identificados são condizen-
tes com as classificações petrográficas. A composição 
normativa CIPW permitiu classificar os olivina dia-
básios em olivina toleítos e os basaltos e diabásios em 
toleítos, ou seja, são basaltos subalcalinos com olivina 
associada a piroxênio com baixo teor de cálcio ou com 
enstatita normativa (Gill 2014).

O número de Mg# tem sido utilizado como um 
importante indicador de evolução magmática. Este 
índice tende a ser elevado em líquidos magmáticos 
primitivos e baixo em líquidos mais evoluídos, e 
número de Mg# acima de 68 é indicativo de magma 
primário (Gill 2014). Neste estudo, nos diagramas 
de variação Mg# versus elementos maiores e Mg# 
versus elementos-traço apresentam variação entre 
50 e 62 e não se observou nenhum padrão linear 
evidente que pudesse sugerir um fracionamento 
das rochas analisadas. Entretanto, não se descarta 
a possibilidade dos basaltos terem sido formados a 
partir do fracionamento do magma menos evoluído, 
uma vez que os olivina diabásios possuem Mg# mais 
elevado que os basaltos. Um estudo geoquímico mais 
detalhado, com maoir número de amostras seria 
necessário para aprofundar questões dessa natureza.

Embora feições texturais cumuladas não tenham 
sido visualizadas, alternativamente, os olivina diabá-
sios poderiam representar rochas da porção mais in-
ferior dos sills de diabásio, onde os cristais de olivina 
teriam sido depositados gravitacionalmente no mo-
mento da colocação e resfriamento do magma.
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Os olivina diabásios e basaltos são compatíveis 
aos tipos de baixo TiO

2
 (< 2%) enquanto o diabásio 

é de alto TiO
2 

(≥ 2%). A anomalia negativa de Nb, 
em relação ao K e La, e a baixa concentração de TiO

2
 

está de acordo com as rochas basálticas da CAMP por 
Marzoli et al. (1999).

Os diagramas de discriminação de ambientes 
tectônicos (Pearce 1982, Meschede 1986) destacam 
que, de modo geral, as amostras analisadas exibem 
afinidade geoquímica com os basaltos de ambiente 
intraplaca. Reis & Araújo (1999) já haviam reconhecido 
essas duas afinidades para as rochas da província 
ígnea CAMP. Entretanto, as assinaturas geoquímicas 
mostradas no diagrama multielementar confirmam a 
compatibilidade com o ambiente intraplaca.

Os padrões de ETR mostram enriquecimento de 
elementos leves sobre pesados durante a evolução do 
líquido magmático e a ausência de anomalia negativa 
Eu associada com o empobrecimento de ETR pesados, 
e a observação de textura subofítica demonstram 
que o plagioclásio não participou do fracionamento 
sozinho, mas acompanhado de clinopiroxênio. 
Quanto à fonte dessas rochas, as anomalias negativas 
de Nb indicam participação do manto sublitosférico, 
com possibilidade de contaminação crustal, conforme 
relatam Reis & Araújo (1999).

CONCLUSÕES

Os resultados obtidos permitiram avançar 
no conhecimento geológico geral da área e no 
entendimento acerca da Formação Tapirapuã, em que 
os basaltos constituem extensos derrames fissurais e 
os diabásios ocorrem como corpos intrusivos rasos na 
forma de sills e raros diques encaixados em calcários 
do Grupo Araras. Os dados petrográficos das rochas 
máficas estudadas revelam composição mineralógica 
semelhante entre si formada por plagioclásio cálcico, 
augita, enstatita, olivina, titanomagnetita, ilmenita. 
e raramente biotita. Três grupos petrográficos foram 
identificados; os basaltos representam derrames, e 
os diabásio compreendem predominantemente sills, 
embutidos na sucessão sedimentar, e raros diques 
encaixados em rochas das unidades do embasamento. 
Dois tipos de diabásio foram discriminados devido a 
ausência ou presença de olivina. Os olivina diabásio 
contem cerca de 22,% de olivina, e representam 
cumulados da porção inferior dos sills.

Os estudos litoquímicos permitiram referendar 
os três grupos composicionais, condizentes com 

a análise petrográfica. Os olivina diabásios são 
caracterizados por menores concentrações de sílica 
(46%) e maiores concentrações de alumina (18-19%) 
e MgO (8 %), quando comparados com os basaltos, 
além de apresentarem uma tendência subalcalina 
intermediária e composição normativa no campo 
dos olivina toleítos. Os basaltos são caracterizados 
por maior teor de SiO2

 (51%), e menor teor relativos 
de MgO (6%) e Al

2
O

3
 (13%) e assinatura de basaltos 

toleíticos. No geral, essas rochas são correlacionadas 
aos basaltos toleíticos levemente enriquecidas em 
ETRL, com moderado fracionamento dos ETR e 
padrão sub-horizontal.

A integração dos dados petrográficos e litoquí-
micos, bem como da literatura, permitem interpre-
tar as rochas máficas da Formação Tapirapuã como 
representando um extenso magmatismo basáltico 
toleítico, de caráter fissural, ocorrido no Jurássi-
co-Cratáceo, em ambiente tectônico de intraplaca 
continental, durante a evolução da Bacia dos Pare-
cis e representam uma extensa província magmáti-
ca (LIP). Essas rochas são correlacionado a outros 
eventos reconhecidos no território brasileiro e de ou-
tros continentes (Magmatismo Penatecaua – Bacia 
do Amazonas, Formação Anari – Parecis, Formação 
Mosquito – Bacia do Parnaíba, Suíte Básica Apote-
ri, basalto das Guianas (Dekart et al. 1997) basaltos 
do Oeste Africano, Enxame de diques do Cassiporé 
– norte do Pará e Amapá. Reunidas, essas rochas in-
tegram a Província Magmática do Atlântico Central 
(CAMP) e são relacionadas ao rifteamento do super-
continente Pangea e consequente formação do Ocea-
no Atlântico durante o Mesozoico.
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RESUMO: Um trabalho de mapeamento hidrogeo-
lógico e estudo do índice de vulnerabilidade à conta-
minação do aquífero Itapecuru foi realizado em uma 
área dentro da Fazenda Alta Floresta II, no município 
de Tailândia, estado do Pará. A área de estudo está si-
tuada ao norte da cidade, com distância aproximada 
de 15 km do centro e localizada entre as bacias sedi-
mentares do Grajaú e Marajó. O estudo teve como ob-
jetivo principal estimar os valores de profundidade e 
espessura da formação aquífera da região auxiliando 
na melhor locação para perfuração de um poço tubu-
lar profundo na área da fazenda e elaborar um mapa 
da vulnerabilidade natural à contaminação a fim de 
compreender melhor a dinâmica em que a área de 
estudo está situada. A técnica utilizada, Sondagem 
Elétrica Vertical (SEV), apresenta uma reconheci-
da eficiência na estimativa dos indicadores nesse 
tipo de geologia. Para esse trabalho foram efetuadas 
04 sondagens sendo denominadas SEV_19, SEV_20, 
SEV_21 e SEV_22 equidistantes 100 m entre si utili-
zando a técnica SEV, que permite medir as variações 
da resistividade em profundidade no meio, pontual-
mente. Consiste basicamente em injetar uma corren-
te elétrica no solo através de dois eletrodos (A e B) 
e medir a diferença de potencial em dois receptores 

(M e N), também cravados diretamente ao solo. A 
partir dos dados coletados os modelos geoelétricos 
foram concebidos pelo processamento dos dados 
de campo utilizando software de inversão de dados 
geofisicos, gerando modelos de camadas geoelé-
tricas, os quais foram associados com a geologia e 
hidrogeologia local. Os resultados mostraram que 
a técnica da SEV atendeu de maneira eficaz o ob-
jetivo da investigação reforçando a importância de 
que, associada aos levantamentos geológicos, a uti-
lização da geofísica quando aplicada de forma cor-
reta é capaz de otimizar o trabalho de explotação 
de água subterrânea. Para complementar o mapea-
mento hidrogeológico foi confeccionado um mapa 
de vulnerabilidade para avaliar a susceptibilidade 
natural do aquífero a ser contaminado a partir da 
aplicação de cargas contaminantes dispostas em 
superfície no município e na área de estudo. Para 
facilitar o entendimento dos dados obtidos, foi 
elaborada uma seção estratigráfica esquemática 
que permitiu de forma mais didática a leitura dos 
resultados finais da campanha geofísica realizada.

PALAVRAS-CHAVE: Sondagem elétrica vertical; 
Aquífero Itapecuru; Vulnerabilidade e contaminação.
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ABSTRACT: A hydrogeological mapping and study of the 
vulnerability index to the contamination of the Itapecuru aquifer 
was carried out in an area within the Fazenda Alta Floresta II, 
in the municipality of Thailand, in the state of Pará. The study 
area is located north of the city, with a distance of approximately 
15 km from the center and located between the sedimentary 
basins of Grajaú and Marajó. The main objective of the study 
was to estimate the depth and thickness values of the region’s 
aquifer formation, helping to better locate a deep tubular well 
in the farm area and draw up a map of natural vulnerability to 
contamination, to better understand the dynamics in which the 
study area is situated. The technique used, Vertical Electrical 
Survey (VES), presents a recognized efficiency in the estimation 
of the indicators in this type of geology. For this work, 4 surveys 
were performed, being SEV_19, SEV_20, SEV_21 and SEV_22 
equidistant 100 m apart, using the VES technique, which allows 
to measure the variations of the resistivity in depth in the 
study area at a specific point. It basically consists of injecting 
an electric current into the ground through two electrodes (A 
and B) and measuring the potential difference in two receivers 
(M and N), also driven directly into the ground. From the data 
collected the geoelectrical models were designed by the field 
data processing using geophysical data inversion software, 
generating models of geoelectric layers, which were associated 
with geology and local hydrogeology. The results showed 
that the VES technique effectively met the research objective, 
reinforcing the importance of geological surveys, the use of 
geophysics (specifically the electrorresistive method) when 
applied correctly is able to optimize the work of exploitation 
of groundwater. To complement the hydrogeological mapping, 
a vulnerability map was prepared to evaluate the natural 
susceptibility of the aquifer to the contamination from the 
application of contaminant loads arranged on the surface 
in the municipality and in the study area. To facilitate the 
understanding of the data obtained, a schematic stratigraphic 
section was elaborated, which allowed a more didactic reading 
of the final results of the fulfilled geophysical campaign.

KEYWORDS: Vertical electrical survey; Aquifer Itapecuru; 
Vulnerability and contamination.

INTRODUÇÃO

Desde o início das primeiras civilizações o 
homem tem utilizado a água subterrânea por meio de 
poços rasos escavados. Os primeiros indícios dessa 
utilização datam de cerca de 12.000 anos antes de 
Cristo, acredita-se que foram os chineses os primeiros 
a dominarem a técnica de perfuração de poços, alguns 
deles com centenas de metros de profundidade. O 
primeiro poço artesiano foi perfurado em Artois, na 
França, no século XII. O termo “artesiano” é utilizado 
quando a própria pressão natural a qual a água 
esta submetida no aquífero é capaz de levá-la até 
a superfície. No Brasil a água subterrânea é utilizada 
desde o início da colonização segundo Leal (1999) em 
decorrência da expansão dos colonos portugueses para 

o interior. Conforme Lagos Bustos (2003), o primeiro 
poço perfurado no Brasil foi feito no Rio de Janeiro, 
para o abastecimento público, em 1561. No período 
colonial as águas subterrâneas eram captadas por meio 
de poços escavados de maneira artesanal e revestidos 
de alvenaria, eram popularmente conhecidos como 
“cacimbões” e possuíam diâmetros de 1 a 3 metros. 
Com a instalação da Corte Portuguesa no Brasil, em 
1808, tornou-se possível a utilização de equipamentos 
profissionais de perfuração de poços. Os três primeiros 
poços tubulares do Brasil, com 150 m de profundidade, 
foram perfurados em Fortaleza (CE) pela empresa 
americana Armstrong and Sons Drillers Co., do Texas 
(Leal 1999). Na década de 1970, o Serviço Geológico do 
Brasil (CPRM) introduziu e desenvolveu a perfuração 
de poços para água com mais de 1.000 metros de 
profundidade (Rebouças 1998).

Segundo Leal (1999), praticamente todos os 
países do mundo, desenvolvidos ou não, utilizam água 
subterrânea para suprir suas necessidades. Tanto em 
nível mundial quanto nacional, o aumento crescente 
da utilização dessas reservas se deve ao fato de que, 
geralmente, elas apresentam excelente qualidade de 
água e um custo menor, pois dispensam obras caras de 
captação, adução e tratamento em comparação ao uso 
das águas superficiais. Com o advento das tecnologias 
e dos equipamentos geofísicos, o apoio para encontrar 
e mapear os reservatórios com maior facilidade tem 
se tornado cada vez mais possível e por consequência 
os poços podem ser alocados de forma mais adequada 
para a explotação da água subterrânea. A utilização da 
Geofísica, com os métodos geoelétricos, especialmente 
o método da eletrorrestividade, têm sido amplamente 
empregados em estudos hidrogeológicos, dada a 
sua aplicação indireta e eficácia em determinar os 
valores de resistividade de diferentes estruturas que 
compõem a crosta terrestre (Braga 2016). 

O estudo desenvolvido foi realizado na 
Fazenda Alta Floresta II, localizada entre as bacias 
sedimentares do Grajaú e Marajó, no município de 
Tailândia, estado do Pará. A fazenda encontra-se ao 
norte da cidade e distante, aproximadamente, 15 km 
do centro. A importância dessa investigação visava 
conhecer as estruturas hidrogeológicas da região, 
pois estas são diretamente proporcionais às suas 
reservas aquíferas (Fetter 2000). A técnica utilizada, 
Sondagem Elétrica Vertical (SEV), apresenta uma 
reconhecida eficiência na estimativa dos indicadores 
nesse tipo de geologia (Cutrim et al. 2007) que teve 
como objetivos estimar os valores de profundidade 
e espessura das suas formações, indicando assim a 
melhor locação para perfuração de um poço tubular 
profundo. Também foi confeccionado um mapa de 
vulnerabilidade para indicar qual a susceptibilidade 
natural do aquífero a ser contaminado a partir da 
aplicação de cargas contaminantes dispostas em 
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superfície no município e na área de estudo. Para 
complementar o entendimento dos dados obtidos, 
foi elaborada uma seção estratigráfica esquemática 
que com base nos conceitos de correlação de camadas 
permitiu representar a extensão das formações 
geológicas na área de estudo, contemplando assim, de 
forma mais didática, a exposição dos resultados finais 
da campanha geofísica.

ÁREA DE ESTUDO

Os levantamentos foram realizados em uma área 
de aproximadamente 9,73 hectares dentro da fazenda 
Alta Floresta II, que fica localizada no município de 
Tailândia, microrregião de Tomé-Açu, estado do Pará. 
A área de estudo está situada ao norte do município, 
distante aproximadamente 15 km do centro urbano 
e possui via de acesso por estrada vicinal a partir da 
rodovia estadual PA-475. A fazenda Alta Floresta II 
ocupa lugar de destaque na produção de bovinos para 
exportação na região (Fig. 1).

                                                      

Figura 1. Localização da área de estudo com as 
coordenadas geográficas das SEVs.

CONTEXTO GEOLÓGICO

De acordo com Vasquez & Rosa-Costa (2008), 
o município de Tailândia está localizado sobre os 
sedimentos recentes do Cenozoico e sedimentos 
das bacias do Marajó e do Grajaú (Fig. 2). A Bacia 
do Marajó, localizada no norte do Pará, abrange 
aproximadamente 70.000km², dada por falhas 
normais, que a compartimentaram nas sub-bacias 
Mexiana, Limoeiro, Mocajuba e Cametá (Villegas 
1994). Esta bacia se estende desde as plataformas do 
Pará e Amapá até o continente, atravessando a Ilha de 
Marajó, e limita-se a sul com a Bacia do Grajaú, através 
do Arco Capim, e a oeste tem o seu limite com a Bacia 
do Amazonas marcado pelo Arco Gurupá. Na Bacia 

do Grajaú, Góes (1995) reuniu as sequências cretáceas 
depositadas sobre as sequências paleozoicas da Bacia 
do Parnaíba. Posteriormente, Góes & Rossetti (2001) 
propuseram uma evolução tectono-sedimentar 
comum para a Bacia do Grajaú, mais interior, e a Bacia 
de São Luís, com posicionamento mais marginal, 
agrupando-as na Bacia São Luís-Grajaú. Esta bacia 
maior compreende um sistema de graben com um 
horst intrabasinal, o Arco Ferrer-Urbano Santos, que 
separa a porção interior da bacia da margem atlântica 
equatorial.

Figura 2. Mapa Geológico do Município de Tailândia, 
Pará. 

A área em questão contempla as seguintes 
unidades aflorantes descritas por ordem deposicional 
mais antiga: Formação Pequizeiro, Formação Codó, 
Grupo Itapecuru, Formação Ipixuna, Grupo Barreiras 
e Cobertura Laterítica. 

A Formação Pequizeiro, proposta por Hasui et 
al. (1977) é constituída por clorita xistos, quartzo-
muscovita, xistos, clorita-muscovita-quartzo, com 
intercalações subordinadas de magnetita-muscovita, 
filitos, quartzitos, talco xistos e calcoxistos. Esta 
formação pertence à Bacia do Tocantins e não há 
registro de ocorrência na área de estudo, logo não será 
considerada no âmbito desta pesquisa.

Inserida na Bacia do Grajaú, Campbell et al. 
(1949) denominaram de Formação Codó a unidade 
litoestratigráfica que reúne folhelhos, folhelhos 
betuminosos, contendo leitos de calcário, com 
concreções e lentes de gipsita, que ocorrem na 
localidade de Codó, estado do Maranhão. Esta 
formação aflora em corpos restritos localizados na 
porção oriental do estado do Pará, próximos a margem 
direita do rio Tocantins. Para Mesner & Wooldridge 
(1964) a Formação Codó possui três litofácies 
distintas: na parte inferior ocorrem folhelhos negros 
betuminosos e asfálticos, intercalados com finas 
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camadas de calcário fossilíferos, com abundantes 
evaporitos; na parte intermediária, são observados 
arenitos brancos a esverdeados, de granulação grossa, 
mal selecionados, micáceos e porosos, e no topo da 
unidade ocorrem folhelhos cinza esverdeados, físseis, 
contendo gastrópodes marinhos. Segundo Góes 
(1995), os sedimentos da Formação Grajaú são de 
origem eólica e lagunar. De acordo com Rossetti & 
Góes (2004), os estratos das formações Codó e Grajaú, 
formados durante o Neoaptiano, são recobertos por 
rochas sedimentares albianas do Grupo Itapecuru. 
Baseando-se na presença do pólen-guia Sergipea 
variverrucata, Rossetti et al. (2001) a definiram idade 
cretácea inferior (andar Aptiano) para esta unidade. 

Campbell et al. (1949) denominaram 
originalmente esta unidade (Grupo Itapecuru) de 
Formação Itapecuru, a qual pertence às bacias do 
Grajaú, Marajó e Bragança-Viseu, sendo aflorante 
apenas nas bacias do Grajaú e Marajó. Posteriormente, 
Rossetti & Truckenbrodt (1997) elevaram esta 
unidade à hierarquia de grupo. A seção-tipo localiza-
se no vale do rio Itapecuru, a norte da localidade de 
Pastos Bons, no Maranhão. Petri & Fúlfaro (1983) 
descreveram esta unidade como constituída por 
arenitos cinza esbranquiçados, esverdeados ou 
vermelhos castanhos, com intercalações de folhelho 
cinza esverdeados ou castanhos. Góes (1981) considera 
esta unidade como essencialmente siliciclástica e 
formada, sobretudo, por arenitos caulínicos finos, 
com níveis argilosos e conglomeráticos, que exibem, 
via de regra, abundante estratificação cruzada, e que 
foram depositados em ambiente continental fluvial, 
sob condições semi-áridas. 

Francisco et al. (1971) denominaram de Formação 
Ipixuna as rochas sedimentares que ocorrem na região 
entre São Miguel do Guamá, no Pará, e Imperatriz, no 
Maranhão. No Pará, esta formação se encontra exposta 
na região do rio Capim, margem leste da Sub-bacia de 
Cametá, do Sistema de Graben do Marajó (Rossetti 
& Góes, 2004). Sua posição estratigráfica é entre os 
grupos Barreiras (Paleógeno-Neógeno) e Itapecuru 
(Cetáceo). Rossetti & Góes (2004), assinalam que a 
Formação Ipixuna compreende argilitos caulínicos e 
arenitos finos a grossos, originada em ambiente flúvio-
lacustre. Santos Jr. & Rossetti (2003) ao realizarem 
análise faciológica nas rochas da Formação Ipixuna, 
verificaram a presença de traços fósseis típicos de 
zona litorânea, e concluíram que o ambiente de 
sedimentação desta unidade é fluvial e estuarino.

O Grupo Barreiras constitui uma cobertura 
sedimentar terrígena continental e marinha (Arai 
2006), de idade miocênica a pleistocênica inferior 
(Suguio & Nogueira 1999, Vilas Boas et al. 2001), 
é composto por uma sequência de sedimentos 
detríticos, siliciclásticos, pouco ou não consolidados, 
mal selecionados, de cores variegadas (Vilas Boas 
1996, Vilas Boas et al. 2001), variando de areias finas a 
grossas, predominando grãos angulosos, argilas cinza-
avermelhadas, com matriz caulinítica e ocorrência 
escassa de estruturas sedimentares (Mabessone 
et al. 1972, Bigarella 1975, Lima  2002). Rochas da 
sucessão oligo-miocênica afloram na zona costeira 
desde o estado do Amapá (rio Cassiporé), onde 
ocorrem em longa faixa contínua, até o estado do Rio 
de Janeiro. No Pará, esses estratos recobrem áreas 
de plataforma, as bacias de Bragança-Viseu e Sub-
bacia de Cametá (Bacia de Marajó), e preenchem o 
Graben Vigia-Castanhal e outras possíveis pequenas 
fossas tectônicas. Em escala de afloramento, atingem 
espessuras de no máximo 40m (Rossetti & Góes 
2004). 

A Cobertura Laterítica é uma cobertura 
superficial do Cenozoico (King 1956). No estado do 
Pará, esta unidade está bem representada na porção 
nordeste, sobre as formações Ipixuna e Itapecuru, 
e ao longo da calha do rio Amazonas, sobre a 
Formação Alter do Chão. Além disso, destacam-se 
as ocorrências da região da Serra dos Carajás, sobre 
diversas unidades litoestratigráficas. A utilização da 
designação Cobertura Laterítica Matura é baseada 
em Costa (1991), que as caracteriza como lateritas 
mais evoluídas, que, em geral, apresentam um perfil 
laterítico completo, constituído pelos horizontes 
(dispostos da base para o topo) pálido transicional, 
argiloso, bauxítico e/ou fosfático e crosta ferruginosa. 
Já o termo Cobertura Laterítica Imatura é utilizado 
conforme proposto por Costa (1991), para designar 
coberturas lateríticas cujo perfil é composto pelos 
horizontes (dispostos da base para o topo) pálido ou 
transicional, argiloso e ferruginoso. Portanto, diferem-
se das Coberturas Lateríticas Maturas principalmente 
pela ausência do horizonte bauxítico e/ou fosfático.

Devido à carência de uma estratigrafia bem 
definida para esta unidade, admite-se como Sedi-
mentos Pós-Barreiras os depósitos que recobrem 
discordantemente a sucessão Pirabas/Barreiras e ho-
rizontes de perfis das Coberturas Lateríticas Imatu-
ras. Sua principal área de ocorrência abrange a área 
central entre os rios Tocantins e Pará, o sudoeste e 
parte central da Ilha do Marajó e a margem direita 
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da Baía de Marajó. Incluem areias consolidadas e se-
mi-consolidadas, variando de creme amareladas a 
brancas, com granulometria fina a média, contendo 
alguma fração argila, além de clastos milimétricos de 
quartzo dispostos caoticamente (Farias et al. 1992).

Segundo Vasquez & Rosa-Costa (2008) os Depó-
sitos de Terraços Fluviais foram registrados apenas no 
extremo sudoeste do Pará, no alto curso do Rio Tapa-
jós, embora seja amplamente reconhecida em diversos 
setores. São depósitos sedimentares constituídos por 
argila, areia e cascalho, inconsolidados e semi-conso-
lidados, que ocorrem nas margens dos rios, com nível 
topográfico mais elevado que os das planícies aluvio-
nares atuais, sendo geralmente recobertos por vegeta-
ção e sua evolução está relacionada à dinâmica fluvial. 

Já os Depósitos Aluvionares são apresentados 
pelos sedimentos clásticos inconsolidados relaciona-
dos às planícies aluvionares atuais dos principais cur-
sos d’água, que constituem basicamente depósitos de 
canais (barras em pontale barras de canais) e de pla-
nícies de inundação (Vasquez & Rosa-Costa  2008). 
Esta unidade foi cartografada apenas nos principais 
rios do estado, com destaque aos rios Amazonas, 
Trombetas, Paru, Tapajós, Xingu, Iriri, Anapu, Pacajá, 
Tocantins e Guamá, onde pode atingir até dezenas de 
quilômetros de extensão e largura, a exemplo do rio 
Amazonas, cuja planície aluvionar é a mais expressiva. 
Estes depósitos destacam-se por sua morfologia típica 
de planícies sedimentares associadas ao sistema flu-
vial, e são, de modo geral, constituídos por sedimen-
tos arenosos a argilosos, com níveis de cascalho e ma-
téria orgânica, inconsolidados a semi-consolidados.

Nos Depósitos Litorâneos são agrupados conjun-
tamente depósitos sedimentares de praias, dunas cos-
teiras, manguezais e pântanos salinos, que constituem 
a planície costeira do estado, dominada por um regime 
de macromarés (Vasquez & Rosa-Costa 2008). Estes 
depósitos estão distribuídos em segmentos esparsos 
ao longo da porção oriental da Ilha de Marajó, e mais 
expressivamente no litoral nordeste do estado do Pará, 
entre as baías do Marajó e do Gurupi, onde representa 
uma faixa sedimentar contínua, associada a uma linha 
de costa indentada, com uma extensa zona de inter-
maré recortada por intrincada rede de canais de maré, 
sendo que os mais expressivos têm foz em estuário. 
De um modo geral, estes depósitos são essencialmen-
te arenosos quando associados a depósitos de praias 
e dunas, e predominantemente pelíticos, com grande 
contribuição de matéria orgânica, quando constituem 
os depósitos de manguezais e pântanos salinos.

Para este trabalho foi confeccionada uma coluna 
estratigráfica com o objetivo de auxiliar na interpre-
tação geológica dos levantamentos geofísicos, sendo 
esta segmentada em ordem cronológica representan-
do a sequência deposicional das bacias sedimentares 
e coberturas superficiais ocorrentes na área de estudo 
(Fig. 3).

Figura 3. Coluna Cronoestratigráfica da área de estudo. 

VULNERABILIDADE À CONTAMINAÇÃO

Uma das preocupações referentes à exploração 
de água subterrânea é o risco a contaminação ao 
qual essa água está exposta. De modo geral, as águas 
subterrâneas podem sofrer contaminação direta, 
sem diluição, quando o poluente atinge diretamente 
o aquífero através de poços abandonados ou com 
deficiência construtiva; e contaminação indireta, 
com diluição, quando o poluente atinge o aquífero 
depois de passar por alterações a partir do ponto 
inicial (Feitosa et al. 2008). Apesar desses tipos de 
contaminações serem recorrentes, ainda assim os 
aquíferos são muito menos vulneráveis do que as 
águas superficiais. Contudo, após a contaminação, 
a recuperação, depende do tipo de contaminante e 
pode levar vários anos ou até mesmo se tornar inviável 
economicamente. 

Devido à lenta circulação das águas subterrâneas, 
o poder notável de depuração dos aquíferos em rela-
ção a muitas impurezas que percolam na subsuperfície 
faz com que as contaminações extensas se manifestem 
muito lentamente e as contaminações localizadas só 
apareçam quando houver captações destinadas para 
explotação. As contaminações das águas subterrâ-
neas podem ter origens diversas, sendo atualmente 
mais comuns aquelas relacionadas diretamente com 
atividades industriais, domésticas e/ou agrícolas. As 
indústrias podem produzir contaminação subterrânea 
através do uso de água com compostos químicos; as 
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atividades domésticas podem contaminar a água sub-
terrânea por meio do rompimento de redes de esgotos 
e/ou infiltração de cargas poluentes de fossas sépticas; 
e as atividades agrícolas através da infiltração e dilui-
ção de agrotóxicos por meio da chuva ou irrigação.

Existem inúmeras metodologias para se determi-
nar a vulnerabilidade de aquíferos como, por exemplo, 
a DRASTIC e a AVI, contudo estas metodologias re-
querem uma abundância de dados (geologia, profun-
didade do lençol freático, condutividade hidráulica, 
porosidade entre outros), que muitas vezes não se 
encontram disponíveis, principalmente em países em 
desenvolvimento como é o caso do Brasil. A metodo-
logia Groundwater occurrence, Overall lithology of the unsa-
turated zone, Depth to the water table (GOD) desenvolvi-
do por Foster (1987) e Foster & Hitara (1988) atende 
justamente a este requisito, o de utilizar informações 
normalmente disponíveis em países em desenvolvi-
mento. As informações utilizadas nesta metodologia 
são: a ocorrência do lençol freático (livre, confinado e 
semi-confinado); a litologia da zona vadosa e camadas 
confinantes; e a profundidade do lençol freático. Tais 
informações são obtidas através do perfil construtivo 
de poços já perfurados.

A fim de complementar as informações necessá-
rias para a locação de um poço tubular profundo na 
fazenda Alta Floresta II, foi elaborado um mapa de 
vulnerabilidade local, utilizando a metodologia GOD a 
partir dos perfis dos poços já perfurados no município, 
indicando assim os pontos mais susceptíveis à conta-
minação dos aquíferos presentes na área de estudo.

MATERIAIS E MÉTODOS

Método da Eletrorresistividade (ER)
Dentre os métodos geoelétricos aplicados à hi-

drogeologia, destaca-se o método da eletrorresistivi-
dade, que utiliza como parâmetro físico a medida da 
resistividade elétrica (ρ) dos materiais presentes no 
meio geológico. Esse parâmetro permite a caracteri-
zação da integridade física dos materiais geológicos, 
em termos de saturação, alteração, faturamento, etc., 
além de possibilitar a identificação de litotipos sem a 
necessidade de reconhecimento direto (Braga 2016). 
De forma simplificada, podemos definir a resistividade 
elétrica, como a dificuldade (ou facilidade) que a cor-
rente elétrica encontra ao passar por um determinado 
material. No caso da hidrogeologia, como a água pos-
sui uma boa condutividade elétrica (σ) e esse compor-
tamento é inversamente proporcional à resistividade, 
os valores detectados através do método são bastante 
distintos entre as interfaces de zona saturada e não 
saturada, sendo essa a principal razão do seu destaque 
para a utilização.

O método ER não se limita apenas à prospecção 
de água subterrânea, pode também ser utilizado para 
exploração de petróleo, depósitos minerais, entre 
outros. É importante ressaltar que para atingir um 
bom resultado numa investigação utilizando qualquer 
método geofísico é imprescindível que se tenha um 
conhecimento prévio da geologia local para a aplicação 
específica de um método e uma técnica. A escolha do 
método ER para o trabalho desenvolvido considerou a 
geologia local (bacia sedimentar), o objeto de estudo 
(água subterrânea), o objetivo principal (aferir os 
valores de profundidade e espessura da formação 
aquífera da região) para somente então poder aplicar 
a técnica indicada ao conjunto desses fatores, sendo a 
Sondagem Elétrica Vertical (SEV) a mais apropriada. 

Revisão teórica do método da 
eletrorresistividade

Toda a base teórica do método ER, advém da 
Lei de Ohm e passa por algumas adaptações tendo 
em vista que as condições geológicas (heterogêneas) 
não atendem, por exemplo, as mesmas condições de 
um condutor cilíndrico homogêneo (Fig. 4), no qual a 
sua forma geométrica influencia diretamente no com-
portamento do fluxo da corrente elétrica (I) no meio. 
Na Lei de Ohm, a resistência (R) depende dessa geo-
metria, onde L é seu comprimento e S é a área de sua 
seção transversal. Na geologia não há como determi-
nar a geometria perfeita das estruturas, portanto a re-
sistência (R) é desconsiderada e o que se mensura é a 
resistividade (ρ), que é a característica intrínseca do 
material por onde a corrente elétrica é conduzida. 

A partir do princípio da Lei de Ohm, pode-
mos definir a relação entre resistividade (ρ) e a 
resistência (R), fornecida pela equação 4.1 e que 
possui como unidade no Sistema Internacional de 
Medidas (S.I) a representação por Ωm (ohm metro):

𝜌𝜌 = 𝑅𝑅 𝑆𝑆𝐿𝐿  [Ωm]  (4.1)

Figura 4. Esquema de um circuito e lei de Ohm 
(Adaptado de Braga 2016)

Os mecanismos pelos quais a corrente elétrica 
se propaga no meio dependem da natureza e do esta-
do físico dos materiais. Em solos e rochas esses me-
canismos são caracterizados pela condutividade (σ), 
que numericamente é o inverso da resistividade (ρ). A 
forma como essa corrente elétrica se propaga no meio 
geológico podem ser dos tipos:
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Condutividade eletrônica: caracterizado pelo 
transporte de elétrons na matriz da rocha, sendo a 
sua resistividade controlada através da forma como 
os minerais estão agregados e o grau de impurezas 
existente. Assim, os materiais responsáveis, 
fundamentalmente, por esse tipo de condução são os 
metais e os semicondutores.

Condutividade iônica: ocorre pelo deslocamento 
dos íons existentes nos poros ou fissura das rochas 
e sedimentos inconsolidados, devido à presença de 
eletrólitos (água + íons). Geralmente é esse tipo de 
propagação que ocorre no meio geológico, pelo fato 
das rochas sempre apresentarem poros, preenchidos 
ou não por fluidos em quantidades variadas.

Para a prospecção de água subterrânea é a 
condutividade iônica que interessa. Na prática 
todas as rochas possuem poros em proporção maior 
ou menor, os quais podem estar ocupados, total ou 
parcialmente, por eletrólitos e que em conjunto, se 
comportam como condutores iônicos. A presença de 
água nesse meio facilita o fluxo de corrente elétrica 
e a leitura dos dados eletrorresistivos se torna mais 
evidente em comparação ao meio que não possui a 
presença de água.   

Como a resistência depende da geometria em um 
condutor cilíndrico homogêneo, para o meio geológico 
a adaptação no método ER leva em consideração que a 
corrente elétrica em qualquer material tridimensional 
se propaga de forma semiesférica a partir do ponto de 
origem da injeção de corrente, que é emitida através 
dos eletrodos de corrente e captadas pelos eletrodos 
de potencial (Fig. 5), as manipulações matemáticas da 
Lei de Ohm são aplicadas ao semiespaço substituindo 
a área de seção transversal (S) pelo raio da semiesfera 
(r) e o comprimento (L) pela área da semiesfera (2πr2), 
conforme demonstração na equação 4.2. Nesse estágio 
considera-se a priori, que a resistividade no solo seja 
uniforme.

Figura 5. Adaptação da lei de Ohm ao meio geológico 
utilizando o método ER (Imagem: dos autores)

Aplicando a equação 4.1 ao semiespaço, tem-se:

  𝑅𝑅 = 𝜌𝜌 𝑟𝑟
2𝜋𝜋 𝑟𝑟² = 𝜌𝜌

2𝜋𝜋 𝑟𝑟    (4.2)

Substituindo 4.2 na lei de Ohm V=R.I, tem-se:

      𝑉𝑉 = 𝜌𝜌 𝐼𝐼
2𝜋𝜋 𝑟𝑟     (4.3)

Vale ressaltar que essa expressão 4.3 não 
corresponde mais à lei de Ohm e visa apenas criar 
um mecanismo para determinar a resistividade 
dos materiais em meio geológico. A partir disso, a 
resistividade é dada por:

      𝜌𝜌 = 2𝜋𝜋 𝑟𝑟 𝑉𝑉
𝐼𝐼  ,                 (4.4)

onde V corresponde ao potencial elétrico, I é a 
intensidade de corrente, ρ é resistividade e r a 
distância entre os eletrodos de corrente e o local no 
qual o potencial será medido (eletrodos de potencial). 

Através da disposição dos eletrodos de potencial (M 
e N) e de corrente (A e B) é possível medir a diferença de 
potencial (ΔV) entre esses dois pontos. A configuração 
mais usual consiste na utilização de quatro eletrodos 
(AMNB), mantidos conforme a figura 6.

   

Figura 6. Esquema de campo para a determinação da 
resistividade (Adaptado de Braga 2016).

Nesse tipo de configuração, um par de eletrodos 
é utilizado para injetar uma corrente elétrica no solo 
através dos eletrodos de corrente (A e B) e medir a 
diferença de potencial em dois receptores (M e N), 
também cravados diretamente ao solo. Supondo que o 
meio analisado é homogêneo e isotrópico e utilizando-
se a Eq. 4.3, a diferença de potencial resultante desse 
campo elétrico nos eletrodos (M e N), respectivamente 
será dado por:

A diferença de potencial medida para determinar 
a posição dos eletrodos MN será, assim:

 𝑉𝑉𝑀𝑀𝑀𝑀 =
𝐼𝐼𝐼𝐼
2𝜋𝜋 (

1
𝐴𝐴𝐴𝐴̅̅̅̅̅ −

1
𝐵𝐵𝐴𝐴̅̅ ̅̅̅ −

1
𝐴𝐴𝐴𝐴̅̅ ̅̅ + 1

𝐵𝐵𝐴𝐴̅̅ ̅̅ )   (4.7)

𝑉𝑉𝑀𝑀 = 𝐼𝐼𝐼𝐼
2𝜋𝜋 (

1
𝐴𝐴𝑀𝑀̅̅ ̅̅ ̅ −

1
𝐵𝐵𝑀𝑀̅̅ ̅̅ ̅)     (4.5) 

𝑉𝑉𝑁𝑁 =
𝐼𝐼𝐼𝐼
2𝜋𝜋 (

1
𝐴𝐴𝑁𝑁̅̅ ̅̅ −

1
𝐵𝐵𝑁𝑁̅̅̅̅̅)     (4.6) 

 

𝑉𝑉𝑀𝑀 = 𝐼𝐼𝐼𝐼
2𝜋𝜋 (

1
𝐴𝐴𝑀𝑀̅̅ ̅̅ ̅ −

1
𝐵𝐵𝑀𝑀̅̅ ̅̅ ̅)     (4.5) 

𝑉𝑉𝑁𝑁 =
𝐼𝐼𝐼𝐼
2𝜋𝜋 (

1
𝐴𝐴𝑁𝑁̅̅ ̅̅ −

1
𝐵𝐵𝑁𝑁̅̅̅̅̅)     (4.6) 
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Pode-se, então, calcular o valor da resistividade 
do meio investigado utilizando a Eq. 4.8:

         𝜌𝜌 = 𝑘𝑘 ∆𝑉𝑉𝐼𝐼    (4.8)

sendo a constante k o fator geométrico que possui 
dimensões de comprimento e depende unicamente 
da geometria relacionada à disposição dos eletrodos 
em superfície. Consiste em um fator que leva em 
consideração a diminuição do potencial com a 
distância e pode ser calculado pela Eq. 4.9.

  𝐾𝐾 = 2𝜋𝜋 ( 1
𝐴𝐴𝐴𝐴̅̅̅̅̅ −

1
𝐵𝐵𝐴𝐴̅̅ ̅̅̅ −

1
𝐴𝐴𝐴𝐴̅̅ ̅̅ + 1

𝐵𝐵𝐴𝐴̅̅ ̅̅ )
−1

    (4.9)

Aplicação da resistividade aparente
Como na prática o solo não pode ser entendido 

como um meio homogêneo nem isotrópico (Fig. 7), os 
valores de resistividade elétrica variam ponto a ponto, 
tanto lateralmente como também com o aumento de 
profundidade, portanto a resistividade medida trata 
de uma média ponderada de todas as resistividades 
reais em um volume de material em subsuperfície 
relativamente grande, portanto ao se efetuar os 
cálculos pertinentes obtém-se uma resistividade 
aparente (ρa) (Braga 2016). 

                                                                                                                    

Figura 7. Modelo de meio heterogêneo e esquema de 
quatro eletrodos para medidas de eletrorresistividade 
(Adaptado de Braga 2016).

Assim sendo, o valor medido em superfície irá 
variar para cada posição do eletrodo, assim como 
para a disposição e o tamanho do arranjo de eletrodos 
utilizado. Essa resistividade, obtida aplicando-se a 
equação válida para meios homogêneos (Eq. 4.8), pode 
ser reescrita como: 

             𝜌𝜌𝑎𝑎 = 𝑘𝑘 ∆𝑉𝑉𝐼𝐼              (4.10)

A resistividade aparente não é um parâmetro 
físico do meio e sim um valor que representa o efeito 
integrado do semiespaço sobre o qual a medida é 
realizada. A resistividade aparente é uma resultante 
que sofre influencias de diversas resistividades 
existentes no meio investigado (Orellana 1972).

Técnica de sondagem elétrica vertical (SEV)
A técnica de Sondagem Elétrica Vertical 

(SEV) permite medir as variações da resistividade 
em profundidade no meio, pontualmente (Fig. 8). 
Consiste basicamente em injetar uma corrente 
elétrica no solo através de dois eletrodos (A e B) e 
medir a diferença de potencial em dois receptores (M 
e N), também cravados diretamente ao solo. Por meio 
dessa corrente, da variação de potencial, da distância 
entre os pontos de injeção de corrente e de medidas de 
potencial, calcula-se a resistividade aparente do meio, 
usando a Eq. 4.10 (Bhattacharya & Patra 1968).

Com o aumento da distância entre os eletrodos de 
corrente AB, o volume total da subsuperfície investiga-
da também aumenta, permitindo atingir camadas cada 
vez mais profundas. Os resultados sucessivos estarão, 
exclusivamente, ligados com as variações da resistivi-
dade em relação à profundidade. A utilização de curvas 
logarítmicas para representar a interpretação dos dados 
de campo, justifica-se por permitir que as variações das 
estruturas geoelétricas representativas sejam realçadas 
e por reduzirem os cálculos teóricos para o traçado das 
curvas-modelos usadas na interpretação.  

Figura 8. Técnica da Sondagem Elétrica Vertical (Adap-
tado de Braga 2016).

Arranjos de eletrodos

A maneira como os eletrodos de corrente (A e B) e 
os eletrodos de potencial (M e N) são distribuídos nos 
levantamentos geoelétricos é denominada arranjo. Ao 
contrário do que acontece com o método (parâmetro 
físico medido) e a técnica (tipo de investigação), que 
dependem essencialmente de fatores como o espaço 
disponível, o objetivo do estudo e a geologia local 
para serem aplicados de maneira eficiente, não há 
necessariamente um pré-requisito para uma escolha 
específica do arranjo a ser utilizado. Em geral, sua 
escolha está mais relacionada à praticidade em campo 
do que outros fatores aleatórios. Os arranjos mais 
conhecidos são: Wenner, Schlumberger e Dipolo-
Dipolo. Neste trabalho o tipo de arranjo utilizado para 
a aquisição dos dados foi o arranjo Schlumberger.
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No arranjo Schlumberger (Fig. 9) os eletrodos 
de corrente são movimentados sobre a linha de 
investigação com uma distância crescente (L) 
enquanto os de potencial são fixados ao solo a uma 
distância (a) obedecendo à relação de MN ≤ AB/5.

Figura 9. Arranjo de campo Schlumberger – SEV (Adap-
tado de Braga 2016)

A corrente injetada através dos eletrodos AB flui 
no meio de modo radial, quanto maior a distância entre 
esses pontos, maior será a profundidade investigada. 
Essa profundidade é definida como teórica e obedece a 
relação de AB/4 (Braga, 2016). 

O fator geométrico para esse tipo de arranjo é 
dado pela Eq.4.11:

  𝑘𝑘 = 𝜋𝜋(𝑎𝑎2 − 𝑏𝑏2) ,         (4.11)

Sendo, a a distância entre os eletrodos de corrente 
sobre dois (a = AB/2) e b a distância entre os eletrodos 
de potencial sobre dois (b = MN/2).

Método GOD

Trata-se de um dos métodos mais utilizados na 
determinação da vulnerabilidade de contaminação 
dos aquíferos, devido a sua simplicidade de conceitos 
e aplicação. O desenvolvimento do método GOD se 
dá a partir dos seguintes fatores: Confinamento do 
Aquífero (G); Natureza Composicional da zona não 
saturada e/ou aquitardes e seu grau de consolidação 
(O); e profundidade do nível d’água ou da base 
confinante do aquífero (D). Este método aplica valores 
entre 0 e 1 para cada variável e o produto entre essas 
variáveis determina o índice de vulnerabilidade, sendo 
que, todos os parâmetros apresentam o mesmo peso 
de importância sobre o índice final. A equação que 
define o índice de vulnerabilidade é representada da 
seguinte forma:

Índice de Vulnerabilidade GOD=Gi×Oi×Di          (4.12)

Onde o G, o O e o D correspondem aos parâmetros 
e o i ao índice de classificação de cada parâmetro. As 
classes de vulnerabilidade de aquíferos variam de 
desprezível (ou insignificante) à extrema, sendo que 
sua nomenclatura apresenta definição específica, 
que reflete a sensibilidade natural dos aspectos 
hidrogeológicos observados no estudo (Fig. 10).

Figura 10. Ilustração do cálculo do método GOD 
(Adaptado de Foster et al. 2006)

Levantamento e processamento dos dados 
de campo

Os trabalhos foram realizados utilizando o 
equipamento resistivímetro RD-1000A, fabricado pela 
GEOTEST (Fig. 11). O conjunto é composto por uma 
unidade transmissora Geotest RD 1000 TX ligada 
a duas baterias de 60 Amperes em série, totalizando 
24 volts. E outra unidade receptora Geotest RD 1000 
RX alimentada por oito baterias de hidreto de níquel 
(NI-MH), tamanho AA de 1,2 volts. Em campo foram 
utilizados eletrodos de aço inoxidável e quatro bobinas 
(Fig. 12), cada uma com 500 metros de fio elétrico 16 
AWG.

Figura 11. Resistivímetro RD-1000A, fabricado pela GE-
OTEST
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Figura 12. Linha de investigação com a disposição 
dos eletrodos

O software utilizado para interpretação dos 
dados foi o IPI2WIN distribuído pela Geoscan-M 
Ltd., Moscou, Rússia, com licença livre. Este software 
foi concebido para interpretação automática ou semi-
automática de dados de SEV obtidos com os mais 
váriados tipos de arranjos. Nesse programa a curva de 
resistividade é representada numa escala logarítmica 
para ambos os eixos. A representação gráfica dos 
valores de resistividade aparente medidos no campo é 
marcada por círculos, a curva apresenta uma linha preta 
que é o resultado da suavização dos valores de campo 
pelo método de spline. Em conjunto com os dados de 
campo, o software apresenta uma curva sintética em 
vermelho. Essa curva pode ser ajustada pelo o usuário 
ao modificar os valores de resistividade e espessura das 
camadas geoelétricas, representadas em azul. O erro de 
aproximação RMS (root-mean-square), que trata do 
método dos mínimos quadrados, é calculado medindo 
a distância entre a curva de resistividade aparente e a 
curva sintética gerada. Como o erro calculado não leva 
em consideração as informações geológicas, muitas 
vezes vale a experiência do intérprete na hora de 
propor um modelo geoelétrico que mais se aproxime 
do modelo geológico real da região estudada.  

Para esse estudo foram efetuadas 04 SEV’s sendo 
denominadas SEV_19, SEV_20, SEV_21 e SEV_22 
equidistantes 100 m entre si. A fim de atingir a 
profundidade teórica máxima de investigação de 200 
m foi necessário determinar o limite de distância dos 
eletrodos AB em 800 m. 

Devido à ampla variação dos dados obtidos prio-
rizou-se por fazer as análises das camadas geoelétricas 
por partes, inicialmente com base apenas no limite de 
nível d’água (NA), representado no gráfico pelo decai-
mento abruto da resistividade em determinada pro-
fundidade. Sendo acima do NA classificada como zona 
não saturada e abaixo como zona saturada. Somente 
após essa análise foi possível correlacionar as demais 
camadas geoelétricas processadas com as informações 
litológicas locais, disponíveis através dos perfis de 
poços perfurados na região (Figura 19) coletados na 
plataforma do Sistema de Informações de Águas Sub-
terrâneas (SIAGAS), disponibilizados publicamente 
no site da CPRM - Serviço Geológico do Brasil, junta-
mente com o relatório de Geologia e Recursos Mine-
rais do Estado do Pará (Vasquez & Rosa-Costa 2008). 

A partir do processamento dos dados de campo 
foram gerados modelos de camadas geoelétricas as 
quais foram possíveis devido à análise integrada da 
curva de campo com a curva sintética sendo associa-
dos com a geologia e hidrogeologia local, subsidiando 
assim a confecção de uma seção estratigráfica esque-
mática da área de estudo.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Análise das SEVs
Na sondagem elétrica vertical 19 (SEV_19), com 

profundidade teórica de 200 m, o modelo geoelétrico 
interpretado foi dividido em 04 camadas conforme fi-
gura 13. A cobertura pedológica apresenta dois níveis 
geoelétricos distintos, que compreende da superfície 
até 6,2 m. O primeiro nível, com profundidade até 
2,3 m e resistividade aparente () na ordem de , indi-
ca um solo compactado, formado por argila arenosa. 
O segundo nível, com profundidade de 2,3 a 6,2 m e  
está associado a um solo composto por areia conglo-
merática e argila arenosa. Ainda na zona não saturada, 
uma camada litológica que apresenta  inicia em 6,2 m 
(interface solo/rocha) e se estende até 67 m de profun-
didade, essa camada foi associada à Formação Ipixu-
na, constituída por arenitos intercalados com níveis 
de argilitos. A partir de 67 m, os valores de resistivi-
dade aparente decaem de forma abrupta (), indican-
do o limiar entre a zona não saturada e saturada do 
perfil, a razão se dá por conta da baixa resistividade 
da água presente no meio. Não foi possível determinar 
a espessura da camada, pois ela se estende para além 
da profundidade teórica máxima de investigação. 
Com base nos dados do levantamento geoelétrico e a 
sequência deposicional dos sedimentos das bacias do 
Grajaú e Marajó, essa camada foi interpretada como 
Grupo Itapecuru, principal aquífero da região, que é 
composto por arenitos grossos à conglomeráticos. 
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Figura 13. (a) Curva de Resistividade Modelada da 
SEV_19; (b) Modelo Geoelétrico Interpretado

Na SEV_20 (Fig. 14), o modelo geoelétrico 
interpretado foi dividido em 06 camadas. A zona não 
saturada se estende até, aproximadamente, 75,3 m de 
profundidade. O solo apresenta três níveis geoelétricos, 
que compreende da superfície até 10,3 m. O primeiro 
nível, com profundidade de 0,7 m e resistividade aparente 
(𝜌𝜌𝑎𝑎  ) na ordem de 2230 Ω𝑚𝑚 , indica um solo altamente 
compactado, formado por argila arenosa. O segundo 
nível, com profundidade de 0,7 a 2,1 m e  𝜌𝜌𝑎𝑎 ≅ 4390 Ω𝑚𝑚 
está associado à presença de uma cobertura laterítica. 
No terceiro nível, que possui espessura de 8,2 m, os 
valores de resistividade diminuem (𝜌𝜌𝑎𝑎 ≅ 1930 Ω𝑚𝑚 ), 
que podem estar associados a um solo formado por 
areia média à grossa e argila arenosa. Uma camada 
litológica que apresenta 𝜌𝜌𝑎𝑎 ≅ 1500 Ω𝑚𝑚 inicia em 10,3 
m e se estende até 75,3 m de profundidade, essa camada 
foi associada à Formação Ipixuna, constituída por 
arenitos estratificados com níveis de argilitos. A partir 
de 75,3 m os valores de resistividade aparente decaem 
para 𝜌𝜌𝑎𝑎 ≅ 110 Ω𝑚𝑚 (interface da zona não saturada 
e saturada) e se estende até a profundidade de 199 m, 
essa camada foi interpretada como Grupo Itapecuru, 
composto por arenitos grossos à conglomeráticos. 
Nota-se que na parte final da SEV_20, há ascensão dos 
valores de resistividade 𝜌𝜌𝑎𝑎 ≅ 2630 Ω𝑚𝑚  indicando o fim 
da formação aquífera e o início de uma nova camada, 
provavelmente, o embasamento cristalino.

Figura 14. (a) Curva de Resistividade Modelada da 
SEV_20; (b) Modelo Geoelétrico Interpretado.

Na SEV_21 (Fig. 15) o modelo geoelétrico 
interpretado foi dividido em 05 camadas. A cobertura 
pedológica apresenta dois níveis geoelétricos distintos, 
que compreende da superfície até 10,1 m. O primeiro 
nível, com profundidade até 3 m e resistividade 
aparente (𝜌𝜌𝑎𝑎  ) na ordem de 2160 Ω𝑚𝑚 , indica um 
solo compactado, formado por argila arenosa. O 
segundo nível, com profundidade de 3 a 10,1 m e 
𝜌𝜌𝑎𝑎 ≅ 1650 Ω𝑚𝑚  está associado a um solo composto por 
areia conglomerática e argila arenosa com a presença 
de laterita. Ainda na zona não saturada, uma camada 
litológica que apresenta 𝜌𝜌𝑎𝑎 ≅ 1190 Ω𝑚𝑚  inicia em 9,8 
m e se estende até 78,1 m de profundidade, essa camada 
foi associada à Formação Ipixuna, constituída por 
arenitos intercalados com níveis de argilitos. A partir 
de 78,1 m, os valores de resistividade aparente decaem 
de forma abrupta ( 𝜌𝜌𝑎𝑎 ≅ 160 Ω𝑚𝑚 ) e se estende até a 
profundidade de 199 m. Essa camada foi interpretada 
como Grupo Itapecuru, que é composto por arenitos 
grossos à conglomeráticos. Nota-se que na parte 
final da SEV_21, há uma tendência de ascensão da 
curva de resistividade ( 𝜌𝜌𝑎𝑎 ≅ 973 Ω𝑚𝑚 ) indicando, 
possivelmente, o início do embasamento cristalino. 

Figura 15. (a) Curva de Resistividade Modelada da 
SEV_21; (b) Modelo Geoelétrico Interpretado

Na SEV_22, (Fig. 16), o modelo geoelétrico 
interpretado foi divido em 06 camadas. O solo 
apresenta três níveis geoelétricos, que compreende 
da superfície até 6,7 m. O primeiro nível, com 
profundidade de 1,2 m e resistividade aparente ( 𝜌𝜌𝑎𝑎  ) 
na ordem de 1070 Ω𝑚𝑚  , indica um solo compactado, 
formado por argila arenosa. O segundo nível, com 
profundidade de 1,2 a 2,5 m e 𝜌𝜌𝑎𝑎 ≅ 2080 Ω𝑚𝑚  está 
associado à presença de uma cobertura laterítica. No 
terceiro nível, que possui espessura de 4,2 m, os valores 
de resistividade diminuem ( 𝜌𝜌𝑎𝑎 ≅ 810 Ω𝑚𝑚 ), que podem 
estar associados a um solo formado por areia média à 
grossa e argila arenosa. Uma camada litológica que 
apresenta 𝜌𝜌𝑎𝑎 ≅ 2100 Ω𝑚𝑚  inicia em 6,7 m e se estende 
até 50,7 m de profundidade, essa camada foi associada 
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à Formação Ipixuna, constituída por arenitos 
estratificados com níveis de argilitos. A partir de 50,7 
m, os valores de resistividade aparente decaem para 
𝜌𝜌𝑎𝑎 ≅ 224 Ω𝑚𝑚  e se estende até a profundidade de 194 
m, essa camada foi interpretada como Grupo Itapecuru, 
composto por arenitos grossos à conglomeráticos. Na 
última camada os dados geoelétricos mostram uma 
ascensão da resistividade (𝜌𝜌𝑎𝑎 ≅ 3020 Ω𝑚𝑚 ) indicando 
o possível início do embasamento cristalino. 

Figura 16. (a) Curva de Resistividade Modelada da 
SEV_22; (b) Modelo Geoelétrico Interpretado

Comparando os dados, observou-se que a zona 
não saturada nas SEVs 19, 20, 21 e 22 se estende, 
respectivamente, até 67, 75, 78 e 51 m de profundidade. 
Não foi possível detectar na SEV_19 a extensão da 
zona saturada, pois a coluna d’água ultrapassa o limite 
de investigação (200 m). Contudo, considerando essa 
profundidade teórica a espessura registrada desta 
camada foi de 133 m. Para as demais SEVs (20, 21 e 22), 
a extensão apresentou, respectivamente, as seguintes 
espessuras: 124, 121 e 143 m. Utilizando como 
critério inicial a proximidade da zona saturada com 
a superfície em conjunto com a extensão de coluna 
d’água, observou-se que as SEVs 19, 20 e 21 possuem 
condições menos favoráveis em custo e benefício para 
a alocação de um poço. Já a SEV_22 além de apresentar 
a maior proximidade com a superfície (51 m), possui a 
maior extensão de coluna d’agua aferida (143 m).

Análise do Mapa de Vulnerabilidade

Dos 93 poços perfurados no município de 
Tailândia e catalogados na plataforma do Sistema 
de Informações de Águas Subterrâneas da CPRM 
(SIAGAS) no ano de 2017, apenas 33 deles (Fig. 17) 
apresentaram as informações necessárias dos perfis 
dos poços (grau de confinamento, litologia e nível 
d’água) para a aplicação da metodologia GOD e 
determinação do mapa de vulnerabilidade da região 
(Fig. 20), utilizando o software QGIS 3.4 Madeira.

   

Figura 17. Mapa dos poços cadastrados no SIAGAS/
CPRM (2017)

Do conjunto de 33 poços, foram selecionados de 
08 poços (Fig. 18), num raio de 21km da Fazenda Alta 
Floresta II, para análise do perfil litológico (Fig.19) 
coletados no SIAGAS, os quais serviram como subsídio 
para interpretação geológica das SEVs realizadas na 
área de estudo. 

Figura 18. Mapa dos 08 poços SIAGAS utilizados para 
análise da litologia local

Das amostras selecionadas, o poço nº 1 é o que 
apresenta a maior profundidade (70 m), o poço nº 8 é 
o que apresenta a menor profundidade (36 m); o poço 
nº 6 é o que apresenta a menor distância da área de 
estudo, aproximadamente 3,5 km e com profundidade 
de 62 m. Segundo o SIAGAS, os poços mais próximos 
da área de estudo (nº 1, 5 e 6) tem a sua formação 
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aquífera associada ao Grupo Itapecuru e os poços 
mais afastados (nº 7 e 8) tem sua formação aquífera 
associada à Formação Ipixuna. 

 

Figura 19. Perfil dos 08 poços utilizados para análise da 
litologia local. 

(Fonte: SIAGAS/CPRM – 2017).

A análise da litologia dos 08 poços selecionados 
indica, em média, um solo com espessura de 0,5 m; 
em seguida uma camada com espessura média de 17 
m apresenta litofácies com alto teor de argila, sendo 
mais compatível com a descrição dos sedimentos das 
coberturas do cenozoico; aproximadamente de 18 a 
43 m de profundidade, a presença de argila diminui, 
sendo mais predominante a ocorrência de areia média 
branca; e a partir de 43 m aproximadamente já é possí-
vel encontrar a ocorrência de arenitos. 

A presença de camadas argilosas mais superficiais 
dificulta a percolação de possíveis contaminantes. 
Observando o mapa de vulnerabilidade das formações 
aquíferas presentes no município (Fig. 20), percebe-se 
que o risco à vulnerabilidade é predominantemente 
baixo. O índice varia de insignificante (de 0,0 até 0,1) 
a baixo (de 0,1 até 0,3) e isso se dá, principalmente, 
pelas características de confinamento das formações 
aquíferas da região e litológicas das camadas superio-
res. Os aquíferos explorados na área são, em sua maior 
parte, confinados e semi-confinados, o que lhes garan-
te uma proteção maior em relação aos aquíferos livres. 

Figura 20. Mapa de vulnerabilidade aquífera do 
município de Tailândia-Pa

As análises quantitativas e qualitativas da área 
de estudo (Fazenda Alta Floresta II) apresentam um 
índice de vulnerabilidade natural à contaminação de 
0,05 segundo a metodologia GOD, sendo considerado 
insignificante. Contudo, a construção de poços tubu-
lares profundos pode elevar o índice de contaminação 
direta na área caso a implantação de poços no municí-
pio não siga as normas estabelecidas pelo órgão gestor 
estadual.

Seção estratigráfica esquemática 

Através dos resultados interpretados das 
SEVs 19, 20, 21 e 22, dos conceitos de correlação de 
camadas geológicas e das posições equidistantes (100 
m) das SEVs, foi possível confeccionar um modelo 
conceitual para a área de estudo, denominado “seção 
estratigráfica esquemática”, que tem por objetivo 
associar os resultados geoelétricos com a disposição 
das formações geológicas da área de estudo. O modelo 
tornou a leitura dos dados sobre o trabalho realizado 
mais simples, permitindo assim uma avaliação prática 
da melhor locação para a perfuração de um poço 
tubular profundo. Conforme demonstrado na figura 
21 é possível observar que a formação aquífera (Gr. 
Itapecuru) tem uma profundidade média a partir de 
68 m e espessura aproximada de 130 m. 

Figura 21. Seção estratigráfica esquemática da área de 
estudo

CONCLUSÃO

Os resultados mostraram que a técnica da SEV 
atendeu de maneira eficaz o objetivo da investigação, 
que visava aferir os valores de profundidade e 
espessura da formação aquífera da região para uma 
melhor indicação do local mais apropriado para a 
instalação de um poço tubular profundo. Destacou-
se o Grupo Itapecuru como a camada geoelétrica 
com maior capacidade para armazenar e liberar água, 
sendo, portanto, a formação aquífera na área estudada. 
Através da seção estratigráfica esquemática observou-
se que o aquífero apresenta uma profundidade média 
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de 68 m e espessura média de 130 m. De posse dos 
dados foi possível determinar que a SEV_22 apresenta 
o local mais indicado para a instalação de um poço 
tubular profundo, devido a sua maior proximidade da 
superfície (51 m) e maior extensão de coluna d’água 
(143 m). Para um melhor rendimento na explotação 
é indicada a perfuração até a base do aquífero (194 
m). Através do mapa de vulnerabilidade foi possível 
verificar que a vulnerabilidade natural do aquífero 
à contaminação é predominantemente pequena na 
área de estudo. Contudo, a contaminação de forma 
direta pode aumentar bastante caso a perfuração 
de poços na região não obedeça às regulamentações 
indicadas para a exploração de água subterrânea. 
A utilização da geofísica aplicada aos estudos 
hidrogeológicos (especificamente do método da 
eletrorresistividade desenvolvido nesse trabalho) se 
executado de forma correta considerando a geologia 

local, gera resultados que atestam sua eficiência 
e detalhamento. A investigaçao indireta evita 
contratempos nas perfurações, indica as condições 
do local onde se deseja implementar um poço, 
orienta a forma adequada na explotação dos recursos 
hídricos em subsuperfície e contribui para o avanço 
de diversos estudos em parceria com a geologia, no 
entanto para uma melhor confiabilidade dos dados 
geológicos na correlação geofísica, recomenda-se que 
as informações utilizadas para análise litológica sejam 
preferencialmente de poços cadastrados na Rede 
Integrada de Monitoramento de Águas Subterrâneas 
(RIMAS) ou no Sistema de Informações de Águas 
Subterrâneas (SIAGAS), sendo o primeiro o banco 
de dados de poços perfurados pelo Serviço Geológico 
Brasileiro (CPRM) e o segundo um banco de dados 
atualizado integrado com orgãos gestores estaduais.  
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RESUMO: Este estudo analisa a vulnerabilidade 

natural do Aquífero Boa Vista (ABV) na área urbana 

de Boa Vista, estado de Roraima, a partir de dados 

de captações por poços tubulares cadastrados no 

banco de dados do Sistema de informações de Águas 

Subterrâneas do Serviço Geológico do Brasil (SIAGAS/

CPRM) e acervo técnico da Companhia de Águas e 

Esgotos de Roraima (CAER). Para estabelecer o grau 

de vulnerabilidade natural do ABV, foi utilizado o 

método GOD, o qual analisa o grau de confinamento 

da água subterrânea, litologia e profundidade até o 

lençol freático.  O mapa de vulnerabilidade natural 

à contaminação identificou que 32% dos poços 

tubulares examinados apresentaram vulnerabilidade 

média (área que compreende a gênese da cidade 

e o extremo leste e noroeste) e 68% dos poços 

tubulares apresentaram vulnerabilidade alta 

(concentrada nas porções noroeste e sudoeste). 

PALAVRAS-CHAVE: Aquífero Boa Vista; método 

GOD; área urbana.

ABSTRACT: This paper analyzes the natural vulnerability 

of the Boa Vista Aquifer (ABV) in the urban area of Boa Vista, 

in the state of Roraima, from data collected by tubular wellbores 

from Database of the Groundwater Information System of the 

Service Geological Survey of Brazil (SIAGAS / CPRM) and 

technical collection of the Water and Sewerage Company of 

Roraima (CAER). In order to establish the measure of natural 

vulnerability of the ABV, the GOD method was used, which 

analyzes the groundwater confinement, lithology and depth to the 

water table. The map of natural vulnerability to contamination 

identified that 32% of the tubular wellbores examined presented 

medium vulnerability (area comprising the city’s genesis and the 

east and northwest ends) and 68% of the tubular wells showed 

high vulnerability (concentrated in the northwest and southwest 

portions).

KEYWORDS: Boa Vista Aquifer; GOD method; urban 

area.
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INTRODUÇÃO

O município de Boa Vista está situado na por-
ção setentrional da Amazônia, ocupando uma área de 
5.687,037 km², correspondendo a 2,54% do estado de 
Roraima, contabilizando uma população estimada em 
375.374 habitantes (IBGE 2018). 

Semelhante a muitas cidades amazônicas, Boa 
Vista teve sua origem à margem direita do rio Branco, 
destacando-se a presença de uma superfície muito 
plana, com áreas abaciadas, rica em cursos d’água 
como lagos e igarapés, além de uma enorme reserva 
de águas subterrâneas provenientes do Aquífero Boa 
Vista – ABV, que pertence ao Sistema Aquífero Boa 
Vista – SABV, que também contribuem para o seu 
abastecimento urbano (CPRM 2002, ANA 2007, 
Wankler et al. 2012, Falcão et al. 2015).

Porém, os sérios problemas ambientais 
decorrentes do histórico de uso e ocupação do solo 
tem resultado em elevados índices de águas servidas, 
associadas a diversas fontes como postos de gasolina, 
cemitérios, fossas domésticas, entre outras, que sem o 
devido controle dos órgãos ambientais, tem se tornado 
fontes potenciais de contaminação aos mananciais que 
abastecem a cidade (Wankler et al. 2012). 

Assim, a atual configuração do espaço urbano de 
Boa Vista está intimamente relacionada à sua gênese, 
caracterizada em três momentos: o primeiro deles 
ocorreu de forma espontânea, às margens do Rio 
Branco, a partir da construção do Forte São Joaquim 
em 1775 e durou até o ano de 1944, com a implantação 
do Projeto Urbanístico de Darcy Aleixo Derenusson, 
assinalando o segundo momento, onde ocorreu 
um crescimento induzido da cidade e, um terceiro 
momento marcado pelas décadas de 80 e 90 do 
século XX e início do século XXI, onde o crescimento 
desordenado foi assinalado por ocupações irregulares, 
próximos aos principais lagos e igarapés que permeiam 
a cidade e a margem direita do rio Branco (Veras 2009).

Nesse contexto, o processo de ocupação dos 
locais mal drenados tem favorecido, ao longo do 
tempo, ao acesso e ocupação dessas áreas (sobretudo 
por pessoas com baixo poder aquisitivo), tendo 
os agentes públicos como incentivadores de tais 
práticas, ao regularem os fluxos de cheias nesses 
espaços, através de construções de canais artificiais e 
supressão de trechos desses corpos hídricos, tornando 
habitáveis essas áreas irregulares, descaracterizando 
grande parte dos mananciais superficiais em termos 
quantitativo e qualitativo (Sander et al. 2013).

Tendo em vista que uma parte considerável dos 
mananciais superficiais da capital já se encontram 
visivelmente alterados, existe a necessidade de 
avaliação dos riscos de contaminação do ABV, que passa 
pela caracterização do seu grau de vulnerabilidade. 
Essa vulnerabilidade está relacionada aos aspectos 
físicos dos aquíferos, que normalmente proporciona 
certo grau de proteção às águas subterrâneas contra 
contaminações de diversas origens, e de acordo com 
suas características, algumas áreas tornam-se mais 
vulneráveis a contaminações que outras (Guiguer & 
Kohnke 2002).

Nesse seguimento, Foster et al. (2006) fazem uma 
série de discussões sobre esse tema. Segundo estes 
autores, o conceito de vulnerabilidade à contaminação 
está relacionado a um conjunto de características 
próprias das camadas que separam o aquífero saturado 
da superfície do solo, assinalando a suscetibilidade 
do aquífero sofrer os efeitos de um determinado 
contaminante aplicado na superfície. 

Para estes autores, esses efeitos podem variar 
substancialmente em função do tipo de contaminante, 
do processo poluidor e de determinadas circunstâncias. 
Neste sentido, a cartografia de vulnerabilidade firma-
se como uma ferramenta essencial para a exploração de 
aquíferos e regularmente é utilizada como o primeiro 
passo para uma avaliação do perigo de contaminação 
de água subterrânea e proteção de sua qualidade.

Trabalhos que vise determinar o grau de 
vulnerabilidade de um aquífero tem sido largamente 
realizado em todo o mundo. No Brasil, os métodos 
GOD (Foster & Hirata 1988), DRASTIC (Aller et al. 
1987) e AVI (Van Stempvoort et al. 1992) vem sendo 
bastante empregados e suas eficácias dependem 
diretamente da qualidade dos dados necessários para 
definição dos parâmetros envolvidos.

O método GOD (Foster & Hirata 1988) consiste 
em uma das técnicas de determinação de vulnerabili-
dade mais utilizadas. Trata-se de um método bastante 
empregado a partir dos anos 90 do século XX não só 
no Brasil, como também em vários países da América 
Latina e Caribe, devido a sua aplicação simples e sis-
temática frente a outros métodos, visto que os dados 
necessários a este procedimento estão voltados aos es-
tudos básicos de hidrogeologia regional, quase sempre 
disponíveis (Zanett 2014). 

Dessa forma, o mapeamento da vulnerabilidade 
aqui exposto avaliou o grau de suscetibilidade à con-
taminação do ABV na área urbana do município de 
Boa Vista, visando determinar áreas que estão sujeitas 
à contaminação e gerar conhecimentos para subsidiar 
medidas preventivas no que se refere ao controle de 
uso e qualidade de suas águas. 
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Neste sentido, a escolha do método GOD 
(Groundwater ocurrence, Overall lithology of the unsaturated 
zone e Depth to the water table) (Foster & Hirata 2002) 
se deu pela facilidade de determinação de seus 
parâmetros, disponíveis no SIAGAS/CPRM e acervo 
técnico da Companhia de Águas e Esgotos de Roraima 
(CAER), somado a escassez de outras especificações 

técnicas do aquífero em estudo que permitissem outras 
aplicações metodológicas.

O objeto de estudo compreende a área urbana do 
município de Boa Vista, localizada na região centro leste 
do estado de Roraima, distribuída entre as coordenadas 
geográficas 2° 53’ 11” a 2° 44’ 45” de latitude Norte e 60° 
32’ 32” a 60° 46’59” de longitude Oeste (Fig. 1). 

Figura 1. Localização da área de estudo, área urbana de Boa Vista / RR.  Elaboração: 
Rodrigues (2018).

CONTEXTO GEOLÓGICO  
E GEOMORFOLÓGICO

O Estado de Roraima está situado ao norte do 
Cráton Amazônico, na porção central do escudo das 
Guianas, possuindo peculiaridades que lhe conferem 
aspectos únicos da geodiversidade nesta região do 
escudo, pois reúnem litologias com idades estabelecidas 
desde o Paleoproterozoico até o Fanerozoico (Reis et al. 
2014).

Segundo Beserra Neta & Tavares Júnior (2008) a 
composição da paisagem de Roraima é consequência 
de um complexo arranjo tectônico das unidades 
geológicas e histórico paleoclimático, resultando em 
uma diversidade de feições geomorfológicas formadas 
desde planaltos dissecados a relevos residuais. 

A área de estudo está posicionada na bacia 
sedimentar do Tacutu, cuja geometria em hemi-graben 
configura um segmento distensivo correspondente 
a um rifte intracontinental instituído no período 
Mesozóico, em uma zona de reativação do Domínio 
Guiana Central, em que as principais feições 
estruturais estão orientadas no sentido NE-SW, 
possuindo uma extensão de aproximadamente 300 
km de comprimento e largura variando entre 30 a 50 
km, se estendendo até a República Cooperativista da 
Guiana (Costa & Falcão 2011, Hahn et al. 2012).

Nesta conjuntura, o município de Boa Vista 
está inserido no Domínio Estrutural Rio Branco – 
Rio Negro caracterizado por uma extensa área de 
superfície de aplainamento, relativamente baixa, com 
altitudes que variam de 80 a 160 metros, apresentando 
áreas dissecadas em rochas pré-cambrianas (Brasil 
1975, Beserra Neta & Tavares Júnior 2008). 

Com relação ao aspecto geomorfológico, o 
IBGE (2005a) classificou a área onde está inserido o 
município de Boa Vista como Depressão Boa Vista, 
caracterizada pela presença de bacias sedimentares 
e coberturas inconsolidadas onde estão contidas as 
formações Boa Vista, Areias Brancas e Apoteri.   

De acordo com Brasil (1975), a designação 
original ao nome Formação Boa Vista foi dada por 
Ramos em 1956 para mencionar os sedimentos de 
idade quaternária, compostas por areias argilosas, 
argila arenosa e cascalhos.

Melo et al. (1978) e Reis et al. (2002), através 
de suas pesquisas, apontam que a deposição deste 
substrato rochoso foi estabelecida em uma bacia 
rasa, cuja profundidade sofreu variações em função 
da conformação de seu embasamento. Em termos de 
extensão, estima-se uma área total de sedimentação de 
aproximadamente 21.700 km², onde o retrabalhamento 
dessas camadas originaram depósitos arenosos em 
superfície, geralmente representados pelos campos de 
areias da Formação Areias Brancas. 
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Neste sentido, a denominação Formação Areias 
Brancas foi proposta inicialmente por Melo et al. (1978) 
para caracterizar a cobertura arenosa de extensa área 
entre os rios Surumú e Maú a sudoeste de Normandia.

Essas áreas são caracterizadas como uma fina 
sedimentação arenosa de cores claras, cimento argilosa, 
intercaladas por camadas de seixos, com a ocorrência 
de tesos sustentados por cascalhos, que devido ao 
seu pouco retrabalhamento, encontram-se de forma 
irregular, sendo difícil sua separação da Formação 
Boa Vista, visto que suas características morfológicas 
são muito semelhantes, correspondendo às atividades 
eólicas ocorridas no Pleistoceno Superior Holoceno  
(Barbosa 1959, Melo et al.1978, Reis et al. 2002). 

Nesta área também ocorrem derrames de lavas 
de natureza basáltica e andesítica, como também 
corpos de diabásio na forma de diques, encaixados em 
fraturas e falhas, com orientação predominante NE-
SW provenientes da Formação Apoteri, cujos referidos 
derrames vulcânicos estão relacionados à evolução da 
região do Gráben do Tacutu, correspondendo a um 
magmatismo instalado no Mesozóico (CPRM 1999, 
IBGE 2005a).

HIDROGEOLOGIA

No Brasil, as fontes de águas subterrâneas são 
utilizadas em diferentes cidades brasileiras e sob 
diversas circunstâncias. Isso se deve às condições 
climáticas e geológicas que permitiram a formação de 
sistemas aquíferos (situados nas bacias sedimentares 
brasileiras), apresentando características marcantes 
como o aspecto transfronteiriço de alguns sistemas 
aquíferos, os quais excedem os limites das regiões 
hidrográficas onde estão estabelecidos (ANA 2007).

Rebouças (2015) corrobora enfatizando que essas 
extensões variadas, ocorrem em função do quadro 
hidrogeológico dominante no Brasil, caracterizado por 
receber uma grande quantidade de chuvas (entre 1 mil 
a 3 mil mm/ano), com exceção às condições de clima 
semiárido da região Nordeste, onde a pluviometria é 
bastante irregular. Tal cenário climático aliado a cerca 
de 4 milhões de Km² de rochas cristalinas com um 
denso manto de alteração e praticamente a mesma 
quantidade de rochas sedimentares, justificam a 
configuração desses aquíferos em todo o país, que 
possuem igualmente imensas áreas de recarga (Fig. 2).   

Figura 2. Distribuição dos principais sistemas aquíferos 
no território brasileiro. Fonte: Adaptado de ANA (2007).

De acordo com a classificação de Koppen, 
Boa Vista possui clima tropical úmido do tipo Aw, 
qualificado como tropical chuvoso com predomínio de 
savanas (ou cerrado), com estação chuvosa no verão e 
inverno seco (Barbosa 1997).

Conforme dados da série histórica de Boa Vista 
(1910 – 2014), foi observada uma pluviosidade média 
de 1.637,7 mm, com amplitude total de 1.790,2 mm, 
cujo menor índice anual ocorreu no ano de 1982, 
registrando 764,4 mm, enquanto que o ano mais 
úmido foi 1945, com um volume total precipitado de 
2.554,6 mm (Silva et al. 2015).

Neste contexto, o Aquífero Boa Vista (ABV), 
integrante do SABV, na área urbana de Boa Vista 
é do tipo intergranular, composto por depósitos 
coluvionares e aluvionares do Quaternário e pela 
Formação Boa Vista (Neógeno), sendo esta última, 
a principal rocha reservatório, ocorrendo em 
praticamente em toda a extensão do sistema aquífero 
(Wankler et al. 2012).

O Aquífero Boa Vista é caracterizado por se 
comportar em grande parte como um aquífero livre a 
semiconfinado, cujos valores de transmissividade são 
da ordem de 1,3 a 3 x 10-2 m²/s e permeabilidade de 6,7 
a 8 x 10-4 m/s, possuindo uma área de ocorrência de 
aproximadamente 14.000 km², com espessura média 
na área urbana e adjacências de cerca de 40 metros 
de profundidade, acreditando-se que sua zona de 
recarga compreenda toda a sua extensão (Evangelista 
&Wankler 2008).

Devido ao fato de estar situado em uma área 
constituída por sedimentos inconsolidados, apresenta 
muitas vantagens econômicas, dentre as quais se pode 
citar a facilidade de perfuração ou escavação, tornando 
a investigação rápida e menos onerosa; normalmente 
está localizado em locais favoráveis a recarga, e por 
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serem poucos consolidados, possuem alta capacidade 
de infiltração, maior porosidade efetiva e maior 
permeabilidade quando comparado às formações 
compactas (Manoel Filho 1997).  

A carência de dados referente ao reservatório 
ABV no município de Boa Vista tem sido motivo de 
discussão no meio científico (CPRM 2002, ANA 2007, 
Wankler & Evangelista 2008, Wankler et al. 2012, 
Rodrigues 2018), visto que o SABV (Fig. 3) é complexo, 
tendo a sua compreensão dificultada pela ausência de 
informações precisas quanto aos aspectos geológicos, 
sedimentológicos e hidrogeológicos, que permitam 
melhor caracterizar as heterogeneidades do referido 
reservatório. 

Figura 3. Aquífero Boa Vista no município de Boa Vista / 
RR. Fonte: Adaptado de Wankler et al. (2012)

De acordo com o CPRM (2002) e ANA (2007), o 
Sistema Aquífero Boa Vista é composto pela Formação 
Serra do Tucano (Cretáceo), Formação Boa Vista 
(Terciário), Formação Areias Brancas (Quaternário) 
e além de depósitos coluvionares e aluvionares do 
Quaternário, tendo sua base formada por rochas 
basálticas e andesíticas provenientes da Formação 
Apoteri, pertencente à associação de rochas que 
preencheram o Gabren do Tacutu.

Wankler et al. (2012) corroboram enfatizando 
que após um levantamento realizado em 27 poços 
tubulares perfurados pela CAER na área urbana de 
Boa Vista, foi identificado como rochas do substrato, 
as rochas basálticas e andesíticas pertencentes ao 
Complexo Vulcânico Apoteri, além de ocorrências 
isoladas de granitoides, sugerindo que a Formação 
Boa Vista, na referida cidade, recobre não somente 
as rochas pertencentes ao Gabren do Tacutu, mas se 
estende para as rochas do embasamento da Bacia. 

Após estudar 37 análises físico-químicas de 
amostras das águas subterrâneas provenientes de poços 
tubulares utilizados pela CAER no abastecimento 
público, Mello & Wankler (2015) constataram através 
dos resultados de caracterização física e de análise 
estatística dos dados do reservatório, que:

A qualidade das águas subterrâneas do município 
de Boa Vista possui relação direta com as litologias 
atravessadas, composição da água de recarga e do 
tempo de residência do aquífero;

Os baixos valores de cálcio, magnésio, alcalinidade, 
dureza e sólidos dissolvidos identificados, se devem ao 
fato da rocha reservatório ser formada por sedimentos 
arenosos inconsolidados composicionalmente muito 
maturos, apresentando ainda camadas siltosas/
argilosas que funcionam como superfícies de adsorção/
absorção de substâncias pré-existentes;

Os valores de pH ácido e acidez carbônica 
identificados nas análises, são provenientes da 
presença de gás carbônico livre, devido ao CO

2 

absorvido da atmosfera e a alcalinidade é devido aos 
bicarbonatos;

 Os resultados bacteriológicos foram negativos, 
possivelmente resultado da grande profundidade dos 
filtros ou do período de coleta das amostras.

MATERIAIS E MÉTODOS

Os materiais e métodos utilizados para a 
caracterização da vulnerabilidade do ABV envolveram 
técnicas de processamento de dados e sensoriamento 
remoto. Para isso, foram utilizados os softwares 
Microsoft Excel 2013, Quantum GIS 2.8.16, ArcGIS 10.5 
e CorelDRAW X8. Os métodos de estudos consistiram 
em levantamento de informações, trabalho de campo, 
tratamento dos dados, aplicação do método GOD e 
elaboração do mapa de vulnerabilidade.
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Levantamento de informações sobre a área
Esta etapa consistiu no levantamento de infor-

mações da área urbana de Boa Vista-RR, onde está si-
tuado o ABV e foi realizada em duas fases: a primeira 
compreendeu a coleta de dados secundários baseadas 
em pesquisas já desenvolvidas: dissertações, teses, ar-
tigos científicos e trabalhos técnicos, de forma a obter 
contribuições sobre o seu aspecto geológico, geomor-
fológico e hidrogeológico. 

A segunda fase compreendeu a coleta de dados 
junto a Companhia de Águas e Esgotos de Roraima 
(CAER). Tal etapa envolveu a coleta de informações 
dos poços tubulares utilizados no abastecimento pú-
blico da área de estudo, bem como suas propriedades 
hidrodinâmicas e litológicas examinadas a partir dos 
relatórios técnicos. 

Visando complementar as informações obtidas 
na CAER, proporcionando uma melhor consistência e 
espacialização dos dados na área estudada, foram uti-
lizadas informações secundárias de poços tubulares 
situados na área urbana de Boa Vista, através do Siste-
ma de Informações de Águas Subterrâneas / SIAGAS, 
que consiste em um sistema desenvolvido pelo Servi-
ço Geológico do Brasil (CPRM), com informações de 
águas subterrâneas, composto por uma base de dados 
de poços perfurados no território brasileiro, disponí-
vel para consulta via online. 

Etapa de campo
As atividades de campo foram realizadas para 

confirmar a disposição dos poços tubulares destina-
dos ao abastecimento público da cidade (geridos pela 
CAER). A localização de cada poço foi obtida pelo sis-
tema de posicionamento global (GPS), modelo GPS-
MAP 64s (GARMIN). Para determinação da espacia-
lidade de poços de uso particular foram utilizadas as 
coordenadas geográficas informadas no SIAGAS.  

Tratamento dos dados
Esta etapa se destinou a elaboração de uma base 

de dados a partir de informações contidas nos perfis 
litológicos fornecidos pela CAER. Deste modo, foram 
considerados 11 poços ativos que injetam a água captada 
(através de motobombas submersas) diretamente na 
rede de distribuição de água, após passarem por um 
processo de desinfecção, e 5 poços que no momento do 
levantamento dos dados se encontravam desativados, 
totalizando 16 poços. Através do SIAGAS foram 
analisados 9 poços, dos quais 8 estão cadastrados 
como uso particular e 1 destinado a monitoramento, 
situado na Universidade Federal de Roraima, somando 
um total de 25 poços. 

De posse dos dados dos poços, se procedeu 
à sistematização desses elementos com o auxílio 
do software Microsoft Excel 2013, através de uma 
tabela na qual consta a identificação do poço através 
de um código próprio (estabelecido para o controle 
dos mesmos), coordenadas, bairro onde o poço está 
situado, nível estático (distância da superfície do 
terreno ao nível da água dentro do poço antes de iniciar 
o bombeamento) e os parâmetros analisados após a 
aplicação do método GOD, visando obter o índice de 
vulnerabilidade natural de cada poço analisado.

Método GOD
O mapa de vulnerabilidade à contaminação das 

águas subterrâneas da área de estudo foi desenvolvido a 
partir do método GOD, proposto por Foster et al. (2002, 
2006). Este método foi adotado para esta pesquisa de-
vido ao seu bom desempenho, baixo custo e facilidade 
na obtenção dos critérios hidrodinâmicos necessários 
à sua aplicação. Neste sentido, o método GOD avalia a 
vulnerabilidade do aquífero a partir do tipo de aquífero 
- G, a litologia e o grau de consolidação da zona vadosa 
ou camadas confinantes - O e a profundidade da água 
no aquífero – D, conforme Figura 4.

Nesta metodologia foi conferido um índice a cada 
tipo de informação, sendo o valor 1, atribuído ao maior 
caso de vulnerabilidade. Estes índices foram multiplica-
dos entre si (G x O x D). O produto desta operação evi-
denciou a classe de vulnerabilidade natural à contamina-
ção do aquífero, sendo que esta pode ser de acordo com 
o referido método: desprezível (0 a 0,1), baixa (0,1 a 0,3), 
média (0,3 a 0,5), alta (0,5 a 0,7) e extrema (0,7 a 1,0). 

Para Cutrim e Campos (2010) as contribuições 
desses parâmetros ao índice GOD consistem em:

Tipo de Aquífero – este parâmetro reflete o ní-
vel de contato do aquífero com a superfície do terreno, 
possuindo grande correlação com o seu grau de vulne-
rabilidade natural;

Litologia e o Grau de Consolidação da Zona Va-
dosa ou Camadas Confinantes – esses aspectos condi-
cionam o tempo de deslocamento dos contaminantes, 
de modo que um solo predominantemente arenoso 
tem menor capacidade de atenuação do que um solo 
argiloso. Da mesma forma, uma rocha de granulome-
tria grossa tem menor capacidade de atenuação do que 
uma rocha de granulometria fina;

Profundidade da Água no Aquífero - neste indi-
cador, a profundidade da água no aquífero está rela-
cionada à profundidade que o contaminante terá que 
percorrer para alcançar a zona saturada do aquífero.
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Figura 4 .  Método GOD para avaliação da vulnerabilidade 
natural do aquífero à contaminação. Fonte: Adaptado 
de Foster et al. (2006)

Visando exemplificar a geologia local, foi 
confeccionado o perfil litológico da área de estudo a 
partir do software CorelDRAW X8. 

Após o diagnóstico das informações dos poços 
que são abastecidos pelo Aquífero Boa Vista, bem 
como os seus pontos de vulnerabilidade, foi utilizado 
o software Quantum GIS 2.8.16, para a produção do 
mapa de vulnerabilidade. Para tal, o método utilizado 
foi o de Ponderação pelo Inverso da Distância - IDW, 
onde foi estimada a vulnerabilidade natural do 
aquífero. 

Posteriormente, foram avaliados os possíveis 
riscos de contaminação do referido aquífero, através 
de sobreposições das informações obtidas através da 
pesquisa, gerando um diagnóstico da área estudada. 
As etapas da pesquisa são sintetizadas na Figura 5.

Figura 5. Etapas executadas para avaliação da 
vulnerabilidade natural do ABV. Elaboração: Rodrigues 
(2018)

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Grau de confinamento da água 
subterrânea

O parâmetro G foi definido com base na 

interpretação dos perfis litológicos, sendo o valor 

1,0 atribuído a todos os poços examinados (aquífero 

não confinado), tendo em vista que o nível do lençol 

freático na área estudada se mostrou muito superficial, 

variando de 1,20m a 13,00m de profundidade (Tab. 1).

Esse valor também foi atribuído aos casos onde 

houve o predomínio de camadas argilosas situadas 

na zona insaturada, que em ocasiões normais 

poderia funcionar como um obstáculo a um possível 

contaminante, através de suas características selantes. 

Porém, observou-se na área estudada, que esses 

estratos se mostraram muito delgados frente às demais 

camadas permeáveis que compõe o reservatório e 

ao raso nível do lençol freático, justificando o valor 

adotado para esse parâmetro.

Ocorrência de estratos de cobertura

Em relação ao parâmetro O (Tab. 1), foi possível 

verificar que os estratos de cobertura do aquífero 

são compostos predominantemente por camadas 

areníticas e pelíticas (representado na Figura 6), 

sendo lhes atribuído os índices 0,40 (valores que 

englobam tanto argilas como siltes) e 0,70 (limite 

máximo que compreende areias eólicas a areias 

aluviais e fluvioglaciais). 

É importante ressaltar que em determinados 

poços, as características litológicas observadas na 

zona vadosa se diferenciam das encontradas no 

reservatório como um todo, que além de apresentar 

os estratos acima mencionados, apresentaram 

em menores proporções, pacotes de cascalhos e a 

ocorrência de rocha basáltica no substrato.

N S
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Figura 6. Perfil litológico de poço que representa a 
geologia local. Elaboração: Rodrigues (2018)

 NESTA PARTE?
Tal fato tem certa implicação (conforme 

mencionado anteriormente) sobre as características 
de vulnerabilidade do aquífero, uma vez que, ao se 
analisar apenas uma fina camada de argila situada na 
zona vadosa, em comparação às demais intercalações 
de camadas arenosas que constituem o perfil litológico, 
poderia ocasionar uma classificação incorreta, visto 
que, dependendo das características do contaminante, 
bem como sua intensidade, o mesmo poderia percolar 
de uma forma mais lenta na zona vadosa (fina camada 
de argila) e se difundir rapidamente pelo aquífero, 
dada às características das demais camadas (camadas 
arenosas). 

Para os casos em que houve essas particularidades, 
foram consideradas as camadas predominantes nos 
perfis litológicos dos poços.

Distância até o lençol freático ou o teto do 
aquífero confinado 

No parâmetro D foram identificadas variações de 
profundidade, tendo como referência o nível estático 
da água no poço após sua perfuração, permitindo 
atribuir dois índices: 0,8 (para os poços classificados 
entre 5 a 20m de nível da água) contabilizando 15 
poços e 0,9 (para os poços cujo nível da água está 
situado a menos de 5m de profundidade em relação à 
superfície do solo) contabilizando 10 poços, conforme 
a Tabela 1.

Índice de vulnerabilidade natural à 
contaminação 

O índice de vulnerabilidade natural à 
contaminação do ABV foi obtido após a multiplicação 
dos parâmetros (G x O x D), onde se verificou que o 
aquífero apresenta na área urbana de Boa Vista um 
grau de vulnerabilidade natural que varia de médio 
(representando 32% dos poços) a alto (correspondendo 
a 68% dos poços), como mostra a Tabela 1.

As áreas classificadas como vulnerabilidade 
natural média compreendem os pontos dispostos nas 
zonas urbana: norte, leste, oeste, como também a área 
que envolve o bairro Centro do município de Boa Vista 
(Tab. 1). 

Essa categorização se deve, em parte, às camadas 
de sedimentos inconsolidados compostos por frações 
de argilas (42%), areias (21%) e cascalhos (7%). Outro 
fator importante está vinculado à profundidade da 
água subterrânea, que nessas zonas variaram de 
3 a 12 metros (Tab. 1). Essa condição faz com que a 
acessibilidade hidráulica de um possível contaminante 
ao aquífero seja retardada, porém, não impede esse 
contato, caso esse contaminante seja continuamente 
lançado ou lixiviado. 

Já as áreas classificadas com vulnerabilidade 
natural alta, se distribuíram em toda a área de estudo 
(Tab. 1), estando difundidas entre as zonas norte, 
sul, leste e oeste, caracterizadas por frações de areias 
(55%), argilas (20%), siltes (2%) e cascalhos (2%).  A 
altura da superfície freática em relação ao nível do solo 
também contribuiu para a alta vulnerabilidade nestas 
regiões do aquífero, uma vez que o nível estático 
(N.E.) da água nos poços pesquisados variou de 1,20 a 
13 metros de profundidade. Tais especificidades expõe 
essas áreas a uma variedade maior de contaminantes.
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Através da Tabela 1, foi possível observar a 
existência de poços que, embora estejam situados no 
mesmo bairro, apresentaram classificação diferentes 
(bairros Cidade Satélite, Centenário e Laura Moreira), 
tendo nestes casos, as características litológicas 
(alternância entre material argiloso e arenoso) como 
fator determinante para tal classificação. Foi observado 
ainda que além das propriedades litológicas, o nível 
da água também contribuiu para essa diferenciação 
de classes (bairro Jóquei Clube), evidenciando a 
heterogeneidade do ABV na área de estudo.

Deste modo, os resultados apresentados tanto 
na classe de vulnerabilidade natural média, quanto na 
classe alta se mostraram consonantes com a litologia 
da área de estudo, posto que a região onde Boa Vista 

está edificada é constituída pela Formação Boa Vista, 
composta por sedimentos inconsolidados arenosos 
com alternância de níveis conglomeráticos e argila 
com concreções lateríticas e a ocorrência de argilitos, 
assim como areias eólicas inconsolidadas provenientes 
da Formação Areias Brancas e a ocorrência de rocha 
basáltica no substrato, característico da Formação 
Apoteri (IBGE 2005a).

Neste aspecto Manoel Filho (1997) corrobora 
pontuando que por serem pouco consolidados, 
esses depósitos (siltes, areias, argilas e cascalhos) 
possuem uma distribuição complexa, apresentando 
características texturais bastante variadas, podendo 
ocasionar muita heterogeneidade na distribuição das 
propriedades hidráulicas do reservatório.  

Tabela 1. Índice de Vulnerabilidade natural do aquífero ABV

Cód. Bairro Latitude Longitude N. E. *

(m) 

G O D Índice 

Vuln.

Classe

P - 1 Cidade Satélite 314491,90 750048,774 6,00 1,00 0,4 0,8 0,32 Média
P - 2 Caranã 313798,38 753413,181 8,30 1,00 0,7 0,8 0,56 Alta
P - 3 Jóquei Clube 310252,21 753702,99 4,30 1,00 0,7 0,9 0,63 Alta
P - 4 Laura Moreira 309374,78 747432,22 13,00 1,00 0,7 0,8 0,56 Alta
P - 5 Jóquei Clube 310434,48 752261,86 5,50 1,00 0,4 0,8 0,32 Média
P - 6 Centenário 309189,05 754108,61 4,50 1,00 0,4 0,9 0,36 Média
P - 7 Caimbé 312536,37 753954,90 9,50 1,00 0,7 0,8 0,56 Alta
P - 8 Cidade Satélite 314606,00 750586,33 6,80 1,00 0,7 0,8 0,56 Alta
P - 9 Centenário 308351,00 755191,00 2,00 1,00 0,7 0,9 0,63 Alta
P - 1 0 Laura Moreira 310085.09 746592.72 12,00 1,00 0,4 0,8 0,32 Média
P - 1 1 Cinturão Verde 309557.86 755195.21 8,00 1,00 0,7 0,8 0,56 Alta
P - 1 2 Raiar do Sol 307175.00 753540.00 7,20 1,00 0,7 0,8 0,56 Alta
P - 1 3 São Bento 307457.84 754928,39 5,50 1,00 0,7 0,8 0,56 Alta
P - 1 4 J. Equatorial 311648,32 748752,05 8,00 1,00 0,7 0,8 0,56 Alta
P - 1 5 Pintolândia 310345,00 750521,00 4,00 1,00 0,7 0,9 0,63 Alta
P - 1 6 São Vicente 311196,00 757315,00 10,50 1,00 0,7 0,8 0,56 Alta
P - 1 7 Aeroporto 313794,97 756400,35 1,20 1,00 0,7 0,9 0,63 Alta
P - 1 8 Paraviana 316662,06 760998,27 6,30 1,00 0,4 0,8 0,32 Média
P - 1 9 Caçari 315095,87 761495,83 8,00 1,00 0,7 0,8 0,56 Alta
P - 2 0 Cauamé 315265,13 753987,47 9,30 1,00 0,4 0,8 0,32 Média
P - 2 1 Santa Tereza 313633,44 752414,96 3,00 1,00 0,7 0,9 0,63 Alta
P - 2 2 Centro 311647,47 758165,80 5,00 1,00 0,4 0,9 0,36 Média
P - 2 3  Aquilino M. Duarte 305923,00 753913,00 2,50 1,00 0,7 0,9 0,63 Alta
P - 2 4 São Pedro 312725,71 759523,16 3,00 1,00 0,4 0,9 0,36 Média
P - 2 5  Aquilino M. Duarte 305461,47 753265,04 3,60 1,00 0,7 0,9 0,63 Alta

*NE = Nível Estático 

Elaboração: Rodrigues (2018)

Mapa de vulnerabilidade 
De acordo com o mapa de vulnerabilidade apre-

sentado na Figura 7 foi possível observar através da 
espacialização dos pontos analisados, que as regiões 
cujos índices se apresentaram como médio, estão in-
seridas na área onde a cidade de Boa Vista teve sua 
gênese; nos extremos leste (bairro Paraviana), noro-
este (bairro Cauamé, parte do bairro Cidade Satélite 

e Laura Moreira) e sudoeste (bairro Jóquei Clube e 
parte do bairro Centenário).    

Enquanto que as regiões com indicadores 
de vulnerabilidade natural alta (Fig. 7), estão 
concentrados nas porções noroeste (bairros Santa 
Tereza, Caranã, Caimbé, Jardim Equatorial, parte 
dos bairros Laura Moreira e Cidade Satélite) e 
sudoeste (Raiar do Sol, São Bento, Gov. Aquilino 
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M. Duarte, Cinturão Verde, Pintolândia e parte dos 
bairros Centenário e Jóquei Clube) e de forma menos 
expressiva na porção nordeste (bairro Aeroporto) e 
sudeste (bairro Caçari).  

Figura 7. Mapa de vulnerabilidade natural das águas 
subterrâneas que compõe o ABV na área urbana de 
Boa Vista / RR. Fonte: Rodrigues (2018)

Neste aspecto, Avila (2007) ao investigar a 
vulnerabilidade à poluição na área urbana de Boa Vista 
por meio de sondagens a percussão (ensaio SPT), 
encontrou resultados semelhantes ao concluir que as 
áreas mais suscetíveis à poluição estão situadas nas zonas 
sul e sudoeste da cidade em função das propriedades do 
subsolo que nesses locais se apresentam permeáveis 
e com nível do lençol freático oscilando de 1,35 a 4,00 
metros de profundidade no período de estiagem.

Neres et al. (2015) por outro lado, ao observarem 
poços e afloramentos situados na área urbana de Boa 
Vista, constataram heterogeneidades e anisotropias 
no Aquífero Boa Vista. As heterogeneidades estavam 
relacionadas a estratificação (alternância de estratos 
areníticos, pelíticos e conglomeráticos) e de trending, 
movida por variações litofaciológicas. Já as principais 
anisotropias estavam relacionadas à presença de 
lentes síltico-argilosas, que segundo os autores 
podem funcionar como defletores e selantes dentro 
do reservatório, apresentando condições favoráveis à 
formação de aquíferos com intervalos semiconfinados 
e confinados em alguns bairros da cidade de Boa Vista.

Assim, tanto as áreas qualificadas como 
vulnerabilidade natural média, quanto às de alta 
vulnerabilidade, apresentam propriedades que podem 
contribuir substancialmente para o deslocamento 
de um eventual contaminantes até o lençol freático, 
visto que na área urbana de Boa Vista, a profundidade 
média do Nível de Água (NA) é de 6,3m no período de 

estiagem, chegando a aflorar em algumas regiões (Avila 
2007, Evangelista & Wankler 2008, Sander et al. 2012).

Neste sentido, são necessárias ações que venham 
a monitorar as atividades antrópicas que ocorrem 
no espaço urbano de Boa Vista, visto que ambas 
as classificações para o ABV são preocupantes, 
requerendo ações que fiscalizem o uso e a ocupação do 
solo, de forma a proteger o referido aquífero.

Neste seguimento, constatou-se que o município 
de Boa Vista está edificado sobre o Aquífero Boa Vista, 
que em toda a sua área urbana apresenta índices de 
vulnerabilidade natural a contaminação que variam 
de médio a alto em função de suas características 
litológicas intrínsecas às formações Boa Vista, 
Areias Brancas e Apoteri, apresentando um lençol 
freático raso que se estende a toda a área de estudo, 
caracterizada por ser muito plana, inerente ao domínio 
estrutural Rio Branco – Rio Negro. 

Tais peculiaridades fisiográficas se refletem em 
toda cidade, uma vez que a área onde a capital de 
Roraima teve sua origem (atual bairro Centro) coincide 
com uma das regiões apontadas com os menores 
índices de vulnerabilidade natural, o que para Avila 
(2007), está relacionado com o fato das autoridades 
da época já terem vislumbrado este espaço com as 
características mais propícias e estratégicas para a 
sede da fazenda Boa Vista, que deu origem à cidade de 
mesmo nome.

Outro ponto que chamou a atenção foi a 
concentração de áreas com alta vulnerabilidade na 
zona oeste da cidade (porções noroeste e sudoeste), 
onde ficou evidente duas situações que podem 
impactar negativamente a qualidade dessas águas 
subterrâneas. 

A primeira delas consiste na aglomeração de 
bairros que se estabeleceram nessa zona a partir das 
décadas de 1980, 1990 e início do século XXI, marcadas 
por ocupações irregulares conhecidas como “invasões” 
que, sem obedecer aos parâmetros urbanísticos e 
ambientais impostos pelo plano diretor e legislações 
ambientais vigentes, se estabeleceram próximo aos 
inúmeros igarapés e lagos que permeiam a cidade, sob 
precárias condições sanitárias, representadas em sua 
maioria por fossas sépticas e fossas “negras” (Veras 
2009).

A segunda situação está relacionada à cobertura 
dos serviços de esgotamento sanitário nessa porção da 
cidade, que não ocorreu concomitantemente à criação 
dos bairros de modo que houve um longo período desde 
o estabelecimento de alguns bairros até os mesmos 
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serem servidos pelo referido serviço de saneamento, 
ressaltando-se que muitos ainda estão recebendo a 
estrutura física para posterior operação do sistema. 

Esse cenário acaba por trazer implicações tanto 
no aspecto ambiental, quanto no sanitário, visto que 
a degradação dos lagos e igarapés que drenam essas 
áreas se refletem na qualidade das águas que compõem 
o aquífero, uma vez que os mananciais superficiais e 
subterrâneos se interligam de diversas formas, de modo 
que as águas superficiais podem tornar-se subterrânea 
através de infiltrações, percolações provenientes dos 
rios, lagos e igarapés ou ainda por recarga artificial; e 
as águas subterrâneas podem tornar-se superficial por 
meio de descargas de bases de rios, escoamento em 
fontes e drenagem agrícola (Cabral 1997).

Assim, a ocupação dos leitos desses corpos 
hídricos acaba por gerar e lançar uma carga excessiva 
de nutrientes nos lagos e igarapés que interagem com 
o lençol freático, que se mostrou muito superficial 
na região estudada.  Paralelo a essa condição, existe 
a grande quantidade de fossas sépticas e até fossas 
“negras” (escavação no solo que recebem as excretas 
humanas, sem nenhum tratamento) reunidas em uma 
área ambientalmente frágil. 

Nesse contexto, merece destaque o distrito 
industrial Governador Aquilino Mota Duarte, onde 
está inserido o polo industrial de Boa Vista, abrigando 
diversas empresas que para desempenhar suas 
atividades utilizam poços tubulares particulares, já 
que segundo a CAER, o mesmo não é abastecido pelo 
sistema público de distribuição de água tratada.  

Conforme os resultados demonstrados nessa 
pesquisa, esta região também não é contemplada 
pela coleta e tratamento de esgoto sanitário, aspectos 
estes que merecem atenção redobrada, pois além do 
risco a contaminação pelos efluentes (domésticos e 
industriais), existe a possibilidade de superexplotação 
dos poços perfurados, situação já observada na área do 
Distrito Industrial da cidade de Manaus, no estado 
do Amazonas, que devido à grande quantidade de 
poços perfurados, registrou nos últimos 30 anos 
um expressivo rebaixamento dos níveis da água, 
obrigando os perfuradores a explorarem cada vez mais 
fundo o aquífero existente (Monteiro 2010). 

No que se refere às áreas classificadas com 
vulnerabilidade média, somente os bairros Laura 
Moreira (previsto para ter suas obras iniciadas em 
etapas futuras), Jóquei Clube e parte do Centenário 
(em fase de implantação da estrutura física de coleta 
de esgotos) ainda não têm seus esgotos recolhidos pelo 
sistema público, prevalecendo o uso de fossas sépticas. 
As demais áreas com este índice de vulnerabilidade já 
contemplam esse serviço.  

Tendo em vista que todo o município de Boa Vista 
é beneficiado pelas águas subterrâneas provenientes 
do Aquífero Boa Vista, diagnosticado como vulnerável 
naturalmente, fica evidente a importância de serviços 
de utilidade pública que visem a proteção desse 
recurso natural, e que possam contribuir para um 
ambiente salubre, através do afastamento de vetores 
que possam vir a transmitir doenças à população, 
gerados a partir dos rejeitos e efluentes provenientes 
das atividades humanas.       

CONCLUSÕES

O estudo dos sistemas aquíferos a partir de 
suas características litológicas e hidrogeológicas 
são primordiais para a realização de diagnósticos do 
meio físico, sobretudo em áreas urbanas, onde estão 
situadas inúmeras fontes potenciais de poluição.

Assim, os métodos utilizados para identificar 
a vulnerabilidade dos aquíferos se constituem em 
ferramentas eficazes na gestão desses recursos 
hídricos. Neste aspecto, foram examinados três planos 
de informação: a condição de ocorrência da água 
subterrânea, a ocorrência de estratos de cobertura e 
a distância do nível da água em relação à superfície, 
segundo os parâmetros instituídos através do método 
GOD. 

O grau de ocorrência da água subterrânea foi 
identificado como não confinando, referente ao 
aquífero livre; a ocorrência de estratos de cobertura 
manteve-se no intervalo correspondente às camadas 
representadas em sua maioria por areias, argilas e 
siltes; a distância do lençol freático em relação à 
superfície terrestre apresentou níveis variando entre 
1,20 a 13 metros de profundidade.

 A integração dos parâmetros GOD, resultou em 
um modelo de vulnerabilidade natural à contaminação 
com duas categorias: média vulnerabilidade, 
correspondendo a 32% dos poços pesquisados e alta 
vulnerabilidade, representando 68% dos demais poços, 
demostrando a eficiência da metodologia aplicada, que 
de uma forma preliminar, gerou um diagnóstico da área 
estudada a partir de dados elementares concernentes 
aos aspectos físicos da área estudada.

Esse diagnóstico possibilitou uma análise 
espacial da área de estudo, através da elaboração de um 
mapa de vulnerabilidade do ABV, o qual identificou a 
área urbana de Boa Vista – RR com vulnerabilidade 
natural a contaminação, de modo que as áreas menos 
vulneráveis estão distribuídas na porção que deu 
origem à cidade, onde está situado o bairro Centro e 
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no extremo leste e noroeste do perímetro urbano. Já as 
áreas mais vulneráveis estão concentradas nas porções 
noroeste e sudoeste, e de forma menos expressiva nas 
porções nordeste e sudeste.  

O mapeamento da vulnerabilidade natural do 
aquífero à contaminação no perímetro urbano do 
município de Boa Vista-RR se mostrou uma ferramenta 
importante para a adequada gestão dos recursos 
hídricos subterrâneos, destacando-se a necessidade de 
trabalhos que detalhem e monitorem a qualidade do 
ABV, visando à quantificação da interação entre as águas 

subterrâneas e as fontes potenciais de contaminação 
nesta unidade, já que parte do abastecimento urbano 
e industrial no município é feito por meio de poços 
tubulares perfurados pela comunidade, concessionária 
estadual de água e empresários.

Também é importante destacar a necessidade de 
atualização dos dados e dos poços cadastrados junto 
ao SIAGAS (CPRM), já que os mesmos se constituem 
em valiosas fontes de informações sobre os aspectos 
hidrogeológicos da região.
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RESUMO: A Província Estanífera de Rondônia 
compreende um conjunto de sete suítes intrusivas, das 
quais algumas mostram-se mineralizadas a estanho. 
Estas sete suítes intrudiram um embasamento 
composto por uma associação heterogênea de rochas 
polideformadas e metamorfisadas em grau médio a alto, 
gerando migmatitos, gnaisses, granitos, anfibolitos 
e granulitos. Os corpos graníticos compreendem 
predominantemente sienogranitos e monzogranitos 
com álcali feldspato-granitos subordinados e são 
quimicamente compatíveis com magmatismo tipo-A 
pós-colisional/pós-orogênico associados a diversos 
ciclos orogênicos que fizeram parte da história 
geológica do SW do Cráton Amazônico. A Suíte 
Intrusiva Santa Clara é uma das sete suítes intrusivas 
que fazem parte da Província Estanífera de Rondônia 
e possui idades publicadas que variam entre 1,08 e 
1,07 Ga, sendo assim um evento de granitogênese 
incomum no Cráton Amazônico. Atualmente, está 
suíte compreende um total de dezessete corpos 
graníticos subcirculares a subalongados que incluem 
os maciços Santa Clara, Oriente Novo, Oriente Velho, 
Jacundá, Massaranduba, Retiro, Moisés, Manteiga, 
Primavera, Montenegro, Jararaca e Jatuarana. Novos 
dados de geocronologia U-Pb apresentados neste 
trabalho sugerem que os maciços Jararaca e Jatuarana 
compreendem uma suíte em separado, com idades 
U-Pb significativamente mais antigas do que aquelas 
publicadas para a Suíte Intrusiva Santa Clara. 

PALAVRAS-CHAVE: Província Estanífera de 
Rondônia; Suíte Intrusiva Santa Clara; Granito 

tipo-A; U-Pb LA-ICP-MS; Cráton Amazônico

ABSTRACT: The Rondônia Tin Province includes seven 

intrusive suites and some of these hosts tin mineralization. 

These intrusive suites have intruded an association of 

migmatites, gneisses, granites, amphibolites and granulites in 

medium to high grade metamorphic conditions. The granitic 

intrusions comprise mostly syenogranites and monzogranites 

with subordinate alkali feldspar granites and are compatible 

with post-orogenic/post-collisional A-type magmatism 

related to different orogenic events which affected the SW 

Amazonian Craton. The Santa Clara Intrusive Suite is one 

of the seven intrusive suites that are part of the Rondônia 

Tin Province and has published ages ranging from 1.08 to 

1.07 Ga, representing a uncommon granitic magmatism 

in the Amazonian Craton. This suite includes seventeen 

granitic intrusions: Santa Clara, Oriente Novo, Oriente 

Velho, Jacundá, Massaranduba, Retiro, Moisés, Manteiga, 

Primavera, Montenegro, Jararaca and Jatuarana massifs. 

New U-Pb geochronological data here presented suggests 

that the Jararaca and Jatuarana massifs should be regarded 

as a new intrusive suite, being significantly older than the 

rocks of the Santa Clara Intrusive Suite. 

KEYWORDS: Rondônia Tin Province; Santa Clara 

Intrusive Suite; A-type granite; U-Pb LA-ICP-MS; Amazonian 
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INTRODUÇÃO

A Suíte Intrusiva Santa Clara compreende uma 
das sete suítes que fazem parte da Província Estanífera 
de Rondônia (Fig. 1), juntamente com as Suítes Serra da 
Providência (1606-1532 Ma), Santo Antônio (1406 Ma), 
Teotônio (1387 Ma), Alto Candeias (1346-1338 Ma), 
São Lourenço-Caripunas (1314-1309 Ma) e Rondônia 
(998-991 Ma), também conhecida como Granitos 
Jovens de Rondônia (Bettencourt et al. 1999).  A Suíte 
Intrusiva Santa Clara (1082-1074 Ma) representa 
um dos últimos estágios de magmatismo gerado na 
porção SW do Cráton Amazônico, cuja evolução 
geotectônica está relacionada ao desenvolvimento de 
dois arcos magmáticos principais, que marcam a fase 
acrescionária do Cráton. O Arco Magmático Juruena 
desenvolveu-se entre 1,78 e 1,77 Ga e compreende uma 
associação de rochas ortoderivadas de composição 
tonalítica, diorítica e monzo/sienogranítica. O Arco 
Magmático Jamari (1,76-1,74 Ga) também representa 
uma associação ortoderivada de composição 
tonalítica, enderbítica e diorítica, além de possuir 
granito-gnaisses, metatonalitos e granulitos máficos 
(Quadros et al. 2011). Faixas de rochas paraderivadas 

metamorfizadas em alto grau metamórfico do 
Complexo Quatro Cachoeiras separam estes arcos 
magmáticos e foram afetadas, em conjunto com as 
rochas dos arcos magmáticos, pela Orogênese Quatro 
Cachoeiras, um evento colisional ocorrido entre 1,69 e 
1,63 Ga (Santos et al. 2008). As rochas dos complexos 
Juruena, Jamari e Quatro Cachoeiras são intrudidas 
por variados episódios de corpos graníticos, como 
os granitos rapakivíticos da Suíte Intrusiva Serra 
da Providência (1,57-1,50 Ga), na qual piterlitos e 
viborgitos são tipos comuns. Este conjunto de rochas 
foi deformado e metamorfizado durante a Orogenia 
Alto Candeias, há cerca de 1,33 Ga (Scandolara et al. 
1999, Santos et al. 2002, Quadros et al. 2011). Durante 
o ciclo Sunsás/Orogênese Nova Brasilândia (1,6-1,1 
Ga), houve retrabalhamento de todo o conjunto de 
rochas formado até então e a geração de granitos 
anatéticos; após a fase transpressional deste 
ciclo, episódios de magmatismo pós-orogênico de 
importância metalogenética tomaram lugar, gerando 
as rochas da Suíte Intrusiva Santa Clara (ca. 1,08 Ga) 
e da Suíte Rondônia (0,98 Ga), que hospedam uma 
mineralização polimetálica de Sn, Nb, W e Ta, além 
de topázio.  

Figura 1. Mapa com a distribuição das suítes intrusivas que fazem parte da Província Estanífera 
de Rondônia segundo Bettencourt et al. (1995). RTP = Rondonian Tin Province 
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As rochas da Suíte Santa Clara foram 
inicialmente estudadas por Kloosterman (1966, 1968), 
Isotta et al. (1978), Bettencourt & Dall’agnol (1987), 
Bettencourt et al. (1999) e de forma mais detalhada 
por Leite Júnior (1992, 2002) e Nogueira (2010, 2012, 
2016). Até então, esta suíte intrusiva era composta 
pelos maciços Santa Clara, Oriente Velho, Oriente 
Novo e Manteiga, porém dados mais recentes de 
campo, petrografia, litogeoquímica e sensoriamento 
remoto permitiram incluir nesta suíte corpos que 
ocorrem nos arredores das cidades de Ariquemes, 
Cujubim, Machadinho d’Oeste e Vale do Anari. Assim, 
atualmente a Suíte Intrusiva Santa Clara compreende 
um total de dezessete maciços: Santa Clara, Oriente 
Novo, Oriente Velho, Jacundá, Massaranduba, Retiro, 
Moisés, Manteiga, Primavera, Montenegro, Jararaca e 
Jatuarana, além de outros corpos que não receberam 
denominação (Quadros et al. 2011). Nogueira (2016) 
individualizou mais dois corpos que também eram 
tidos como pertencentes à esta suíte mas que não 
tinham nome até então: os maciços Ramos e Preto (Fig. 
2). De acordo com dados disponíveis na literatura, é a 
primeira vez que os maciços Jatuarana e Jararaca são 
amostrados e estudados em mais detalhe. 

Esta suíte intrusiva é composta predominante-
mente por anfibólio-biotita-granitos e biotita-grani-
tos com variação textural que inclui tipos porfiríticos, 
equigranulares, finos e piterlíticos. São subalcalinos, 

metaluminosos a fracamente peraluminosos, quimica-
mente compatíveis com granitos intraplaca do tipo A2

 
de Eby (1992) e granitoides ferrosos (ferroan) de Frost 
et al. (2001). Além destes litotipos, álcali feldspato-gra-
nitos, monzonitos, sienitos, microsienitos, microgra-
nitos peralcalinos, traquitos e traquiandesitos foram 
descritos por Leite Júnior (2002). Este conjunto de 
rochas é intrusivo em ortognaisses do Complexo Ja-
mari, paragnaisses do Complexo Quatro Cachoeiras e 
em granitoides da Suíte Intrusiva Serra da Providên-
cia, apesar de raramente serem observados contatos 
diretos em campo. Dados geocronológicos disponíveis 
na literatura indicam que o magmatismo que formou 
a Suíte Intrusiva Santa Clara tem idades de cristali-
zação entre 1082 e 1074 Ma (Bettencourt et al. 1995). 
Dados isotópicos de Pb-Pb por evaporação em zircão 
publicados por Quadros et al. (2011) sugerem idades de 
cristalização entre 1082±3 Ma e 1087±8 Ma para amos-
tras dos maciços Massaranduba e Oriente Novo, res-
pectivamente. Dados de U-Pb LA-ICP-MS em zircão 
de Nogueira (2012) mostram idades de cristalização 
de 1061±11 Ma e 1075±16 Ma para granitoides desta 
suíte. 

Neste trabalho são apresentados dados inéditos 
de U-Pb LA-ICP-MS dos maciços Jararaca e Jatuarana, 
anteriormente interpretados como pertencentes à Suíte 
Santa Clara, porém análises geocronológicas indicam 
idades mais antigas para estes dois corpos intrusivos. 

Figura 2. Mapa geológico com a localização de todos os maciços que compreendem a 
Suíte Intrusiva Santa Clara (Nogueira 2016, Nogueira et al. 2015).
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ASPECTOS DE CAMPO

Os maciços Jatuarana e Jararaca ocorrem na 
porção sudeste da Suíte Intrusiva Santa Clara e 
compreendem corpos circulares de aproximadamente 
7,5 x 7,5 km. Os litotipos destes maciços são biotita-
granitos que ocorrem na forma de blocos e lajedos 
(Fig. 3A). Em ambos os maciços, observa-se biotita-
granitos com variação textural que inclui tipos 
equigranulares e porfiríticos (Figs. 3B, C, D, E). Trata-
se de rochas homogêneas e coloração que varia desde 
rosada até cinzenta, predominando o segundo tipo e 
são compostas por K-feldspato, quartzo, plagioclásio 
e biotita e possuem granulação média a grossa. Nas 

variedades porfiríticas, os fenocristais de K-feldspato 
têm entre 1 cm e 4 cm, embora alguns com 7 cm tenham 
sido observados. Em alguns afloramentos, estes 
granitoides são cortados por veios de composição 
quartzo-feldspática.   

Em alguns afloramentos do maciço Jararaca, estes 
biotita-granitos apresentam clots máficos surmicáceos 
(Fig. 3F) que ocorrem na forma de discos alongados 
de 1-2 cm de tamanho e granulação fina. Alguns 
xenocristais finos de quartzo e K-feldspato também 
são comuns nestes clots. Estes clots também são comuns 
em outros corpos desta suíte intrusiva, ocorrendo 
tanto em anfibólio-biotita-granitos quanto em biotita-
granitos, especialmente no próprio maciço Santa Clara.

Figura 3. Aspectos de campo de afloramentos referentes aos maciços Jatuarana e Jararaca. 
Em (A) blocos de granitoides do maciço Jatuarana; (B) textura equigranular e (C) textura 
porfirítica de biotita-granitos do maciço Jatuarana, com fenocristais de K-feldspato; 
em (D) textura equigranular que ocorre em alguns afloramentos do maciço Jararaca, (E) 
textura porfirítica, variedade textural mais comum no maciço Jararaca e (F) clots máficos 
arredondados, feição característica de alguns afloramentos dos granitoides deste maciço



Camila Cardoso Nogueira | Mauro César Geraldes | Márcio Inácio Alves | Beatriz P. Debowski

55
Contribuições à Geologia da Amazônia - Volume 11

Figura 4. Fotomicrografias de biotita-granitos pertencentes aos maciços Jatuarana e Jararaca. Em (A) e (B), 
visão geral destes litotipos, mostrando mineralogia principal rica em microclina, quartzo, plagioclásio 
(bastante sericitizado) e biotita. Em (C) e (D), detalhe de aglomerado composto por cristais de minerais 
opacos, allanita, biotita e fluorita; a allanita apresenta cor ocre e está nas margens dos minerais opacos 
e em (E) e (F), detalhe de outro aglomerado composto por lamelas de biotita amarronzadas, minerais 
opacos e allanita. Nesta imagem, também é possível observar processo de cloritização no cristal de 
biotita na porção superior da foto. Aln = allanita; fl = fluorita.

PETROGRAFIA

Em análise petrográfica, os biotita-granitos 
destes maciços apresentam mineralogia principal que 
inclui microclina, quartzo, plagioclásio e biotita, além 
de acessórios como minerais opacos, allanita, zircão 
e titanita (Figs. 4A e B). Fluorita ocorre como mineral 
acessório em uma das amostras do Maciço Jatuarana 
(Figs. 4C e D). As lamelas de biotita mostram coloração 
amarronzada e pleocroísmo de marrom claro a verde 
pálido, sendo a cloritização um processo bastante 
comum (Figs. 4E e F). Cristais de plagioclásio sendo 
substituídos por sericita também são observados nas 
lâminas (Figs. 4A, B, E e F). É comum observar que cristais de 
titanita, minerais opacos, allanita e biotita ocorrem como um 
aglomerado em algumas lâminas destas amostras. Estes 
litotipos possuem composição média sienogranítica. 

GEOCRONOLOGIA U-Pb

Para análise geocronológica U-Pb pelo método 
LA-ICP-MS (Laser Ablation Inductively Coupled Plasma 
Mass Spectrometry), foram selecionadas três amostras 
de biotita-granitos do maciço Jatuarana e duas amos-
tras deste mesmo litotipo do maciço Jararaca. Cerca 
de 20 kg de amostras foram coletados e posteriormen-
te processados no Laboratório Geológico de Prepara-
ção de Amostras (LGPA), na Universidade do Esta-
do do Rio de Janeiro. As amostras foram britadas em 
britador de mandíbulas e em seguida pulverizadas no 
moinho de discos. O material resultante foi bateado 
manualmente e em seguida os minerais pesados foram 
concentrados com o uso de bromofórmio. O concen-
trado obtido passou pelo separador eletromagnético 
Frantz e a fração menos magnética foi selecionada 
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em lupa binocular. Os cristais de zircão foram sepa-
rados e colocados em mounts que foram analisados por 
LA-ICP-MS. As análises foram realizadas no Labo-
ratório Multilab (UERJ) e foram utilizadas imagens 
de Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) dos 
zircões para selecionar os melhores alvos e identificar 
inclusões minerais e zonamentos (Figs. 5 e 6) foram 
utilizadas. De maneira geral, os grãos de zircão com-
preendem cristais pardos a incolores subédricos e 
prismáticos, com proporções comprimento/largura de 
2:1 e 3:1. São comumente zonados, refletindo episódios 
de crescimento magmático. 

Figura 5. Imagens por microscópio eletrônico de 
varredura (MEV) de grãos de zircão da amostra CN-JT-
05B, do Maciço Jatuarana, mostrando a localização dos 
spots das análises U-Pb LA-ICP-MS feitas no Multilab 
(UERJ). 

Figura 6. Imagens por MEV de cristais de zircão da 
amostra CN-JC-03B, do Maciço Jararaca, mostrando 
a localização dos spots das análises U-Pb LA-ICP-MS 
feitas no Multilab (UERJ).

Para as análises de U-Pb LA-ICP-MS foram utili-
zados spots com diâmetro entre 25 e 30Como colocado 
anteriormente, até o momento não havia dados de ge-
ocronologia U-Pb disponíveis para estes dois maciços 
da Suíte Intrusiva Santa Clara. Três amostras do Ma-
ciço Jatuarana foram selecionadas para serem analisa-
das: CN-JT-06, CN-JT-01D e CN-JT-05B e duas amos-
tras do Maciço Jararaca: CN-JC-03B e CN-JC-07B. 

A amostra do Maciço Jatuarana CN-JT-06 t e v e 
um total de vinte e seis spots analisados (Tab. 1), den-
tre os quais onze foram usados para gerar a concórdia 
(Fig. 7). Os valores da razão Th/U variam entre 0,36 

e 1,56 e a discordância está entre -4% e 4%. A idade 
de cristalização obtida para esta amostra é de 1165±11 
Ma, idade está mais antiga do que aquelas reporta-
das para a Suíte Intrusiva Santa Clara na literatura. 

Figura 7. Diagrama concórdia obtido para a amostra CN-
JT-06, biotita-granito do Maciço Jatuarana
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Figura 8. Diagrama concórdia obtido para a amostra CN-JT-01D 
do Maciço Jatuarana

a Fração do 206Pb não-radiogênico do ponto do zircão analisado, onde f206 = (206Pb/204Pb)t comum / (206Pb/204Pb)amostra;
b Razão Th/U e concentrações de Pb, Th e U (ppm) calculadas com base no zircão de referência GJ-1;
c Corrigidas para o branco analítico (background), para o fracionamento interno Pb/U e normalizadas ao zircão de referência GJ-1 (ID-TIMS-valores/valores-medidos); 
207Pb/235U calculada usando a equação = (207Pb/206Pb)*(206Pb/238U)*(137,88);      
d Rho é a correlação de erro definido como o quociente dos erros propagados das razões 206Pb/238U e 207Pb/235U;   
e Corrigida para o fracionamento de massa (mass-bias) por normalização ao zircão de referência GJ-1 e para Pb comum usando o modelo de evolução de Pb de  Stacey & 
Kramers (1975);   
f Grau de concordância, (206Pb/238U) / (207Pb/206Pb) = (idade 206Pb/238U * 100) / (idade 207Pb/206Pb), segundo Horstwood et al. 2016.

Tabela 1. Dados isotópicos U-Th-Pb obtidos em análise geocronológica nos cristais de zircão da amostra CN-JT-06. 
As análises em destaque são aquelas usadas para gerar o diagrama de concórdia da Figura 7.

Isotope ratiosc Ages (Ma) 
Spot number Pb Th U 207Pb/  1 s 206Pb/ 1 s 207Pb/ 1 s   206Pb/ 1 s   207Pb/ 1 s   207Pb/ 1 s %

ƒ 206
a ppm ppm ppm Th/Ub  235U [% ] 238U [% ] Rhod 206Pbe [% ]   238U abs   235U abs   206Pb abs Disc.

CNJT-06_001A 0.0019 10 42 39 1.07 2.1662 2.34 0.2020 1.90 0.81 0.0778 1.37 1186 23 1170 27 1141 16 -4
CNJT-06_002A 0.0055 11 52 44 1.18 2.2276 2.37 0.2050 2.04 0.86 0.0788 1.20 1202 25 1190 28 1168 14 -3
CNJT-06_003A 0.0099 12 46 46 0.99 2.7347 8.58 0.2225 2.98 0.35 0.0891 8.05 1295 39 1338 115 1407 113 8
CNJT-06_004A 0.0055 9 34 36 0.96 2.1484 3.61 0.1955 3.02 0.84 0.0797 1.98 1151 35 1165 42 1190 24 3
CNJT-06_005A 0.0020 9 31 31 0.99 2.1894 3.99 0.1994 3.64 0.91 0.0796 1.63 1172 43 1178 47 1188 19 1
CNJT-06_006A 0.0054 11 60 39 1.56 2.1405 3.57 0.1972 1.97 0.55 0.0787 2.98 1160 23 1162 41 1165 35 0
CNJT-06_007A 0.0084 7 33 26 1.30 2.0966 2.66 0.1917 1.73 0.65 0.0793 2.02 1131 20 1148 31 1180 24 4
CNJT-06_008A 0.0053 12 48 49 0.97 2.1670 2.00 0.2024 1.55 0.77 0.0776 1.26 1188 18 1171 23 1138 14 -4
CNJT-06_009A 0.0049 5 24 20 1.18 2.0007 4.69 0.1817 4.32 0.92 0.0799 1.82 1076 47 1116 52 1193 22 10
CNJT-06_010A 0.0040 5 21 20 1.03 2.0532 3.10 0.1882 2.20 0.71 0.0791 2.19 1112 24 1133 35 1175 26 5
CNJT-06_011A 0.0089 7 30 26 1.17 2.1748 2.43 0.1955 1.51 0.62 0.0807 1.91 1151 17 1173 29 1214 23 5
CNJT-06_012A 0.0144 35 72 125 0.58 2.9851 9.94 0.2323 1.13 0.11 0.0932 9.88 1347 15 1404 140 1492 147 10
CNJT-06_013A 0.0039 28 77 125 0.62 2.1035 3.02 0.1932 1.87 0.62 0.0789 2.38 1139 21 1150 35 1171 28 3
CNJT-06_001B 0.0027 25 134 101 1.32 2.0699 3.54 0.1884 2.30 0.65 0.0797 2.70 1113 26 1139 40 1189 32 6
CNJT-06_003B 0.0021 29 45 125 0.36 2.0930 5.66 0.1944 5.30 0.94 0.0781 1.99 1145 61 1147 65 1149 23 0
CNJT-06_004B 0.0051 14 62 52 1.19 2.1528 1.95 0.1950 1.30 0.67 0.0801 1.46 1148 15 1166 23 1199 17 4
CNJT-06_005B 0.0035 16 83 62 1.32 2.2743 4.28 0.2055 2.27 0.53 0.0803 3.63 1205 27 1204 52 1203 44 0
CNJT-06_006B 0.0101 7 27 28 0.98 2.2981 6.14 0.1839 4.09 0.66 0.0906 4.59 1088 44 1212 74 1439 66 24
CNJT-06_007B 0.0079 9 45 35 1.28 2.0984 4.44 0.1828 2.38 0.54 0.0832 3.74 1082 26 1148 51 1275 48 15
CNJT-06_008B 0.0045 7 28 30 0.93 2.1315 3.33 0.1830 2.26 0.68 0.0845 2.45 1083 24 1159 39 1304 32 17
CNJT-06_009B 0.0055 14 70 52 1.36 1.9829 3.21 0.1764 2.18 0.68 0.0815 2.35 1047 23 1110 36 1234 29 15
CN-JT-06_010B 0.0035 9 36 34 1.07 2.1320 4.27 0.1908 3.40 0.79 0.0810 2.59 1126 38 1159 50 1223 32 8
CN-JT-06_011B 0.0041 17 76 59 1.30 2.0017 5.20 0.1824 4.64 0.89 0.0796 2.35 1080 50 1116 58 1187 28 9
CN-JT-06_012B 0.0037 8 34 29 1.17 2.1871 5.60 0.1949 5.31 0.95 0.0814 1.80 1148 61 1177 66 1231 22 7
CN-JT-06_013B 0.0041 17 99 61 1.62 2.0390 2.88 0.1875 2.36 0.82 0.0789 1.65 1108 26 1129 33 1168 19 5

Um total de dezoito spots foram analisados na 
amostra CN-JT-01D (Tab. 2), também do Maciço 
Jatuarana e sete foram usados no diagrama concórdia. 

Estes cristais exibem discordância variando entre 0% e 
1% e razão U-Th entre 0,58 e 0,72. A idade de cristalização 
obtida para esta amostra é de 1079±13 Ma (Fig. 8).
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A amostra CN-JT-05B teve um total de vinte e seis 
spots analisados (Tab. 3), dos quais três foram usados 
para gerar o diagrama concórdia. Os valores da razão 
Th/U variam entre 0,58 e 1,63 e os valores de discordân-

cia entre -2% e 3%. A idade de cristalização obtida para 
esta amostra de biotita-granito do Maciço Jatuarana é de 
1183±17 Ma (Fig. 9), idade esta mais antiga do que aque-
las já publicadas para a Suíte Intrusiva Santa Clara.

Isotope ratiosc Ages (Ma) 
Spot number Pb Th U 207Pb/  1 s 206Pb/ 1 s 207Pb/ 1 s   206Pb/ 1 s   207Pb/ 1 s   207Pb/ 1 s %

ƒ 206
a ppm ppm ppm Th/Ub  235U [% ] 238U [% ] Rhod 206Pbe [% ]   238U abs   235U abs   206Pb abs Discf

CNJT01D_001A 0.0010 6 25 26 0.96 1.8328 5.13 0.1788 2.89 0.56 0.0743 4.24 1061 31 1057 54 1050 45 -1
CNJT01D_002A 0.0016 22 60 100 0.60 1.9566 2.24 0.1888 1.60 0.72 0.0752 1.56 1115 18 1101 25 1073 17 -4
CNJT01D_003A 0.0002 7 32 30 1.08 1.7975 3.81 0.1743 2.15 0.56 0.0748 3.15 1036 22 1045 40 1062 33 2
CNJT01D_004A 0.0026 16 52 73 0.71 1.8884 3.43 0.1815 2.72 0.79 0.0755 2.09 1075 29 1077 37 1081 23 1
CNJT01D_005A 0.0008 6 24 29 0.84 1.8062 5.79 0.1711 4.22 0.73 0.0765 3.96 1018 43 1048 61 1109 44 8
CNJT01D_006A 0.0014 10 39 48 0.80 1.8312 4.87 0.1771 4.43 0.91 0.0750 2.02 1051 47 1057 51 1068 22 2
CNJT01D_007A 0.0018 17 58 80 0.72 1.8500 3.53 0.1785 3.01 0.85 0.0752 1.85 1059 32 1063 38 1073 20 1
CNJT01D_008A 0.0016 57 136 278 0.49 1.8547 1.93 0.1778 1.58 0.82 0.0757 1.11 1055 17 1065 21 1086 12 3
CNJT01D_009A 0.0013 69 187 321 0.58 1.9022 1.47 0.1822 0.92 0.63 0.0757 1.14 1079 10 1082 16 1088 12 1
CNJT01D_001B 0.0009 10 34 47 0.71 1.8463 3.77 0.1784 2.98 0.79 0.0750 2.31 1058 32 1062 40 1070 25 1
CNJT01D_002B 0.0015 5 19 24 0.80 1.9418 4.60 0.1865 4.11 0.89 0.0755 2.07 1103 45 1096 50 1082 22 -2
CNJT01D_003B 0.0009 8 38 35 1.09 1.8378 3.79 0.1770 2.64 0.70 0.0753 2.71 1051 28 1059 40 1076 29 2
CNJT01D_004B 0.0014 79 223 374 0.60 1.8821 1.63 0.1804 1.08 0.66 0.0757 1.22 1069 12 1075 18 1086 13 2
CNJT01D_005B 0.0017 12 40 58 0.70 1.8034 3.93 0.1745 3.23 0.82 0.0750 2.24 1037 33 1047 41 1067 24 3
CNJT01D_006B 0.0032 28 108 132 0.82 1.9170 5.34 0.1834 4.99 0.93 0.0758 1.90 1085 54 1087 58 1090 21 0
CNJT01D_007B 0.0009 11 39 51 0.77 1.7968 2.90 0.1728 2.41 0.83 0.0754 1.61 1027 25 1044 30 1080 17 5
CNJT01D_008B 0.0029 25 92 113 0.82 1.9591 4.39 0.1865 3.77 0.86 0.0762 2.25 1103 42 1102 48 1100 25 0
CNJT01D_009B 0.0018 5 15 21 0.73 1.9026 5.35 0.1824 3.74 0.70 0.0757 3.83 1080 40 1082 58 1086 42 1

a Fração do 206Pb não-radiogênico do ponto do zircão analisado, onde f206 = (206Pb/204Pb)t comum / (206Pb/204Pb)amostra;     
b Razão Th/U e concentrações de Pb, Th e U (ppm) calculadas com base no zircão de referência GJ-1;       
c Corrigidas para o branco analítico (background), para o fracionamento interno Pb/U e normalizadas ao zircão de referência GJ-1 (ID-TIMS-valores/valores-medidos); 
207Pb/235U calculada usando a equação = (207Pb/206Pb)*(206Pb/238U)*(137,88);         
d Rho é a correlação de erro definido como o quociente dos erros propagados das razões 206Pb/238U e 207Pb/235U;      
e e  Corrigida para o fracionamento de massa (mass-bias) por normalização ao zircão de referência GJ-1 e para Pb comum usando o modelo de evolução de Pb de  
Stacey & Kramers (1975);            
f Grau de concordância, (206Pb/238U) / (207Pb/206Pb) = (idade 206Pb/238U * 100) / (idade 207Pb/206Pb), segundo Horstwood et al., 2016.     
        

Tabela 2. Dados isotópicos U-Th-Pb obtidos de cristais de zircão da amostra CN-JT-01D. As análises em destaque 
são aquelas usadas para gerar o diagrama de concórdia da Figura 8.

Figura 9. Diagrama concórdia para a amostra de biotita-granito 
CN-JT-05B do Maciço Jatuarana.
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a Fração do 206Pb não-radiogênico do ponto do zircão analisado, onde f206 = (206Pb/204Pb)t comum / (206Pb/204Pb)amostra;    
b Razão Th/U e concentrações de Pb, Th e U (ppm) calculadas com base no zircão de referência GJ-1;      
c Corrigidas para o branco analítico (background), para o fracionamento interno Pb/U e normalizadas ao zircão de referência GJ-1 (ID-TIMS-valores/valores-medidos); 
207Pb/235U calculada usando a equação = (207Pb/206Pb)*(206Pb/238U)*(137,88);        

d Rho é a correlação de erro definido como o quociente dos erros propagados das razões 206Pb/238U e 207Pb/235U;     

e Corrigida para o fracionamento de massa (mass-bias) por normalização ao zircão de referência GJ-1 e para Pb comum usando o modelo de evolução de Pb de  

Stacey & Kramers (1975);           

f Grau de concordância, (206Pb/238U) / (207Pb/206Pb) = (idade 206Pb/238U * 100) / (idade 207Pb/206Pb), segundo Horstwood et al. 2016.     

        

Tabela 3. Dados isotópicos U-Th-Pb obtidos de cristais de zircão da amostra CN-JT-05B. As análises em destaque 
são aquelas usadas para gerar o diagrama de concórdia da Figura 9.

A amostra CN-JC-03B, de biotita-granito que 
faz parte do Maciço Jararaca, teve vinte e seis spots 
analisados (Tab. 4), dos quais treze foram usados 
para geração da concórdia apresentada na Figura 10. 
Os valores da razão Th/U variam entre 0,39 e 1,59 
e os valores da discordância dos grãos usados estão 

entre -4% e 4%. A idade de cristalização obtida para 
esta amostra do Maciço Jararaca foi de 1146±8 Ma. 
Assim como algumas das idades obtidas para amos-
tras do Maciço Jatuarana, esta idade é mais antiga 
do que a maioria das rochas da Suíte Intrusiva Santa 
Clara.

Figura 10. Diagrama concórdia para a amostra de biotita-granito 
CN-JC-03B do Maciço Jararaca, indicando idade de cristalização 
de 1146±8 Ma.

Isotope ratiosc Ages (Ma) 
Spot number Pb Th U 207Pb/  1 s 206Pb/ 1 s 207Pb/ 1 s   206Pb/ 1 s   207Pb/ 1 s   207Pb/ 1 s %

ƒ 206
a ppm ppm ppm Th/Ub  235U [% ] 238U [% ] Rhod 206Pbe [% ]   238U abs   235U abs   206Pb abs Discf

CNJT-05B_002A 0.0010 55 61 244 0.25 2.4310 3.52 0.2280 3.09 0.88 0.0773 1.69 1324 41 6459 227 1130 19 -17
CNJT-05B_003A 0.0011 54 58 225 0.26 2.1227 5.24 0.1984 4.59 0.88 0.0776 2.53 1167 54 6275 329 1136 29 -3
CNJT-05B_004A 0.0009 56 150 247 0.61 2.1307 5.20 0.1995 4.83 0.93 0.0775 1.93 1173 57 6280 327 1133 22 -3
CNJT-05B_005A 0.0028 54 142 256 0.56 2.1438 4.08 0.2042 2.26 0.55 0.0762 3.39 1198 27 6289 256 1099 37 -9
CNJT-05B_006A 0.0008 31 44 146 0.30 2.1386 1.75 0.2027 1.50 0.86 0.0765 0.90 1190 18 6285 110 1109 10 -7
CNJT-05B_007A 0.0006 26 68 70 0.98 2.1175 2.52 0.2008 2.24 0.89 0.0765 1.15 1179 26 6272 158 1108 13 -6
CNJT-05B_008A 0.0005 23 206 96 2.14 1.5722 3.23 0.1331 2.98 0.92 0.0856 1.24 806 24 5866 189 1330 16 39
CNJT-05B_009A 0.0324 24 41 107 0.38 2.4456 52.34 0.2043 50.29 0.96 0.0868 14.53 1198 603 6467 3385 1357 197 12
CNJT-05B_004B 0.0017 37 72 170 0.42 2.1008 6.64 0.1944 5.53 0.83 0.0784 3.67 1145 63 1149 76 1156 42 1
CNJT-05B_005B 0.0028 23 64 63 1.03 2.1006 1.94 0.2003 1.54 0.79 0.0761 1.17 1177 18 1149 22 1096 13 -7
CNJT-05B_006B 0.0619 18 27 71 0.38 0.4040 488.42 0.0247 487.36 1.00 0.1188 32.20 157 765 345 1683 1938 624 92
CNJT-05B_007B 0.0032 31 38 140 0.27 2.6497 3.65 0.2427 2.26 0.62 0.0792 2.87 1401 32 1315 48 1176 34 -19
CNJT-05B_008B 0.0004 6 17 22 0.80 2.1174 6.70 0.1982 6.44 0.96 0.0775 1.87 1166 75 1154 77 1133 21 -3
CNJT-05B_009B 0.0016 14 17 68 0.25 4.3619 72.93 0.2174 3.98 0.05 0.1455 72.82 1268 51 1705 1244 2294 1670 45
CNJT-05B_001C 0.2158 1 3 10 0.27 1.4289 22.11 0.1050 11.85 0.54 0.0987 18.66 644 76 901 199 1599 298 60
CNJT-05B_002C 0.0014 12 95 43 2.21 2.5689 7.26 0.2034 5.96 0.82 0.0916 4.15 1193 71 1292 94 1459 60 18
CNJT-05B_003C 0.0017 19 50 71 0.70 2.2191 2.11 0.2104 1.81 0.86 0.0765 1.08 1231 22 1187 25 1108 12 -11
CNJT-05B_004C 0.0026 17 69 66 1.05 2.1844 4.38 0.2026 3.94 0.90 0.0782 1.91 1189 47 1176 51 1152 22 -3
CNJT-05B_005C 0.0020 22 55 84 0.66 2.2703 3.01 0.2023 2.32 0.77 0.0814 1.91 1188 28 1203 36 1231 23 3
CNJT-05B_006C 0.0026 30 85 146 0.58 2.1434 2.09 0.1995 1.14 0.55 0.0779 1.75 1173 13 1163 24 1144 20 -2
CNJT-05B_007C 0.0015 26 89 129 0.69 2.0405 4.76 0.1922 4.57 0.96 0.0770 1.32 1133 52 1129 54 1121 15 -1
CNJT-05B_008C 0.0021 23 100 103 0.97 1.9982 5.86 0.1873 5.64 0.96 0.0774 1.57 1107 62 1115 65 1131 18 2
CNJT-05B_009C 0.0013 31 170 104 1.63 2.2472 2.75 0.2047 1.47 0.53 0.0796 2.32 1201 18 1196 33 1187 28 -1
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Para a amostra CN-JC-07B, vinte e sete spots 
foram analisados (Tab. 5), dos quais oito foram usados 
para gerar o diagrama de concórdia. Estes spots têm 
discordância entre -1% e 2% e valores de Th/U entre 

0,66 e 1,14. A idade de cristalização obtida para esta 
amostra do Maciço Jararaca foi de 1138±12 Ma (Fig. 11), 
também incompatível com as idades U-Pb disponíveis 

para esta suíte na literatura. 

Isotope ratiosc Ages (Ma) 
Spot number Pb Th U 207Pb/  1 s 206Pb/ 1 s 207Pb/ 1 s   206Pb/ 1 s   207Pb/ 1 s   207Pb/ 1 s %

ƒ 206
a ppm ppm ppm Th/Ub  235U [% ] 238U [% ] Rhod 206Pbe [% ]   238U abs   235U abs   206Pb abs Concf

CNJC-03B_001A 0.0046 7 11 22 0.51 3.7927 3.87 0.2816 3.08 0.80 0.0977 2.33 1600 49 1591 62 1580 37 -1
CNJC-03B_002A 0.0037 27 131 101 1.30 2.0776 2.48 0.1937 1.84 0.74 0.0778 1.66 1142 21 1141 28 1141 19 0
CNJC-03B_003A 0.0017 41 124 174 0.71 2.0884 2.43 0.1973 2.07 0.85 0.0768 1.27 1161 24 1145 28 1116 14 -4
CNJC-03B_004A 0.0036 49 156 199 0.78 2.1618 2.97 0.1990 2.47 0.83 0.0788 1.65 1170 29 1169 35 1166 19 0
CNJC-03B_005A 0.0403 37 89 140 0.64 2.9503 8.52 0.1896 3.88 0.46 0.1128 7.58 1119 43 1395 119 1846 140 39
CNJC-03B_006A 0.0055 31 197 124 1.59 2.1356 4.50 0.1938 3.28 0.73 0.0799 3.07 1142 37 1160 52 1195 37 4
CNJC-03B_007A 0.0043 33 106 145 0.73 2.1616 5.92 0.1969 5.81 0.98 0.0796 1.16 1159 67 1169 69 1187 14 2
CNJC-03B_008A 0.0670 22 49 61 0.80 6.7306 17.43 0.3693 1.42 0.08 0.1322 17.37 2026 29 2077 362 2127 370 5
CNJC-03B_009A 0.0038 50 118 303 0.39 2.1608 4.75 0.1957 3.76 0.79 0.0801 2.90 1152 43 1169 55 1199 35 4
CNJC-03B_010A 0.0163 74 207 263 0.79 5.1676 8.10 0.3190 3.19 0.39 0.1175 7.44 1785 57 1847 150 1919 143 7
CNJC-03B_011A 0.0488 22 115 64 1.80 2.5546 18.05 0.1763 4.75 0.26 0.1051 17.42 1047 50 1288 232 1716 299 39
CNJC-03B_012A 0.0180 62 179 246 0.73 3.0120 4.45 0.1980 2.91 0.65 0.1103 3.37 1164 34 1411 63 1805 61 35
CNJC-03B_013A 0.2087 2 2 9 0.22 2.8107 26.19 0.0972 14.82 0.57 0.2097 21.59 598 89 1358 356 2903 627 79
CNJC-03B_001B 0.0051 5 10 15 0.71 3.5657 3.84 0.2782 3.48 0.91 0.0930 1.62 1582 55 1542 59 1487 24 -6
CNJC-03B_002B 0.0020 25 84 102 0.82 2.1003 1.68 0.1968 1.07 0.64 0.0774 1.29 1158 12 1149 19 1132 15 -2
CNJC-03B_003B 0.0026 25 84 105 0.79 2.0336 2.31 0.1881 1.97 0.85 0.0784 1.20 1111 22 1127 26 1157 14 4
CNJC-03B_004B 0.0219 8 33 38 0.87 1.5883 22.22 0.1104 17.51 0.79 0.1043 13.68 675 118 966 215 1702 233 60
CNJC-03B_005B 0.0050 29 135 103 1.31 2.3295 2.49 0.1987 2.03 0.81 0.0850 1.45 1168 24 1221 30 1316 19 11
CNJC-03B_006B 0.0073 45 151 203 0.74 2.4565 3.55 0.2001 0.76 0.22 0.0890 3.46 1176 9 1259 45 1405 49 16
CNJC-03B_007B 0.0021 39 161 161 1.00 1.9923 3.44 0.1854 3.12 0.91 0.0779 1.45 1096 34 1113 38 1145 17 4
CNJC-03B_008B 0.0032 38 128 194 0.66 2.0783 1.63 0.1961 1.00 0.62 0.0769 1.28 1154 12 1142 19 1118 14 -3
CNJC-03B_009B 0.0016 51 197 213 0.93 2.0583 2.37 0.1923 2.04 0.86 0.0776 1.21 1134 23 1135 27 1137 14 0
CNJC-03B_010B 0.0033 5 10 15 0.71 3.5688 3.55 0.2794 3.11 0.88 0.0927 1.71 1588 49 1543 55 1481 25 -7
CNJC-03B_011B 0.0020 25 84 102 0.82 2.0988 1.69 0.1968 1.07 0.64 0.0773 1.30 1158 12 1148 19 1130 15 -2
CNJC-03B_012B 0.0026 25 84 105 0.79 2.0220 2.23 0.1870 1.94 0.87 0.0784 1.09 1105 21 1123 25 1157 13 4
CNJC-03B_013B 0.0202 8 33 38 0.87 1.4279 20.01 0.0991 14.11 0.71 0.1045 14.19 609 86 901 180 1706 242 64

a Fração do 206Pb não-radiogênico do ponto do zircão analisado, onde f206 = (206Pb/204Pb)t comum / (206Pb/204Pb)amostra;     
b Razão Th/U e concentrações de Pb, Th e U (ppm) calculadas com base no zircão de referência GJ-1;      
c Corrigidas para o branco analítico (background), para o fracionamento interno Pb/U e normalizadas ao zircão de referência GJ-1 (ID-TIMS-valores/valores-medidos); 
207Pb/235U calculada usando a equação = (207Pb/206Pb)*(206Pb/238U)*(137,88);         
d Rho é a correlação de erro definido como o quociente dos erros propagados das razões 206Pb/238U e 207Pb/235U; 
e Corrigida para o fracionamento de massa (mass-bias) por normalização ao zircão de referência GJ-1 e para Pb comum usando o modelo de evolução de Pb de  
Stacey & Kramers (1975);            
f Grau de concordância, (206Pb/238U) / (207Pb/206Pb) = (idade 206Pb/238U * 100) / (idade 207Pb/206Pb), segundo Horstwood et al. 2016.    
 

Tabela 4. Dados isotópicos U-Th-Pb obtidos de cristais de zircão da amostra CN-JC-03B. As amostras em destaque 
são aquelas usadas para gerar o diagrama de concórdia da Figura 10.

Figura 11.  Diagrama concórdia para a amostra de biotita-granito CN-
JC-07B, do Maciço Jararaca, indicando idade de cristalização de 1138±12 
Ma.
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a Fração do 206Pb não-radiogênico do ponto do zircão analisado, onde f206 = (206Pb/204Pb)t comum / (206Pb/204Pb)amostra;   
b Razão Th/U e concentrações de Pb, Th e U (ppm) calculadas com base no zircão de referência GJ-1;
c Corrigidas para o branco analítico (background), para o fracionamento interno Pb/U e normalizadas ao zircão de referência GJ-1 (ID-TIMS-valores/valores-medidos); 
207Pb/235U calculada usando a equação = (207Pb/206Pb)*(206Pb/238U)*(137,88);        
d Rho é a correlação de erro definido como o quociente dos erros propagados das razões 206Pb/238U e 207Pb/235U;     
e Corrigida para o fracionamento de massa (mass-bias) por normalização ao zircão de referência GJ-1 e para Pb comum usando o modelo de evolução de Pb de Stacey 
& Kramers (1975);           
f Grau de concordância, (206Pb/238U) / (207Pb/206Pb) = (idade 206Pb/238U * 100) / (idade 207Pb/206Pb), segundo Horstwood et al. 2016. 

CONCLUSÕES

 A Suíte Intrusiva Santa Clara é uma das sete 
suítes que fazem parte da Província Estanífera de 
Rondônia e compreende predominantemente sie-
no e monzogranitos com álcali feldspato-granitos e 
quartzo-monzonitos subordinados. Dados de lito-
geoquímica indicam que estes litotipos são subalca-
linos, metaluminosos a fracamente peraluminosos e 
quimicamente compatíveis com magmatismo intra-
placa pós-orogênico/anorogênico. Dados isotópicos 
de U-Pb e Pb-Pb por evaporação disponíveis na lite-
ratura sugerem idades de cristalização entre 1082 e 
1074 Ma para esta suíte intrusiva. No entanto, dados 
inéditos de U-Pb LA-ICP-MS apresentados neste tra-

balho indicam que os maciços Jararaca e Jatuarana, es-
tudados pela primeira vez, são mais antigos do que 
as idades propostas para a Suíte Intrusiva Santa Clara. 
Nogueira (2016), em estudo detalhado sobre esta suí-
te, apresentou dados de U-Pb LA-ICP-MS em zircão 
que mostram idades de cristalização entre 1183±17 Ma 
e 1065±11 Ma para seis dos dezessete corpos incluí-
dos nesta suíte. Com exceção dos maciços Jararaca 
e Jatuarana, todos possuem idades de cristalização 
compatíveis com as já publicadas para a Suíte Intru-
siva Santa Clara. Na verdade, em termos de idades de 
cristalização, estes dois corpos não se enquadram em 
nenhuma outra suíte pós-orogênica/anorogênica da 
Província Estanífera de Rondônia e podem representar 
uma nova suíte, aqui apresentada como Suíte Intrusiva 
Jatuarana, com idade que varia entre 1183 e 1079 Ma.

Tabela 5. Dados isotópicos U-Th-Pb LA-ICP-MS da amostra CN-JC-07B. As análises em destaque foram usadas para 
gerar o diagrama de concórdia da Figura 11.
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RESUMO: No Brasil há lacunas de informação sobre 

a deposição atmosférica e na região Amazônica são 

raras as campanhas realizadas ao longo dos anos. Para 

preencher parte destas lacunas foram desenvolvidas 

metodologias de amostragem e de análise morfológica 

e química dos particulados atmosféricos nas regiões 

industriais de Barcarena, no estado do Pará e de São 

Luís, no Maranhão.  Utilizou-se o coletor direcional 

de depósito de poeiras (CDDP) e as técnicas de mi-

croscopia eletrônica de varredura (MEV) acoplada à 

análise elementar por espectroscopia de energia dis-

persiva de raios-x (EDS), bem como a análise química 

por espectrometria de emissão atômica por plasma 

induzido por Laser - LIBS. Para as análises de morfo-

logia se utilizou materiais coletados 2 campanhas de 

campo, em 4 pontos e 4 direções geográficas (N, S, L, 

O), para cada uma das duas subestações de transmis-

são de energia SESV (Vila do Conde em Barcarena) 

e SESLII (São Luís). Foram analisadas 251 imagens e 

124 espectros nos laboratórios LAMIGA-UFPA e LA-

BMEV-UFPA. Constatou-se influência antrópica nas 

deposições, comprovadas pela presença das partícu-

las esféricas carbonáceas - SPC’s e a sua composição 

química com marcadores inequívocos, tais como (S, 

Ba, Cr e V).

PALAVRAS-CHAVE: CDDP, LIBS, Barcarena-PA, 

São Luis-MA.

ABSTRACT: Most of Brazil lacks information about 

atmospherical deposition. Yearlong monitoring campaigns are 

seldom in the Amazon region. To improve this understanding 

of Barcarena-PA, in the state of Pará and Sao Luis in the state 

of Maranhão. The directional dust deposit gauge (DDDG), 

scanning electron microscopy (SEM), energy-dispersive 

X-ray spectroscopy (EDS) and Laser Induced Breakdown 

Spectroscopy (LIBS) were used in this study. For the analysis 

of morphology, 2 field campaigns were used in 4 points and 4 

geographic directions (N, S, L, O) for each of the two SESV power 

transmission substations (Vila do Conde in Barcarena) and 

SESLII (São Luis). A total of 251 images and 124 spectra were 

analyzed in laboratories LAMIGA-UFPA and LABMEV-

UFPA. Antropic influence in the depositions, evidenced by the 

presence of carbonaceous spherical particles (SPC’s) and its 

chemical composition with unequivocal markers such as (S, Ba, 

Cr and V) were observed.

KEYWORDS: DDDG, LIBS, Barcarena-PA, São 

Luis-MA
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INTRODUÇÃO

As partículas sólidas e líquidas dispersas na at-
mosfera se distribuem em diversos tamanhos, origi-
nando-se de fontes naturais (erupções vulcânicas, pó-
lens, bactérias, sais marinhos, queimadas e suspensão 
do solo por ação do vento) ou antrópicas (atividades 
industriais, emissões veiculares de motores a combus-
tão, processos de cominuição e extração de minérios), 
resultantes de processos físicos e/ou químicos (Lenzi 
& Favero 2012). 

Emprega-se o termo aerossol apenas para de-
signar as partículas sólidas ou gotículas dispersas na 
atmosfera e estratosfera com dimensões inferiores a 
100 µm, que incluem poeiras, fumos, cinzas, nevoeiros 
e “sprays” (Alves 2005). Os processos de emissão são 
resultantes de várias fontes, heterogéneas em com-
posição química e propriedades físicas, o que torna 
muito difícil a sua previsão e entendimento, contudo 
podem ser representados resumidamente na Figura 
1. As emissões naturais e antrópicas que resultam em 
poluentes emitidos em sua forma original (primários) 
e/ou os que sofrem transformação após a emissão (se-
cundários), produzidos por reação química e/ou foto-
química na atmosfera, que após um tempo de residên-
cia variável podem se precipitar por deposição úmida 
ou seca (Rosasco et al. 2011). 

O consumo de combustíveis fósseis para geração 
de vapor e eletricidade contribui com a poluição at-
mosférica e somada às emissões industriais aumenta a 
complexidade do estudo dos particulados da atmosfe-
ra. A queima de combustíveis (carvão mineral, vegetal 
e madeira) contribui com as emissões atmosféricas, 
que após o lançamento sofrem diluição no ar, tornan-
do muito difícil a identificação de procedência das es-
pécies emitidas.

 
 

Aerossol

Poluentes 
Primários e Secundários

Emissões
Naturais

Partículas, poeiras, fumos, 
fumaça, névoa e gases

Deposição úmida e seca

Vapor 
d’água

Gases e 
vapores

Emissões
Antrópicas

Figura 1. Composição do aerossol atmosférico.

Segundo Umbria et al. (2004) a caracterização 
química e morfológica das partículas poluentes na 
atmosfera é de fundamental entender e diferenciar 
as fontes emissoras. Para Rosasco et al. (2011) a ca-
racterização da composição química e concentração, 
presença de fases (líquida ou sólida) e sua morfologia 
(tamanho e distribuição) é necessário para a caracte-
rização dos aerossóis atmosféricos. As partículas mi-
nerais naturais ou geogênicas geralmente são produ-
zidas em fontes próximas (distância entre 1-10 Km), 
apresentam aparência e morfologia típicas e que se 
relacionam inequivocamente à fonte. As partículas 
biogênicas são basicamente compostas por esporos, 
fungos, vírus, bactérias e microfósseis, representando 
uma pequena parcela das partículas atmosféricas. 
Também podem estar presentes nos aerossóis partí-
culas marinhas formadas pelo “spray” marinho, com-
posto por cloreto de sódio em maiores quantidades 
seguidos de sulfatos dispersos em outros elementos 
como cálcio e silício. Já as partículas antrópicas resul-
tantes de emissões, coalescência e cristalização artifi-
cial formadas a partir da combustão e condensação de 
compostos orgânicos e metálicos, apresentam forma 
esférica e composição química mais complexa e va-
riável associada ao processo produtivo que a origina.

Entre as partículas atmosféricas se destacam as 
“Spheroidal Carbonaceous Particles” -SPC’s e as partí-
culas inorgânicas, coletivamente conhecidos como “fly 
ash” (Abreu 2008), que é o termo usado para descrever 
a matéria particulada emitida junto com os gases 
gerados em processos de combustão. Para Umbria et 
al. (2004), as SPC’s possuem superfícies com múltiplas 
cavidades, de aparência “cavernosa” típica, embora as 
cavidades variem em quantidade e tamanho, formadas 
pela expulsão de líquido ou gás do interior da partí-
cula devido ao aumento de pressão interna e dimi-
nuição da pressão externa de motores à combustão. 

Rose (2015) tem utilizado as cinzas volantes em 
estudos de registros históricos das atividades huma-
nas. Essas partículas consistem em dois tipos bási-
cos: as SCP’s que resultam da combustão incomple-
ta das partículas de carvão pulverizado ou gotículas 
de óleo e que são componente constante do negro 
de fumo (fuligem ou “black carbon”), compostas basi-
camente de carbono elementar. E as “inorganic ash 
spheres” – IAS’s que são compostas de substâncias 
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inorgânicas não inflamáveis presentes no combustí-
vel ou de origem da metalurgia. Essas partículas dis-
persas no ar se preservam em uma variedade de meios 
de acumulação, incluindo superfícies, sedimentos 
marinhos, água doce, turfa e no gelo (Abreu 2008).

As SCP’s possuem morfologias distintas indica-
doras de origem exclusivamente antropogênica, então 
podem ser consideradas marcadores inequívocos de 
emissão por fontes de combustão. Foram utilizadas por 
Xue & Lu (2008) identificando “ferosferas” em plantas 
de geração termoelétrica na China e por Bai et al. (2008) 
que estudaram o comportamento das cinzas obtidas 
em diferentes temperaturas, seu tempo de residência 
e sua morfologia em diferentes processos de queima.

Para Alves et al. (2015) a caracterização química e 
morfológica dos materiais particulados e suas origens 
(naturais e antrópicas) são ferramentas necessárias ao 
entendimento do comportamento da atmosfera, para 
que se possa traçar estratégias de prevenção e controle 
de emissões de poluentes para a atmosférica, para  a 
melhor qualidade de vida nos centros urbanos. 

O presente trabalho apresenta e discute as 
principais características das partículas atmosféricas 
e em especial as SCP’s encontradas nos coletores de 
depósito direcional de poeiras CDDP ou também 
(Directional Dust Deposit Gauge - DDDG) instalados 
nos polos industriais de Barcarena, no estado do Pará e  
São Luís no Maranhão de acordo com a Norma ABNT/ 
IEC 60815-1, para a identificação das fontes emissoras 
e interpretação dos processos ambientais locais.

MATERIAIS E MÉTODOS

Área de estudo e pontos de coleta (Barcarena 
e São Luís) 

A cidade de Barcarena situada a 34 Km por via 

fluvial e 112 km por via terrestre da capital Belém-

PA (Fig. 1) comporta em seu município um polo 

industrial e logístico de 1311 km2 de área e 121.190 

habitantes (IBGE 2017). Possui 36% de área urbana, 

64% de extensão rural e conta com diversas empresas 

e indústrias instaladas: Norsk Hydro (adquirente 

da ALBRÁS e ALUNORTE) que lida com a cadeia 

bauxita-alumina-alumínio, Imerys e Capim Caulim 

com o beneficiamento do caulim. A Companhia de 

Alumina do Pará (CAP), Oxbow Brasil Energia (antiga 

TECOP), Porto Buritirama para embarque de minério 

de manganês, distribuidoras de fertilizantes TIMAC, 

Yara e Tocantins que possuem pátios de estocagem 

e armazenamento de produtos, Usipar e Alubar 

que produzem cabos de alumínio e de ferro-gusa, 

respectivamente (PRATBEL 2018).

O município de São Luís, cuja sede é a capital 

do Maranhão, com 831,7 km2 e 1.091.868 habitantes, 

é responsável por metade do PIB do estado, e. O seu 

distrito industrial conta com a logística, que envolve 

infraestrutura rodoviária (BR-135), ferroviária 

(ferrovia Carajás), portuária (porto do Itaqui) e 

aeroportuária (aeroporto Cunha Machado) e abriga 

empresas como ALUMAR que lida com a produção de 

alumina, a Vale com estoque e embarque de minério de 

ferro, e as fabricantes de bebidas Equatorial (Ambev), 

Refrinor e Solar, além da Votorantim Cimentos e 

outras indústrias de acordo com a FIEMA (2016). 

As subestações de alta tensão da Eletronorte 

Eletrobrás de Vila do Conde (SEVC) e de São Luís II 

(SESLII) estão situadas nas áreas dos municípios de 

Barcarena-PA e São Luís-MA respectivamente, onde 

foram instalados 4 coletores DDDG conforme mostra 

a Figura 2.

Coletor e Método de Amostragem

O CDDP compreende quatro tubos de PVC 

verticais com fendas frontais para coleta de partículas. 

Os tubos são colocados ao longo dos quatro pontos 

cardiais (aqui denominadas direções geográficas), 

norte, sul, leste e oeste (Fig. 3). Os recipientes foram 

removidos a intervalos mensais e os seus depósitos 

particulados não solúveis que ficaram retidos em 

papel de filtro de sílica microporosa (Macherey-Nagel 

55g.m-2 0,7 mm) foram previamente secos e pesado. 

As partículas contidas nestes filtros foram utilizadas 

para a caracterização química e morfológica por 

microscopia eletrônica de varredura (MEV) acoplada 

e análise elementar por espectroscopia de energia 

dispersiva de raios-x (EDS) e a análise química por 

LIBS visando identificar suas prováveis fontes. 
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Caracterização Morfológica e Química das 
Partículas Atmosféricas

MEV e Condições de Análise

As partículas foram selecionadas aleatoriamente 
nos filtros de sílica microporosa, secos em estufa a 
90 oC por 5h, montados em “stubs” de alumínio com 

de fita de carbono. Para imageamento e análise foi 

necessária a metalização prévia das amostras com 
ouro (metalizador Emitech- K550X0).

Foram utilizados o microscópio eletrônico LEO-
1430 (ZEISS) com detector de energia dispersiva 
IXRF modelo Sirius-SD acoplado do Laboratório de 
Microanálises e o microscópio eletrônico modelo TM-
3000-Swift ED300 da Hitachi com EDS acoplado, do 

LAMIGA, ambos vinculados ao PPGG-UFPA. 

 
 

B
C

B

C

Figura 2: Pontos de coleta na SEVC em Barcarena e SESL II em São Luís.

Figura 3. Tubos coletores de depósito direcional de poeira
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Foram escolhidos os filtros de 4 pontos e 4 
direções (N, S, L, O) para as 2a e 20a coletas realizadas 
nas SEVC e SESLII. Foram realizadas 2 seções no 
Laboratório de Microanálises sendo obtidas 158 
imagens e 42 espectros analíticos químicos de EDS. 
Nas 7 seções analisadas no LAMIGA obteve-se 63 
imagens em diferentes aumentos, acompanhados de 
82 espectros EDS.

As partículas foram classificadas por semelhança 
morfológica com aquelas identificadas em trabalhos 
anteriores, tomando-se como referências o Atlas de 
aerossóis troposféricos publicados por Micic et al. 
(2003) e os trabalhos de Umbria et al. (2004); Alves 
et al. (2015) e Iordanidis et al. (2008). Assim, de acordo 
com a classificação de Santiago et al. (2015), conforme 
sua morfologia as partículas foram relacionadas 
em grupos de partículas aglomeradas, placóides, 
biogênicas, múltiplas e esféricas.

LIBS e Quantificação Elementar

O equipamento utilizado foi o LIBS (J200 

Tandem, Instruments Applied Spectra, Inc.) com 

fonte de Laser Quantel (Nd:YAG), controle de energia 

de 100 mJ a 1064 nm até 4 mJ a 213 nm, pulsos a partir 

de 6 ns e taxa de repetição até 20 Hz; O diâmetro do 

feixe de laser entre 30 a 150 mm e registro das imagens 

(aumento de 5x e 60x) e resolução espacial XYZ 

(0,25;0,25;1mm). O laser foi acoplado ao espectrômetro 

Czerny-Turner de faixa espectral de 200 e 900 nm 

(com 2400 linhas por mm no UV) e (1200 linhas 

por mm no VIS-NIR) e detector (ICCD) de alta 

performance. Para a quantificação foram preparadas 

pastilhas de nove diferentes materiais de referência 

certificados (MRC) (Tab. 1), com 3g do material 

previamente homogeneizado com 0,9 g de aglomerante 

(pasta de parafina), em prensa, hidráulica de 25 ton.

cm-2 (SPEX) em molde de 33mm de diâmetro durante 

2 minutos. Foram quantificados Al, Ba, Ca, Cr, Cu, 

Fe, K, Mg, Mn, Na e Pb em concentrações entre 0,67 

% e 0,2 ppm dos diferentes elementos em 968 filtros 

analisados.

RESULTADOS

As partículas esféricas carbonáceas foram 
identificadas de forma frequente nos filtros das 
duas subestações (SEVC e SESL II). Partícula com 
feição esférica porosa típica à SPC’s, com diâmetro 
de aproximadamente 50 mm, em visão geral (4-a) e 
em detalhe (4-b) foi encontrada na SEVC no ponto 
P2O (Fig. 4). Ela se distingue nitidamente por sua 
composição mais complexa, com ressalte para os 
resíduos de combustão (Al, Na, Si, S, V e Fe).

 
   (a)      (b) 
 

 
(a)         (b) 

Figura 4: Morfologia usual e composição química das SCP’s observada na 20a coleta no 
ponto P2O na SEVC. 

 

Element�
Conc�
(wt.%)�

C� 69,363�
O� 14,062�
Na� 0,705�
Al� 0,713�
Si� 1,473�
S� 12,496�
V� 0,548�
Fe� 0,639�

�

Figura 4. Morfologia usual e composição química das 
SCP’s observada na 20a coleta no ponto P2O na SEVC.

Conc

(mg/g)

 NIST  

 8704

NIST

1515

BCR-

176R

Hiss

1
NCS DC

ERM

CZ-120

Agro  

E2002a

Agro  

E2001a
NIST 2586

Al  61000 286 _ 7300 _ 34100 2840,43 _ 66520

Ba                413                     49 4650 _ 17 562,2     413

Ca 26410 15260 _ 11400 2900 63043 360000 187800 22180

Cr 121,9 _ 810 30 0,37 201 288,78 _ 301

Cu _ 5,64 1050 2,29 10,6 462 36,25 803,8 81

Fe 39700 _ 13100 2460 54 38144 1708,6 2725 51610

K 20010 16100 _ 3320 20 10998 567,87 35600 9760

Mg 12000 2710 _ 750 360 13200 2695,87 10800 17070

Mn 544 54 730 66,1 6,3 611 16,29 1567 1000

Na _ 24,4 34800 3730 152 14211 5350,2 80000 4680

Pb 150 0,47 5000 3,13 8,8 113 172,41 18,5 432

Tabela 1. Valores certificados de Al, Ba, Ca, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na e Pb para os MRC utilizados para quantificação 
(mg/Kg).



Material particulado atmosférico e partículas esféricas carbonáceas (PEC): Indicadores de emissões antrópicas

68
Contribuições à Geologia da Amazônia - Volume 11

Nas figuras 5a e 5b e 6 tem-se as SPC’s de feição 
lisa com diâmetros até 15 mm, de aspecto próprio das 
“fly ash” em torno de partículas terrígenas aglomera-
das. Contudo nota-se a mesma apresenta composição 
química básica de fuligem ou negro de fumo, com e 
sem enxofre em sua composição respectivamente.

 
 (a)      (b) 

 
 

Element� Conc�
(wt.%)�

C� 63,007�
O� 28,659�
S� 8,334�

�

Element� Conc�
(wt.%)�

C� 71,962�
O� 28,038�

�

Figura 5. Morfologia e composição química de duas 
SCP’s encontradas na 20a coleta ponto P1N na SEVC.

 

Element wt.%
C 63.007
O 28.659
S 8.334

Element wt.%
C 51.853
O 22.871
Al 24.041
Ca 1.235

Espectro 1 

Espectro 2 

 1-Esférica  2 - Aglomerada

Figura 6. Morfologia e composição química das partículas 
observadas na 20a coleta no ponto P2S na SEVC.

Na figura 7 as SPC’s de aparência porosa, com 
diâmetro de 40mm aproximadamente, em meio a par-
tículas biogênicas alongadas, composta de carbono e 
enxofre, frequentes e típicas da combustão incomple-
ta de combustíveis fósseis Alves et al. (2015).

 
 

 
 

Element Atomic % 

C 33.079 

S 0.048 

O 66.637 

�

Figura 7. Morfologia e composição química das SCP’s 
observadas na 2a coleta no ponto P1N na SEVC.

Notam-se na figura 8 a presença de partículas 
minerais de formas lamelares irregulares, com prová-
vel origem terrígena composta por hidróxido de alu-
mínio, provavelmente de gibbsita.

 

Espectro 1 

 
Espectro 2 

 
Espectro 3 

 
 

Element wt.%
O 49.526
Al 50.474

Element wt.%
O 52.597
Al 47.403

Element wt.%
O 63.063
Al 36.937

Figura 8. Morfologia e composição química de agregado 
de partículas lamelares observadas na 20a coleta no 
ponto P3N na SEVC.

Aglomerados de partículas terrígenas podem ser 
observadas nas Figuras 9 e 10, as quais são compostos 
por alumino, oxigênio e um pouco de silício, provavel-
mente também gibbsita.

 
 

 
 

Element Atomic % 

Al 38.643 

Si 1.131 

O 60.226 

�

+ 

Figura 9. Morfologia e composição química de partícula 
mineral encontrada na 2a coleta do ponto P4S na SEVC.

 
 

 
 

Element Atomic % 

Al 16.952 

Si 19.207 

O 63.841 

�

Figura 10. Morfologia e composição química de partí-
cula observada na 2a coleta ponto P4L na SEVC, prova-
velmente um aluminossilicato, tipo caulinita.

Partículas biogênicas são frequentes e apresen-
tam diferentes formas (Fig. 11):  biogênicas (a) e (b) 
tubulares, de sementes (c) e diatomáceas (d) e pólens 
(e) e (f) classificadas de acordo com Micic et al. (2003).
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(a) P2N- partículas tubulares   (b) P2N- partículas tubulares  

     

 
(c) P2S- sementes    (d) P2S- diatomáceas 

 
(e) P3S- pólens    (f) P3S- pólens 

Figura 11. Partículas biogênicas observadas em diferen-
tes pontos e direções da 20a coleta da subestação SEVC

Os tipos de partículas mais comuns encontradas 
foram: esféricas, biogênicas, múltiplas, aglomerados e 
placas (Fig. 12) nos filtros analisados da SEVC e SES-
LII. São mais frequentes as partículas de aglomerados 
e placas, com composição terrígena, compostas prin-
cipalmente de Al e Si, independente das variedades 
morfológicas observadas, com exceção das partículas 
esféricas e biogênicas.
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Figura 12. Frequência das diferentes partículas 
observadas por MEV no LAMIGA e no LABMEV no conjunto 
de pontos da 2a coleta nas SEVC e SESL II.

Foram comparadas as concentrações elementares 
médias verificadas nas SEVC e SESL II, notadamente o 
ferro, alumínio, cálcio, magnésio e sódio demonstram 
maior concentração na SESLII em comparação à SEVC. 
E o crômio, o potássio e o vanádio apresentaram maio-
res concentrações na SEVC que na SESLII (Fig. 13).

 
 

 

Al Ba Ca Cr Cu Fe K Mg Mn Na Pb V
SEVC 6255 1121 4595 192 21.44 2016 2170 856 52 5253 8.01 92
SESLII 6759 1177 5853 159 25.52 8189 1739 1336 94 5827 7.08 12.2
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Figura 13. Concentrações determinados em MP 
atmosféricos das SEVC e SESLII.

Quanto aos FEC, os elementos bário, crômio, 
cobre e vanádio apresentaram valores entre 0,9 e 
2,0 indicando valores que variam da média crustal a 
valores ligeiramente superiores (Fig. 14).

 
 

Al Ba Ca Cr Cu Fe K Mg Mn Na Pb V
SEVC 0.1 1.9 0.1 1.5 0.9 0.0 0.1 0.4 0.1 0.2 0.5 0.9
SESLII 0.1 2.0 0.2 1.3 1.0 0.2 0.1 0.6 0.1 0.2 0.5 0.1

0.0

1.0

2.0

3.0

FE
C

SEVC SESLII

Figura 14. FEC determinados em MP atmosféricos das 
SEVC e SESLII

DISCUSSÃO

As micrografias revelaram a presença de fuligem, 
emitida por veículos e/ou motores a combustão de 
fontes fixas, poeiras de ressuspensão de solo. Também 
houveram evidências de partículas minerais de origem 
terrígena, como gibbsita, que é o principal constituinte 
da bauxita, originada na cadeia produtiva do alumínio 
e a da caulinita constituinte do caulim, ambos produtos 
associados aos polos industriais de Barcarena e São 
Luís Houve uma pequena parcela de partículas de 
constituintes (Ba, Cu, Cr Fe, Mn e V) que podem 
estar relacionados às emissões industriais (Ozcan et al. 
2007) ou a emissões veiculares, tais como S e V, que 
são marcadores de combustão, sejam eles em processos 
industriais ou fontes veiculares (Tokgöz 2013).
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As SPC’s embora não prejudiquem diretamente o 
ambiente foram associadas a elementos como enxofre 
e elementos traços (Ba, Cr, Cu e V) passíveis de sofrer 
efeitos de bioacumulação. O Ba é empregado na forma 
de sais adicionados em pastilhas de freio (Santiago et al. 
2015) e o aumento de sua concentração em partículas 
no ar pode provir do desgaste desses dispositivos 
durante o seu uso em veículos em ruas e rodovias.

A SESLII, localizada ao largo da rodovia BR-
135 e da ferrovia Carajás-Itaqui, transportou em 2010 
um total de 26.798 milhões de toneladas de carga em 
geral e 25.403 milhões de toneladas de minério de ferro 
de Carajás-PA ao porto de Itaquí-MA (EMAP 2012). 
Provavelmente deve ser fonte da concentração 4 vezes 
maior de Fe e Mn observada na SESLII em comparação 
com a SEVC, relacionada a aerodispersão dos finos 
dessa movimentação de carga mineral. O minério de 
ferro sempre contém concentrações significativas de 
Mn .

O sódio, o cálcio e o magnésio na SESL II 
mostraram concentrações ligeiramente maiores que 
em SEVC, e esses valores podem estar associados à 
influência marinha dos aerossóis em São Luís, uma 
ilha voltada diretamente para o oceano Atlântico.

Cr e V provavelmente refletem as atividades 
metalúrgicas na região do polo industrial de Barcarena. 

Em trabalhos anteriores Porfírio et al. (2018a) 
verificaram concentração elevada de enxofre na água de 
chuva em Barcarena (795-900 mg m-2 ano-1),  cerca 5 a 8 
vezes maior que aquele de ambientes costeiros naturais 
(100-200 mg m-2 ano-1 segundo Vet et al. (2014).  Também 
houve indicação de fontes antrópicas de F- e SO

4
-2 na 

fração solúvel do material particulado das SEVC e 
SESLII (Porfírio et al. 2018b). Então no trabalho atual o 
enxofre pôde ser relacionado a queima de combustíveis 
fósseis nas SEVC e SESLII por associação da morfologia 
e da composição química. Vistas nas micrografias 4, 5 e 
6 que possibilitaram a identificação da origem antrópica 
dessas partículas contendo enxofre, com a distinção de 
fontes biogênicas e marinhas.

CONCLUSÃO

Foram identificadas partículas de fuligem, de 
emissões de motores à combustão, poeiras de ressus-
pensão de solo, partículas minerais, compostas por gi-
bbsita ou caulinita nos particulados atmosféricos. As 
análises químicas por EDS e por LIBS evidenciaram a 
presença de elementos químicos indicadores de emis-
sões antrópicas, relacionadas ao tráfego de produtos 
(Fe, minério de ferro),  ao processo produtivo (Al - gi-
bbsita e caulinita), a queima de combustíveis fósseis 
(S, Cr, Cd) e outros processos industriais  (siderurgia, 
produção de cimento e bebidas) nas proximidades das 
subestações além da fonte salina natural associada a 
região costeira.  
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RESUMO: Os estudos da tectônica cenozoica na 
região de Manaus têm sido realizados desde 1950, 
destacando o número expressivo de feições estrutu-
rais que cortam a unidade do Cretáceo (Formação 
Alter do Chão e Bacia do Amazonas), inclusive, o 
horizonte laterítico desenvolvido nessa unidade. O 
mapeamento da estruturação rúptil desta área res-
tringe-se, muitas vezes, aos taludes de corte devido 
às características intrínsecas da região Amazônica 
como, por exemplo, uma densa cobertura vegetal, 
dificuldade de acesso, espesso manto de alteração in-
tempérica e os processos de erosão que rapidamente 
modelam o relevo e mascaram as superfícies falhadas. 
O método geofísico GPR entra neste contexto com o 
objetivo de aprofundar os estudos tectônicos desta 
região, permitindo a análise das estruturas tectôni-
cas e suas relações geométricas em subsuperfície. A 
partir da aquisição, processamento e interpretação de 
duas seções de GPR, posicionadas paralelamente aos 
seus respectivos afloramentos, foi possível confirmar 
as supostas estruturas tectônicas previamente mape-
adas e identificar a continuidade destas em subsuper-
fície, até aproximadamente 15 metros de profundida-
de. Através da interpretação geofísica-estrutural das 
seções de GPR, foram identificadas falhas lístricas e 
planares, bem como a relação geométrica entre elas, 
exibindo padrões que indicam a presença de horsts 
e grábens, antiforma e sinforma de volteio, estrutu-
ra-em-flor negativa e rotação de blocos. A correlação 
entre os dados geofísicos e de campo condiz com o 
quadro tectônico do Cenozoico na região, menciona-
do na literatura, que aponta para o desenvolvimento 
de falhas normais NW-SE, falhas transcorrentes des-
trais e sinistrais em regime tectônico transtensivo e 
associadas à Zona de Falha do Rio Negro que estende 
na direção NW-SE.

PALAVRAS-CHAVE: GPR; Cenozoico; Falhas.

ABSTRACT: Studies of the Cenozoic tectonics in the 
Manaus region have been carried out since 1950, highlighting 
the expressive number of structural features that cut the 
Cretaceous unit (Alter do Chão Formation and the Amazon 
Basin), including the lateritic horizon developed in this unit. 
The mapping of the rupitile structure of this area is often 
restricted to cutting slopes due to the intrinsic characteristics 
of the Amazon region, such as dense vegetation cover, difficult 
access, thick mantle of intemperate alteration and erosion 
processes that quickly shape the relief and mask the failed 
surfaces. The geophysical method GPR enters this context 
with the objective of deepening the tectonic studies of this 
region, allowing the analysis of the tectonic structures and 
their geometric relations in subsurface. From the acquisition, 
processing and interpretation of two sections of GPR, 
positioned parallel to their respective outcrops, it was 
possible to confirm the supposed previously mapped tectonic 
structures and to identify their continuity in subsurface, until 
approximately 15 meters of depth. Through the geophysical-
structural interpretation of the GPR sections, was identified 
faults and planar, as well as the geometric relationship 
between them, showing patterns that indicate the presence of 
horsts and grabens, antiform and flutter, negative structure-
in-flower and rotation of blocks. The correlation between the 
geophysical and field data is consistent with the Cenozoic 
tectonic framework in the region, mentioned in the literature, 
which points to the development of normal NW-SE faults, 
transtralentent and sinistral faults in a transtensive tectonic 
regime and associated to the Fault Zone of the Rio Negro that 
extends in NW-SE direction.

KEYWORDS: GPR; Cenozoic; Faults
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INTRODUÇÃO
Os estudos da tectônica cenozoica na região de 

Manaus têm sido realizados desde longa data por 
Sternberg (1950), Franzinelli & Piucci (1988), Igreja 
& Franzinelli (1990), Fernandes Filho et al. (1997), Sil-
va (2005) e, mais recentemente, por Silva et al. (2007), 
Val et al. (2013), Val et al. (2014), Ibanez et al. (2014) 
e Silva Jr. et al. (2016). Esses estudos têm apresenta-
do um número expressivo de feições estruturais (es-
pecialmente falhas e fraturas), que cortam a unida-
de do Cretáceo (Formação Alter do Chão – Bacia do 
Amazonas), o horizonte laterítico. Na literatura exis-
tem dois modelos tectônicos no Cenozoico: um que 
considera um sistema distensivo puro (Ibanhez et al. 
2014) e outro transtensivo (Fernandes Filho et al. 1997; 
Costa et al. 2001; Silva 2005; Silva et al. 2007). O predo-
mínio de estruturas tectônicas normais sobre feições 
transcorrentes têm levado alguns estudos a conside-
rar somente o modelo distensivo. Nesse contexto dos 
estudos geológico-estruturais da região de Manaus, 
dados estruturais em subsuperfície obtidos a partir de 
métodos indiretos, são importantes na caracterização 
geométrica das estruturas, o que permite a interpreta-
ção geofísica-estrutural e a definição de modelos tec-
tônicos.

O mapeamento de estruturas rúpteis da região de 
Manaus (AM) tem sido obtido ao longo de rodovias e 
estradas, mas grande parte dos dados coletados são da 
área urbana da cidade, a partir de talude de corte em 
estradas e vias públicas (Fernandes Filho et al. 1997, Sil-
va 2005, Silva et al. 2007). Sem esse modo de exposição 
artificial, dificilmente o estilo e a geometria das falhas 
poderiam ser analisados, considerando as característi-
cas intrínsecas da região Amazônica, como por exem-
plo, densa cobertura vegetal, dificuldade de acesso, es-
pesso manto de alteração intempérica e os processos 
de erosão que rapidamente modelam o relevo e masca-
ram as superfícies falhadas. Há ainda dificuldades na 
determinação das superfícies de falhas, identificação 
de estrias e ressaltos, sobretudo nas camadas bastante 
alteradas e/ou nas concreções lateríticas frequente-
mente fragmentadas, com granulometria grossa, e que 
dificilmente preservam indicadores estruturais e cine-
máticos. Neste contexto, a investigação geofísica por 
GPR (Ground Penetrating Radar) é uma importante fer-
ramenta que pode auxiliar em estudos de deformação 
tectônica cenozoica de uma dada região, a exemplo de 
trabalhos de Meschede et al. (1997), Busby & Merritt 
(1999), Bano et al. (2000), Seol et al. (2000), Rashed et 
al. (2003), Nogueira et al. (2006), Theune et al. (2006) 
e Yalçıner et al. (2013) e tem sido empregada com su-
cesso na região (Rossetti, 2001; Rossetti & Góes 2001, 
Rossetti 2003).

Os primeiros trabalhos com utilização de GPR 
na Amazônia foram realizados por Sauck et al. (1995 
a,b) e Sauck & Luiz (1997), os quais, com o propósito 
de calibração do equipamento, empregaram essa fer-
ramenta em duas áreas-alvo: uma em Manaus (AM) e 
outra em Belém (PA). Os resultados obtidos, naquela 
ocasião, já eram satisfatórios mesmo atingindo baixa 
penetração em sedimentos areno-argilosos alterados. 
O perfil realizado em Manaus, executado em um tre-
cho de uma estrada recém-escavada, mostrou inúme-
ras falhas ao longo da via não pavimentada, demons-
trando inclusive um condicionamento tectônico nos 
vales de igarapés (Silva 2005). 

O trabalho em pauta compreende dois levanta-
mentos com GPR, executados na área urbana dessa 
cidade, na base dos taludes em que há evidentes cama-
das falhadas (Fig. 1). O primeiro está localizado na 
Avenida do Turismo, bairro Ponta Negra, porção oeste 
da cidade, e o outro próximo à margem do rio Negro, 
porção sul da cidade. Esses locais têm em comum a 
presença de estruturas rúpteis em camadas alteradas 
e/ou horizontes de solo, porém com nível de exposição 
diferente. A aquisição das seções de GPR foi realizada 
paralelamente ao corte exposto, permitindo a correla-
ção com as estruturas em subsuperfície. O objetivo da 
pesquisa é de avançar na caracterização geológica-es-
trutural, a partir da análise geométrica das estruturas 
tectônicas em subsuperfície, em uma área controlada 
pelo tectonismo cenozoico. Os dados de GPR utiliza-
dos para a caracterização estrutural da região permiti-
ram o reconhecimento de zonas mais afetadas pela 
deformação, além da geometria e o tipo de estruturas 
de acordo com a profundidade alcançada. 

Figura 1. Imagem Landsat 7 da região de Manaus (AM), 
onde foram executados os levantamentos com GPR: 
seção 01, situado na porção oeste, e a seção 02, na área 
sul



Guilherme Zequini Gomes | Clauzionor Lima da Silva | Saulo Siqueira Martins | Talissa Mira | Norberto Morales

75
Contribuições à Geologia da Amazônia - Volume 11

CONTEXTO GEOLÓGICO REGIONAL  
E NEOTECTÔNICO

A cidade de Manaus (AM) está assentada em 
arenitos e siltitos estratificados da Formação Alter do 
Chão (Bacia do Amazonas), de ambiente fluvial, uni-
dade pertencente ao Grupo Javari, cuja idade atribuída 
compreende o Cretáceo (Dino et al. 1999). No leito dos 
rios, a exposição é de arenitos e siltitos avermelhados 
ferruginizados e/ou caulinizados, por vezes ocorren-
do paleossolos (Silva 2005). Os taludes de cortes, nas 
margens dos rios e na área urbana, exibem as camadas 
dessa formação geológica que apresentam estratifica-
ções cruzadas e plano-paralelas, coloração variegada, 
bastante alteradas e intemperizadas. É possível reco-
nhecer a diferenciação de camadas areno-argilosas e/
ou argilo-arenosas avermelhadas acima do nível ro-
choso no leito dos rios. Acima desse nível ocorrem ca-
madas arenosas e argilosas igualmente estratificadas, 
no entanto, com predomínio de caulim. Tais caracte-
rísticas são importantes, uma vez que, quando falha-
das, colocam o nível avermelhado (ferruginoso) lado a 
lado ao esbranquiçado (caulinítico). 

O perfil do solo desenvolvido acima dessas ca-
madas corresponde ao horizonte saprolítico argiloso, 
esbranquiçado, com nódulos de ferro, sobreposto pelo 
pacote argiloso amarelado e espesso (Costa 1991). É 
nesse horizonte que se desenvolve a superfície laterí-
tica ferruginosa (10 a 30 cm de espessura), compos-
to pela crosta laterítica fragmentada e/ou blocosa e o 
psolítico centimétrico situado acima. O horizonte de 
solo se completa com as camadas argilo-arenosa com-
pacta e a orgânica, diminuta, no topo. Alguns estudos 
têm mostrado que a idade do processo de formação do 
horizonte laterítico é do Plio-Pleistoceno, o qual deve 
corresponder à formação dos lateritos imaturos mais 
jovens, conforme Costa (1991) e Costa et al. (2005).

O quadro tectônico elaborado nessa área se ba-
seia em trabalhos de Fernandes Filho et al. (1997), 
Silva (2005) e Silva et al. (2007). Predominam falhas 
normais NW-SE que deformam os arenitos e siltitos, 
o horizonte saprolítico e as crostas lateríticas des-
nivelando-as. Ocorrem ainda falhas transcorrentes 
destrais NE-SW e E-W as quais podem estar associa-
das ao sistema transcorrente destral E-W, conforme 
proposto por Hasui (1990), Costa et al. (2001), Silva 
(2005), Silva et al. (2007), Val et al. (2013) e Silva Jr. 
et al. (2016). Porém Ibanez et al. (2014) acreditam em 
dois eventos neotectônicos nessa região: um mais 
antigo, miocênico, relacionado a extensão NW-SE e 
associado a paleosismicidade e outro associado a ex-
tensão NE-SW que persiste até hoje. Esse último pul-

so extensional, segundo os autores, tem como causa 
o processo de subsidência flexural causada pela carga 
hidráulica na Amazônia Central.

Uma importante estrutura tectônica reconheci-
da nessa região compreende a “Zona de Falha do Rio 
Negro” que condiciona o rio homônimo e se estende 
por mais de 100 km com direção NW-SE (Silva et al. 
2007, Silva Jr. et al. 2016). Nesse sistema tectônico, os 
modelos elaborados mostram a formação de estrutu-
ras “horts e grábens”, como o gráben assimétrico no 
rio Negro de Igreja & Franzinelli (1990) e a bacia pull-
-apart quaternária de Manaus, por Fernandes Filho et 
al. (1997). Segundo Silva et al. (2007) e Silva Jr. et al. 
(2016), a Zona de Falha do Rio Negro é do tipo lístrica, 
cuja falha principal (sintética) corresponde a aproxi-
madamente a margem esquerda desse rio e a antitética 
a outra margem. Essa geometria permite entender os 
processos de abandono de canais que predominam na 
margem esquerda do rio Negro (Freitas et al. 2013 ,Val 
et al. 2013, Val et al. 2014, Rossetti et al. 2019), enquan-
to que, na oposta, capturas de bacias de drenagens 
(Almeida Filho & Miranda 2007). O modelo tectôni-
co baseado em subsidência flexural, entretanto, não 
satisfaz para a diversidade de falhas normas e trans-
correntes mapeadas na região e tampouco explica a 
assimetria dos processos de evolução das bacias de 
drenagens atuais em ambas as margens do rio Negro.

METODOLOGIA

Aquisição de Dados de GPR
A aquisição dos dados de GPR foi feita em duas 

avenidas na cidade de Manaus (AM). O primeiro 
conjunto de dados, denominado de seção 01, foi co-
letado na Avenida do Turismo, no bairro de Ponta 
Negra, porção oeste da cidade de Manaus, com co-
ordenadas Long. 060 59’10”W, Lat. -03 03’ 39”S. O 
segundo, denominado de seção 02, situado na porção 
sul, próximo às margens do rio Negro, possui coorde-
nadas Long. 059 59’39”W, Lat. -03 09’ 10”S. A aquisi-
ção foi realizada na base dos taludes de cortes com o 
equipamento de GPR SUBECHO 70 de 100MHz, não 
blindado, monoestático, ou seja, onde apenas uma 
antena transmite e recebe o sinal, formando assim a 
imagem da subsuperfície (Fig. 2). A coleta dos dados 
brutos seguiu os seguintes parâmetros: (1) Aquisição 
foi feita no modo tempo, sendo um traço disparado 
a cada 1 segundo, aproximadamente, (2) A janela de 
tempo foi de 500 nanosegundos, (3) O incremento do 
tempo foi de 1 nanosegundo, totalizando 500 pontos 
por traços.
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Figura 2. Localização dos levantamentos com GPR 
SUBECHO 70 de 100MHz

A seção 01, executada paralelamente ao talude de 
corte, possui cerca de 190 metros de comprimento, de 
SW para NE e com separação entre os traços de 12,5 
centímetros. A seção 02 foi adquirida em talude de 
corte na porção zona sul da cidade, possui cerca de 110 
metros, sentido de Norte para Sul e com separação de 
traços de 11 centímetros. Durante a aquisição do dado 
de GPR foram adquiridas as coordenadas geográficas 
por meio de GPS para efetuar o posicionamento inicial 
e final de cada linha, assegurando o posicionamento 
espacial dos traços. Ao final do trabalho de campo, os 
dados foram levados ao laboratório para processamen-
to e interpretação.

Processamento dos dados
O processamento dos dados não faz parte do 

escopo principal do trabalho, no entanto é importante 
salientar aqui as etapas do processamento que o 
deixaram disponível para interpretação. Os dados 
adquiridos passam por um pré-processamento com o 
intuito de corrigir defeitos durante a fase de aquisição 
e, em seguida, pelo processamento para remover os 
ruídos e aplicar ganho para ressaltar os refletores em 
maior profundidade. O processamento aplicado foi 
similar em ambas as seções e seguiu o fluxo básico do 
processamento sísmico, apesar do dado de GPR ser de 

origem eletromagnética (Yilmaz 2001). A edição e o 
processamento foram realizados no software ReflexW® 
e esta etapa possibilitou a correção de eventuais 
problemas ocorridos durante a aquisição. Nas seções 
foram editados o espaçamento entre os traços, 
inicialmente de 1,0 metro, que passou a ser de 12,5 e 
11,0 centímetros, respectivamente para as seções 01 e 
02. Além disso, foi retirado um trecho de 40 metros do 
final da última seção devido à falta de carga da bateria 
do equipamento.

Após a edição das seções, o processamento do 
dado seguiu a sequência abaixo:

l Correção estática: O refletor que representa a 
primeira chegada da onda na superfície foi colocado 
na posição 0 do perfil.

l Filtro DEWOW: É um filtro de passa alta que retira 
do dado ruídos de baixa frequência.

l Ganho AGC: O Automatic Gain Control (AGC), 
como o próprio nome diz, é um ganho automático 
que funciona como um compensador de energia, 
normalizando a amplitude da energia para todo o 
traço.

l Filtro passa banda: É um filtro em que se define uma 
faixa de frequência (frequência central da antena) 
e tudo o que estiver fora dessa faixa é retirado do 
dado.

l Filtro de média móvel: Este filtro faz uma média entre 
os traços e foi utilizado para diminuir os ruídos de 
alta frequência que continuaram nos dados, mesmo 
depois da aplicação do filtro passa banda.

l Transformação do eixo (y) tempo em profundidade 
utilizando a velocidade de 0,09 m/ns.

Os parâmetros que se utilizam para processar 
os dados são subjetivos e vai depender do usuário e 
do software de processamento (Reynolds 2011). As 
seções de GPR coletadas são de áreas próximas, no 
entanto, não do mesmo local, ou seja, cada perfil tem 
suas características de ruídos e de atenuação da onda, 
fazendo com que os parâmetros para cada etapa de 
processamento supracitado sejam diferentes. Devido 
ao equipamento ser monoestático, torna-se impossível 
obter um dado Common-Mid Point (CMP). Com o dado 
CMP é possível construir um modelo de velocidade do 
meio e assim transformar o eixo (y) que está em tempo 
para profundidade em metros (Yilmaz 2001). A fim de 
realizar a última etapa do processamento, foi utilizado 
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um método alternativo para cálculo de velocidade 
do meio, o método das hipérboles, conforme Forte et 
al. (2014). A partir desse método foi verificado que a 
média de velocidade do meio é de aproximadamente 
0.09 m/ns e, com isso, foi possível posicionar os 
refletores em profundidade. Após o processamento, 
o dado foi transferido para outro programa para 
começar a interpretação dos dados no Petrel E&P 
Software Platform®.

Análise estrutural e correlação
A análise estrutural em ambas as seções é baseada 

nos estudos de Silva (2005), Silva et al. (2007), Val et al. 
(2013) e Val et al. (2014). Os dados estruturais disponi-
bilizados foram analisados e interpretados conforme 
os diagramas estruturais em projeções ciclográficas e 
de contorno das populações. Pelo fato de muitos da-
dos não possuírem atitudes de estrias, não foi possível 
elaborar diagramas de eixos de paleotensão. A análise 
cinemática foi estabelecida com base no arranjo estru-
tural observado em campo, compreendendo o deslo-
camento, rotação e dobras de arrasto de camadas das 
rochas alteradas e de níveis do solo, incluindo a crosta 
laterítica. Em cada perfil foram reconhecidas as fei-
ções estruturais em superfície e, posteriormente, estas 
foram correlacionadas com as observadas nos radar-
gramas.

RESULTADOS

Análise geológica-estrutural e geofísica da 
seção 01

Os perfis onde foram empregados os levantamen-
tos com GPR foram selecionados por apresentar cama-
das e horizontes de solo falhados. Quando não ocorre 
o horizonte saprolítico, onde ainda é possível notar a 
estruturação das camadas sedimentares da rocha ori-
ginal e, dessa forma, seu truncamento por falhas, um 
dos poucos marcadores ou indicadores da deforma-
ção tectônica é o deslocamento da crosta laterítica. 
Invariavelmente, há dificuldades, pela propriedade do 
material (solo), em determinar a superfície da falha e, 
ainda, observar estrias de atrito. Tais dificuldades são 
sanadas quando podem ser observados os mecanismos 
de rotação ou mesmo o arrasto normal de camadas, os 
quais facilitam a identificação do tipo de movimento 
associado. Os dois exemplos selecionados permitem 
esse tipo de análise, os quais foram detalhados pelo 
estudo com base em dados de GPR.

O corte situado na Avenida do Turismo, zona 
oeste de Manaus, possui extensão da ordem de 190 
metros, onde só podem ser observados horizontes de 
solo e a crosta laterítica desenvolvidos sobre a unida-
de do Cretáceo (Fig. 3). No entanto, esse corte pos-
sui pouco mais do que 5 metros de altura em que não 
se pode observar as camadas da formação geológica. 
O nível laterítico é formado por blocos descontínuos 
que, por vezes, estão sutilmente inclinados para nor-
deste. O perfil mostra deslocamentos das crostas por 
um conjunto de falhas normais, com atitude da falha 
principal N30W/60SW, conforme descreveram Silva 
(2005), Silva et al. (2007) e Val et al. (2013). É notável 
observar a rotação dos blocos de concreção laterítica 
para nordeste, na parte central da seção destacada na 
imagem, e a alternância de blocos com crosta laterítica 
é decorrente desse falhamento.

Os dados coletados nessa região para análise es-
trutural apresentam três famílias as quais foram agru-
padas nas direções NW-SE (31 planos obtidos) e duas 
com orientação NE-SW (29 planos), conforme Figu-
ras 3A e 3B. As falhas normais NW-SE mergulham 
preferencialmente para sudoeste, muito embora al-
gumas possuam mergulho para o quadrante nordeste. 
Ressalta-se que raras atitudes de estrias foram obtidas 
nesse perfil, tendo em vista a preservação da feição 
nesse tipo de material. O deslocamento dos blocos foi 
determinado particularmente a partir da deformação 
da crosta laterítica. Conforme os dados obtidos e ana-
lisados no estereograma, duas famílias de fraturas com 
direção NE-SW foram determinadas, as quais mergu-
lham tanto para sudeste quanto para noroeste. A par-
tir dos diagramas de contorno foi possível estabelecer 
a orientação dessas famílias conforme os valores dos 
máximos obtidos. Para as falhas normais obteve-se a 
direção N24W/73SW, enquanto que para as fraturas 
as direções foram N28E/44NW e N37E/34SE. O mo-
delo estrutural apresentado para esse local mostra 
conjunto de falhas com geometria planar, com mergu-
lhos predominantemente para sudoeste, possivelmen-
te com rotação de blocos para nordeste em geometria 
em dominó e que resulta na formação de horst e grá-
bens com certo padrão assimétrico.

A seção de GPR desse local, com sentido de 
levantamento de SW para NE, apresentou boa 
resolução até 15 metros de profundidade, porém com 
dados significativos para análise e interpretação até 
no máximo 10 metros (Fig. 4). Nesse radargrama há 
um nível de refletores horizontalizados rasos, com 
espessura aproximada de 2 metros, que estão bem 
destacados a partir de 80 metros de distância. Porém, 
na porção sudoeste da seção até a referida distância, 
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verificam-se rupturas significativas nos refletores, 
os quais se encontram inclinados para nordeste. 
Entre os intervalos de 40 a 60 metros, os refletores 
estão bastante inclinados os quais estão separadas 
por uma feição linear subvertical. Entre 60 e 140 
metros é possível notar feições horizontais rasas e, 
abaixo destes, refletores descontínuos fortemente 
inclinados para nordeste. Tais descontinuidades 
definem superfícies planares e/ou curviplanares que 

ora mergulham para nordeste, ora para sudoeste, até 
profundidades de aproximadamente 8 metros. As 
hipérboles situadas a cerca de 8 metros, observadas 
ao longo de toda a extensão do perfil, possuem 
espaçamentos aproximadamente iguais, em tempo 
próximo a 150 ns. Estas devem corresponder a objetos 
acima da superfície, por exemplo, árvores que podem 
ser observadas no meio-fio da referida avenida (Fig. 3).

Figura 3. Seção geológica-estrutural NE-SW da Seção 01. A fotografia central representa o detalhe 
de um trecho que mostra o horizonte de solo e a crosta laterítica (cor escura) deslocada por falha. 
Os diagramas (A e B) correspondem respectivamente à distribuição das falhas normais NW-SE (31 
planos) e fraturas NE-SW (29 planos), com diagramas de projeções ciclográficas e de contorno das 
populações (estereogramas plotados no hemisfério inferior).

Análise geológica-estrutural e geofísica 
da seção 02

O talude de corte situado na porção sul da ci-
dade de Manaus, próximo à margem do rio Negro, é 
distinto do anterior. Possui altura superior a 20 me-

tros, onde podem ser observadas as camadas alteradas 
da Formação Alter do Chão, em nível mais profundo, 
sobrepostas pelo solo argilo-arenoso amarelado e a 
concreção laterítica no topo (Fig. 5). Nesse local é 
possível analisar as falhas, determinar a atitude das 

Figura 4. Interpretação estrutural da Seção 01 de GPR referente ao perfil geológico 
ilustrado na Figura 3 que mostra refletores horizontais e inclinados para NE e feições 
estruturais que as deslocam. A geometria das falhas envolve rotação de camadas e 
dobras de arrasto, observadas nas figuras de detalhe, que são exemplos das deformações 
observadas nesse perfil.
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superfícies e seus indicadores cinemáticos, os quais 
estão preservados nos níveis argilosos e arenosos alte-
rados da formação, e ainda, a correlação estratigráfica 
dos pacotes. Nesse local, as camadas estratificadas fri-
áveis, com intercalação de níveis argilosos e arenosos, 
avermelhado, estão situadas acima do nível rochoso 
(arenito e/ou siltito) que afloram na margem do rio. 
Acima dessas camadas friáveis ocorrem intercalações 
argilosa e arenosa, estratificadas, porém predominan-
do níveis caulinizados (branco). No entanto, o deslo-
camento provocado pelas falhas colocou lado a lado 
esses dois níveis estratigráficos.

Observa-se que as falhas analisadas se propagam 
em ambas os cortes. No primeiro perfil, com direção 
E-W, foram observadas três falhas paralelas orienta-
das N15W/40SW (falha mestra), N35W/34SW (Fa-
lha F2) e N55W/30SW (Falha F3), as quais possuem 
rejeito de poucos metros, mas que mostram estrias de 
atrito preservadas e que confirmam sua cinemática. A 
superfície dessas falhas mostra uma geometria planar 
e/ou curviplanar, na qual ocorre rotação das camadas 
estratificadas, deslocando a concreção laterítica situ-
ada no topo. É possível ainda notar o arraste normal 
(dobras de arrasto) nas camadas da unidade, em am-
bos os blocos da falha, o que confirma a cinemática 
normal dessas estruturas.

Em outra porção desse perfil, com direção N-S, 
observa-se a propagação da falha principal, com mer-
gulho para sudoeste com notável deslocamento e signi-
ficativa rotação das camadas. Na zona de falha é possí-
vel notar a zona de dano, com feição de anastomose do 
sedimento envolvido, incluindo do nível laterítico, tí-
pica de processo extensional com desenvolvimento de 
dobras de arrasto em ambos os blocos falhados, confor-
me a Figura 5. A rotação das camadas da capa, possivel-
mente decorre de a superfície da falha ser curviplanar 
com geometria de rampa e patamar. A análise estrutu-

ral em superfície mostra o predomínio somente de uma 
família, com direção NW-SE com mergulho para sudo-
este, conforme pode ser observado nos estereogramas 
das falhas normais elaborados para esse local. Por meio 
do diagrama de contorno, o valor máximo dessa famí-
lia possui atitude N32W/32SW, a qual é muito similar 
aos dados de falhas normais obtidos no perfil anterior 
(seção 01). O modelo estrutural apresenta uma falha 
principal com geometria provavelmente lístrica, super-
fície com rampa e patamar, o que promoveu a rotação 
de camadas.

Figura 5. Seção geológica-estrutural próximo a margem do rio Negro em dois ta-
ludes de corte com direções E-W e N-S (seção 02 do levantamento com GPR). As 
falhas NW-SE deformam a unidade do Cretáceo e a crosta laterítica. No corte E-W 
observa-se a falha principal e duas falhas secundárias paralelas que mergulham 
para sudoeste, colocando lado a lado camadas diferentes da mesma unidade. No 
perfil N-S, nota-se a continuidade da falha principal com desenvolvimento de zona 
de dano, rotação de camadas e dobras de arrasto em ambos os blocos. A partir do 
diagrama de contorno (20 planos) a atitude da falha é N32W/32SW (estereogramas 
plotados no hemisfério inferior).
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A seção de GPR (02) foi realizada somente no 
talude com direção N-S, conforme Figura 6. Este ra-
dargrama possui cerca de 110 metros de extensão e 
alcançou quase 20 metros de profundidade, porém é 
possível interpretar as estruturas com segurança até 
pouco mais de 10 metros, quando ocorrem perdas no 
sinal. Ao longo dos primeiros 25 metros de distância, 
pode-se observar que os refletores estão inclinados 
até 8 metros de profundidade, quando se tornam ho-
rizontalizados ao atingirem profundidades próximas 
a 10 metros. A partir de 30 metros de distância os re-
fletores se mostram inclinados para norte de modo 
descontínuo. Tais descontinuidades foram demarca-
das como feições lineares inclinadas para sul, parale-
lizadas, em sua maioria. A feição que se destaca com-
preende aquela situada próxima a 30 metros do início 
do levantamento, a qual é curvilinear e se propaga até 
a profundidade acima de 10 metros. A maior parte 
dessas estruturas possui forma subvertical, próximo 
à superfície, e diminuindo o ângulo de inclinação com 
o aumento da profundidade. À direita dessa feição 
linear principal, os refletores superficiais mostram 
ondulações com geometria de antiforma e sinforma, 
enquanto que à esquerda a geometria destes predo-
mina forma convexa. Tal geometria e muito similar às 
feições estruturais observadas em superfície.

DISCUSSÃO

A análise da seção 01 de GPR mostra que as fei-
ções lineares que deslocam os refletores compreen-
dem falhas e que apresentam indicadores estruturais 
cinemáticos, conforme Bano et al. (2000) e já comen-
tado por Silva et al. (2005). No início da seção, entre o 

intervalo de 0 a 70 metros de distância, há convergên-
cia dos refletores à descontinuidade situada a 50 me-
tros, cujos indicadores cinemáticos dos refletores são 
compatíveis à falha transcorrente, conforme descritos 
por Meschede et al. (1997) e Seol et al. (2000). Tal as-
pecto permite a descrição da geometria de estrutura 
em flor, assim como observado, de forma similar, por 
Nogueira et al. (2006) na bacia Potiguar. Entre 70 e 
115 metros os refletores inclinados, ora para nordeste 
ora para sudoeste, provavelmente camadas alteradas 
da unidade geológica, correspondem a falhas normais 
(Meschede et al. 1997; Nogueira et al. 2006). Os mer-
gulhos das feições lineares subverticais em direções 
opostas e convergentes apresenta geometria similar 
de gráben assimétrico, cuja falha principal está prova-
velmente situada a 185 metros. A interpretação estru-
tural em subsuperfície mostra compatibilidade com 
os dados estruturais em superfície, com destaque para 
o padrão geral das falhas que mergulham para sudoes-
te, rotação dos blocos e as feições como as dobras de 
arrasto notadas nos refletores (Fig. 4). Com a análise 
em radargrama é possível estabelecer a geometria das 
falhas associadas como estruturas lístricas. Porém, a 
descrição de estrutura em flor, não observada em su-
perfície, contribui para a discussão acerca do modelo 
tectônico proposto por Silva (2005), Silva et al. (2007) 
e Silva Jr. et al. (2016), os quais associam as falhas nor-
mais ao sistema transcorrente.

A interpretação obtida com o levantamento na 
Seção 02 mostra um conjunto sistemático de falhas 
que mergulham para sudoeste com camadas que estão 
inclinadas para nordeste (Fig. 6). Estas compreendem 
um conjunto formado por sete falhas sintéticas e pa-
ralelas que apresentam movimentação de abatimento 
de bloco (falha do tipo normal) e que se propagam até 

Figura 6. Interpretação da seção 02 que corresponde ao perfil geológico N-S da Figura 5 que 
mostra o sistema de falhas lístricas e a geometria antiformal e sinformal do arrasto das 
camadas.
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aproximadamente 16 metros de profundidade. Essa 
feição confirma a existência de falha lístrica, (leque 
lístrico), conforme analise estrutural em superfície e 
a estruturação em dobras de arrasto. Os refletores na 
porção mais rasa da seção, os quais compõem o bloco 
alto (lapa) à esquerda da falha lístrica principal, mos-
tram-se curvados para cima, configurando a feição de 
dobras de arrasto, enquanto que os refletores situados 
à direita da falha principal encontram-se rotacionados 
para o sentido oposto, mostrando estruturas do tipo 
antiforma e sinforma de volteio. Essas feições estão 
associadas à geometria em rampa e patamar da falha 
lístrica. 

CONCLUSÃO

Conclui-se que as aquisições de GPR utilizadas 
para analisar em profundidade as estruturas obser-
vadas nos taludes confirmam tanto a continuidade 
destas quanto o comportamento e relação geométrica 
entre falhas sugeridas na análise estrutural em cam-
po. A partir da correlação dos dados estruturais com 
a interpretação nos radargramas foi possível descrever 

a geometria, bem como, a cinemática das falhas exis-
tentes, cujos indicadores observados nos refletores 
são compatíveis com a deformação tectônica rúptil em 
superfície. A caracterização da geometria das falhas 
em subsuperfície auxiliou na definição da tipologia 
da superfície da falha, como um sistema lístrico, fato 
este importante para locais com limitada exposição 
vertical. Adicionalmente, a determinação de falhas 
transcorrentes com componente de distensão (trans-
tensão), não observada em superfície, permite avançar 
no modelo tectônico do cenozoico considerado em al-
guns estudos como distensivo. Em ambos locais estu-
dados predominaram falhas com orientação NW-SE, 
com mergulho para sudoeste, a qual se deve a forte 
influência da Zona de Falha do rio Negro nos perfis.
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RESUMO: A Bacia Hidrográfica do Médio Baixo Ta-
pajós (BHMBT), no sudoeste do estado do Pará, possui 
médias de precipitação anual elevadas, estando, portanto, 
sujeitas aos processos de erosão hídrica, principalmente 
no período chuvoso. Contudo, este processo tem sido 
acelerado em decorrência da retirada da cobertura ve-
getal por corte raso na região, que expõe os solos de for-
ma direta a desagregação pela ação do impacto da gota 
da chuva e o transporte das partículas pelo escoamento 
das águas superficiais. Apesar da BHMBT não estar si-
tuada no arco de desflorestamento da Amazônia, encon-
tra-se em uma região de expansão da fronteira agrícola. 
O desmatamento na área, associado aos elevados índices 
de precipitação anual, indicam à necessidade de estu-
dos acerca das áreas mais susceptíveis a ocorrência dos 
processos erosivos como indicativo de áreas prioritárias 
para estudos em maior escala e, contribuindo ainda, para 
a gestão do planejamento territorial. Dessa forma, o pre-
sente trabalho teve como objetivo gerar uma carta regio-
nal de susceptibilidade à erosão hídrica da BHMBT por 
meio da integração de mapas e cartas temáticas (geologia, 
pedologia, erosividade, geomorfologia, declividade, áreas 
desmatadas e com cobertura vegetal) em ambiente SIG 
(Sistema de Informações Geográficas). Para gerar o pro-
duto cartográfico, primeiramente, foi utilizado o método 
Analytic Hierarchy Process (AHP) para a ponderação de 
pesos das diferentes classes de acordo com sua maior ou 
menor vulnerabilidade aos processos erosivos. Em segui-
da, foi aplicada a técnica de geoprocessamento de álgebra 
de mapas, para atribuir os pesos relativos entre os temas 
e gerar o produto final. Os dados obtidos mostram que 
aproximadamente 40% da BHMBT apresenta suscepti-
bilidade alta a muito alta a ocorrência dos processos de 
erosão hídrica, sejam eles pelo desgaste superficial dos so-
los ou pela formação de incisões lineares no terreno. Estes 
processos estão ligados, principalmente, aos solos mais 
rasos e às áreas desmatadas, com destaque para as áreas 
adjacentes a BR-163 e no núcleo urbano de Santarém, que 
além de apresentarem susceptibilidade alta a muito alta, 
possuem ocupação humana de forma significativa, reque-
rendo, portanto, atenção prioritária.

PALAVRAS-CHAVE: Precipitação; desmatamento; 
erosão; ponderação de pesos.

ABSTRACT: The Médio Baixo Tapajós Basin (MBTB), in the 
southwestern of Pará, has high annual precipitation averages, being 
thus subject to the processes of rainfall erosion, especially in the 
rainy season. However, this process has been accelerated because 
of the removal of the vegetation cover by shallow cut in the region, 
which exposes soils directly to disaggregation by the action of the 
rain drop and the transport of the particles by the flow of surface 
water. MBTB is not located in the Amazon’s Arc of Deforestation; 
however, it is in a region of expansion of the agricultural frontier. 
The increase in deforestation in the area, coupled with high annual 
precipitation rates, indicates the need for studies to identify areas 
most susceptible to the occurrence of erosion processes as indicative 
of priority regions for larger scale studies and contributing to 
territorial planning management. Thus, the present study aimed 
to generate a regional rainfall erosion susceptibility map of 
MBTB through the integration of six thematic maps (geology, 
pedology, erosivity, geomorphology, slope, deforested areas and 
vegetation cover) at Geographic Information Systems (GIS). 
To generate the cartographic product, the Analytic Hierarchy 
Process (AHP) method was applied to weight weights of the 
different classes of each map according to their greater 
or lesser vulnerability to erosive processes. Then, the 
map algebra geoprocessing technique was applied to 
assign the relative weights between the themes and 
generate the final product. The data obtained show 
that approximately 40% of the MBTB presents high 
and very high susceptibility to the occurrence of rainfall 
erosion processes, either  by superficial wear of the soil 
or by formation of linear incisions on the ground. These 
processes are mainly related to the shallower soils and 
the deforested areas, especially the areas adjacent to BR-
163 and in the urban center of Santarém, which besides 
being high susceptibility to very high, there are human 
occupation in a significant way, requiring, therefore, 
priority attention.

KEYWORDS: Precipitation; deforestation; erosion; weight 
weighting .
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INTRODUÇÃO

A erosão hídrica é um processo natural de desgaste 
da superfície terrestre devido à ação da água. De acordo 
com Guerra et al. (2007) e Santoro (2012), os principais 
tipos de erosão hídrica são: (1) salpicamento, que é o efei-
to provocado no solo devido ao impacto da gota de água 
da chuva, fenômeno este chamado de splash, onde a gota 
desintegra os agregados que compõem o solo e liberam as 
partículas finas que, em seguida, são transportadas; (2) la-
minar, produzida pelo escoamento difuso das águas super-
ficiais; e (3) linear, resultante da concentração das águas 
superficiais que formam incisões na superfície do terreno, 
responsável pela formação de sulcos, ravinas e boçorocas. 

Os principais fatores do meio físico que influen-
ciam a ocorrência dos processos de erosão hídrica são 
as características naturais do clima, tipo de solo, relevo 
e a cobertura vegetal. No caso das regiões tropicais, em 
especial no contexto amazônico, a chuva é um fator de-
terminante devido aos elevados índices pluviométricos. 
A capacidade potencial das chuvas em causar erosão é 
chamada de erosividade, que avalia a perda de solo espe-
rada por unidade de área (Rebucci et al. 2009). 

Valle Junior (2008) afirma que a erosividade depen-
de da intensidade, duração e frequência das chuvas, sen-
do, portanto, de suma importância sua quantificação e 
análise da distribuição sazonal. A capacidade erosiva das 
chuvas pode ser determinada por correlações numéricas 
entre a energia cinética da chuva e sua intensidade em 
um intervalo de tempo, como as propostas por Wisch-
meier & Smith (1958) e Lombardi Neto & Moldenhaur 
(1992). Por ser um parâmetro de extrema relevância nas 
regiões tropicais, incluir a análise da erosividade nos pro-
cessos de erosão hídrica se mostra relevante.

Os processos de erosão hídrica contribuem para a 
modelagem do relevo e atuam em conjunto com os pro-
cessos pedogenéticos. No entanto, podem provocar per-
da de fertilidade do solo e danos socioambientais. Além 
da influência dos condicionantes naturais, a interferên-
cia antrópica também pode romper o equilíbrio entre os 
processos naturais de erosão e pedogênese, acelerando 
os processos erosivos com o avanço de áreas desmatadas 
(Sena 2008).

De acordo com o Atlas Brasileiro de Desastres Na-
turais (UFSC 2013), no período de 1991 a 2012, mais de 
128 mil habitantes foram afetados pelos processos erosi-
vos no estado do Pará. Apesar desses números não serem 
referentes apenas aos processos de erosão hídrica, nota-
-se o impacto que tais processos podem provocar. Nas 
regiões Sudoeste e Baixo Amazonas do estado, concen-
tram-se os registros de erosão hídrica, que são maiores 
durante os períodos mais chuvosos, e são intensificados 
nas áreas sem cobertura vegetal.

Para Teixeira et al. (2012), a partir da década de 80, a 
região amazônica, e em especial o estado do Pará, tornou-
-se uma fronteira de expansão das atividades agrícolas 
por meio de incentivos governamentais ao crédito. Ape-
sar de não estar inserida no arco de desflorestamento da 
Amazônia, a região oeste do estado tem passado por um 

intenso processo de desmatamento, principalmente, pelo 
avanço das atividades agropecuárias (Rivero et al. 2009), 
com destaque para o cultivo da soja. 

Em áreas com menor densidade de informação, 
como a região amazônica, propostas de mapeamento em 
escalas regionais são de suma importância, pois permi-
tem a caracterização física regional que auxiliam na iden-
tificação das áreas mais susceptíveis a erosão como forma 
de subsidiar o planejamento territorial para a escolha de 
áreas prioritárias para estudos mais detalhados. Neste 
contexto, o uso do SIG e das técnicas de geoprocessa-
mento permitem a elaboração de modelos para a formu-
lação de cartas derivadas, pois permitem a integração de 
múltiplas camadas de informação (análise multicritério), 
com eficiência e simplicidade de manipulação dos dados, 
como a técnica da álgebra de mapas (Fitz 2008).

Ao se trabalhar com diferentes mapas temáticos 
para gerar uma carta derivada, é importante escolher os 
temas que mais contribuem para o processo em análise. 
Contudo, cada tema pode ter uma contribuição maior ou 
menor em relação ao outro. Para isso, pode ser aplicada 
uma ponderação de pesos para indicar a importância re-
lativa de cada fator. Para a ponderação entre os temas ser 
mais consistente na elaboração de cartas derivadas para 
análise de áreas mais susceptíveis a erosão, tem sido apli-
cado com êxito o Processo Analítico Hierárquico (Analy-
tic Hierarchy Process - AHP), técnica de tomada de decisão 
desenvolvida por Saaty (1977), como nos trabalhos de 
Pinese Junior e Rodrigues (2012) e Silva et al. (2016). A 
técnica AHP dá suporte para tomada de decisão por au-
xiliar a estabelecer um modelo mais consistente de com-
binação de dados, pois permite uma comparação par a 
par entre as variáveis, considerando as influências de 
cada uma para o desenvolvimento de processos erosivos. 

A Bacia Hidrográfica do Médio Baixo Tapajós 
(BHMBT) está inserida na região de aumento do desma-
tamento pelo avanço da agropecuária no oeste do estado 
do Pará (Rivero et al. 2009) e possui os índices pluvio-
métricos mais elevados dentro da Bacia Hidrográfica do 
Tapajós (Santos et al. 2015). Deste modo, teve-se como 
objetivo elaborar uma carta regional de susceptibilidade 
a erosão hídrica da BHMBT em ambiente SIG a partir da 
análise multicritério de seis temas: litologia, solos, geo-
morfologia, declividade, erosividade e áreas desmatadas. 

MATERIAIS E MÉTODOS

Área de estudo
A BHMBT, com área aproximada de 152 km², está 

localizada no oeste do estado do Pará (Fig. 1) e faz par-
te da Região Hidrográfica do Tapajós no estado do Pará 
(Resolução do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, 
n° 004/ 2008), no contexto da bacia hidrográfica Amazô-
nica, como afluente da margem direita do rio Amazonas. 
Conforme a divisão com base na regionalização de cota 
fluviométrica e vazão dos principais rios da bacia do Ta-
pajós (Juruena, Teles Pires e Tapajós), proposta por San-
tos et al. (2015), a bacia do Tapajós é compartimentada 
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em três sub-bacias: Juruena, Teles Pires e Médio Baixo 
Tapajós.

A área de estudo abrange os municípios de Ru-
rópoles e Trairão de forma integral, e, parcialmente, os 
municípios de Jacareacanga, Novo Progresso, Itaituba, 
Santarém, Juruti, Aveiro e Belterra. Como vias de acesso 
à área de estudo, as principais são as rodovias federais 
BR-230 (Transamazônica) e BR-163 (Cuiabá-Santarém) 
além das estradas vicinais nos diversos municípios.

O rio Tapajós, formado pelo encontro entre os rios 
Teles Pires e Juruena, na fronteira entre os estados do Pará 
e Mato Grosso, é o principal rio da BHMBT. O mesmo 
percorre aproximadamente 800 km até desaguar no rio 
Amazonas, próximo à cidade de Santarém, e tem como 
principais afluentes os rios Crepori, Jamaxim e Arapiuns. 

Conforme Santos et al. (2014, 2015), a BHMBT apre-
senta clima tropical de monção, que é caracterizado por 
apresentar uma breve estação seca e chuvas intensas no 

resto do ano. Conforme os dados de precipitação média 
mensal (série histórica de 1985 a 2012) da Agência Na-
cional de Águas (ANA), o período mais chuvoso ocorre 
entre os meses de dezembro a abril, com valor máximo 
de 334 mm em março, e os meses de menor precipitação 
entre maio a novembro, alcançando valores mínimos de 
precipitação em julho, com 35mm.

De acordo com o Mapa Geológico do estado do 
Pará de Vasquez et al. (2008a, 2008b), o substrato da 
BHMBT está situado no contexto geológico das rochas 
cristalinas e metassedimentares do Cráton Amazônico, 
em sua porção central, e a norte e a sul pelas bacias sedi-
mentares intracratônicas do Amazonas e do Alto Tapa-
jós, respectivamente. Sobreposta sobre estes, ocorrem 
ainda coberturas cenozóicas. Na Figura 2 apresenta a 
distribuição das Unidades Litoestratigráficas na área 
de estudo.

Figura 1. Localização da BHMBT.
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Os litotipos do Cráton Amazônico na área de es-
tudo são os que apresentam maior distribuição, bem 
como um quadro litológico bastante diversificado, 
sendo constituído por uma associação de granitos e 
ortognaisses com composições variadas, rochas gabrói-
cas de suítes intrusivas máfica, sequências vulcânicas 
e vulcanoclásticas e associações metassedimentares. 
As sequências sedimentares da Bacia do Alto Tapajós 
são compostas por quartzo arenitos finos a médios 
das formações Capoeiras, Igarapé Ipixuna e Borrachu-
do, variando em menor proporção para arenitos silto-
-argilosos e siltitos. Na porção norte da BHMBT há 
uma expressiva variabilidade de rochas sedimentares 
nas diferentes unidades da Bacia do Amazonas, sendo 

constituída de forma expressiva por arenitos de com-
posições variadas do Grupo Curuá, as formações Mon-
te Alegre, Itaituba, Nova Olinda, Alter do Chão, Erere e 
Maecoru. Em menor proporção, há ainda a presença de 
folhelhos e siltitos, evaporitos, conglomerados e calcá-
rios (Vasquez et al. 2008a, 2008b).

A partir do mapa de solos da área de estudo (Fig. 
3), nota-se uma ampla variabilidade de solos na BHM-
BT. No entanto, destaca-se o predomínio dos latosso-
los e argissolos, que são os solos que ocorrem de forma 
mais expressiva em todo Brasil (IBGE 2015). Em me-
nor proporção ocorrem ainda espodossolos, cambis-
solos, nitossolos, neossolos e gleissolos e, na porção 
sudeste da área de estudo, há ainda rochas aflorantes. 

Figura 2. Unidades litoestratigráficas da BHMBT. Figura 3. Mapa de solos da BHMBT.

Carta de erosividade
Para a elaboração da carta de erosividade foi 

aplicado o procedimento metodológico de Lombardi 
Neto & Moldenhaur (1992), que calcula o Índice 
de Erosão da chuva (EI - Rainfall Erosion Index) 
por meio de dados pluviométricos. Este método foi 
admitido o mais adequado, considerando a área 
total da bacia estudada. Sua aplicação pode também 
ser observada nos trabalhos de Vieira & Lombardi 
Neto (1995), Saito et al.  (2009), Silva et al.  (2010) e 
Miqueloni et al.  (2012).

O cálculo do EI é feito a partir da relação entre 
as médias de precipitação mensal e anual, chamado 
de Coeficiente de chuva (Cc), como mostra as 
equações 1 e 2. De posse desses valores, calcula-
se ao final o Fator de Erosividade da Chuva, ou 
Fator R, que é um valor numérico que representa o 
valor médio anual da capacidade da chuva de uma 
determinada região em erodir o solo e é obtido 
a partir da soma dos valores mensais do EI, como 
pode ser visto na equação 3.
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EI = 68,730 (p2

P )
0,841

   (1) Cc =  p2

P             (2)                                                      
Fator R =  Σ EI             (3) 

 

Onde: EI= Média mensal do índice de erosão (MJ.mm/
ha.h.mês); p= precipitação média mensal (mm) 

P= precipitação média anual (mm); Cc= coeficiente de 
chuva 

Fator R= Índice de erosão médio anual (MJ.mm/
ha.h.ano)

Foram utilizados os dados pluviométricos 27 anos 
(série histórica 1985 a 2012) de 20 estações da Agência 
Nacional de águas (ANA) inserida na BHMBT e suas 
áreas adjacentes (HIDROWEB 2016). A determinação 
dos valores de erosividade em conjunto com as técnicas 
de geoestatística em ambiente SIG foi utilizada para a 
espacialização dos dados de erosividade, permitindo 
assim estimar valores para as áreas não amostradas, 
bem como identificar regiões homogêneas com relação 
a capacidade de perda de solo pela ação da chuva. 
Os valores do Fator R calculados para os dados de 
precipitação de cada estação foram interpolados pelo 
método da krigagem linear, conforme procedimento 
descrito em Mazzini & Schettini (2009).

Geomorfologia e Declividade
O mapa geomorfológico e a carta de declividade 

para a área da BHMBT foram elaborados a partir do 
Modelo Digital de Elevação (MDE), com resolução 
espacial de 30 m, da United States Geological Survey 
(USGS).  Para a elaboração do mapa geomorfológico, 
seguiu-se a proposta de hierarquização taxonômica 
do relevo do IBGE (2009), compartimentando a 
área de estudo em polígonos que representam as 
diferentes Unidades Geomorfológicas (UGs). A carta 
de declividade foi gerada de forma automática pela 
ferramenta Slope, de acordo com Carmo et al. (2015).

As UGs foram compartimentadas a partir da 
delimitação de diferentes aspectos texturais do 
MDE por representar padrões de formas de relevo 
semelhantes entre si. A denominação aplicada para 
cada UG foi: Unidade Geomorfológica I, II, III e assim 
sucessivamente. Ao final, as UGs foram agrupadas 
em classes de dissecação do relevo para avaliar a 
vulnerabilidade de cada uma frente a ocorrência dos 
processos de erosão hídrica.

O conceito de dissecação de relevo adotado 
refere-se ao grau de retrabalhamento do terreno a 
partir da associação entre os processos endógenos e 
exógenos, sendo estes últimos os mais atuantes (Ross 
1992, Casseti 2001, Luo & Stepinski 2008). Como 
foi adotado o grau de hierarquização taxonômica 
do IBGE (2009), a descrição das classes é vinculada 

ao detalhamento a nível de “Unidades de Terreno” 
(Zevenbergen & Thorne, 1987, Zonneveld 1989, Lollo 
1995) considerando a classificação segundo a “Quarta 
Ordem” de grandeza, que constitui os “Modelados”; 
estes abrangem formas de relevo com definição 
geométrica similar em função de uma gênese comum 
e dos processos morfogenéticos atuantes. A categoria 
“modelados de dissecação” estaria vinculada as formas 
associadas a topos e ao aprofundamento e densidade 
da drenagem.

Obtenção e processamento dos dados
Para a realização desse estudo, utilizou-se a base 

vetorial de pedologia do IBGE, elaborado no Projeto 
de Sistematização das Informações sobre Recursos 
Naturais da Amazônia Legal; os dados de litologia 
do mapa geológico do estado do Pará, elaborado 
pela CPRM (Serviço Geológico do Brasil), na escala 
de 1:1.000.000, no âmbito do Programa Geologia do 
Brasil, Integração, Atualização e Difusão de Dados da 
Geologia do Brasil, Mapas Geológicos Estaduais; e os 
dados do Projeto de Estimativa do Desflorestamento 
da Amazônia (PRODES) do ano de 2014, obtidos no 
site do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
(INPE) para identificar as áreas desmatadas por corte 
raso.

A primeira etapa consistiu na elaboração dos 
produtos cartográficos derivados (erosividade, 
geomorfologia e declividade). Posteriormente, todos 
os seis documentos cartográficos selecionados 
(erosividade, geomorfologia, declividade, geologia, 
solos e de áreas desmatadas e florestadas do ano 
de 2014) foram projetados no sistema de projeção 
cartográfica UTM, datum horizontal SIRGAS 2000, 
zona 21 sul, e processados em programa específico de 
geoprocessamento.

Em seguida, as classes de cada mapa temático 
foram reclassificadas de acordo com a sua maior ou 
menor susceptibilidade a erosão. Para isso, todos os 
temas foram convertidos para arquivos raster com 
resolução espacial de 120 m. A reclassificação foi 
realizada para uma escala de valores de 1 a 5, que 
representam diferentes classes de susceptibilidade 
a erosão. Nos temas solos, declividade e geologia, os 
pesos foram atribuídos a cada classe de acordo com 
os valores de vulnerabilidade adaptados da proposta 
de Crepani et al. (2001), que já foi empregada com 
este objetivo em outros trabalhos, tais como: Ribeiro 
(2007), Aragão et al. (2011), Campos et al. (2016), Valle 
et al. (2016) e Nascimento Machado (2017).
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As variáveis erosividade, áreas desmatadas e 
florestadas e geomorfologia tiveram seus pesos ava-
liados de forma qualitativa. Neste caso, foi consi-
derada a caracterização individual de cada compo-
nente com base na revisão teórica adotada e na sua 
especificação. Destacam-se os referenciais utilizados 
como base: erosividade - D´Agostini (1989), Amorim 
et al. (2001), Bertoni & Neto (2008), Fushita et al. 
(2011); cobertura da terra - Pereira et al. (2007), Silva 
et al. (2007), Pinese Júnior et al. (2008), Guerra et al. 
(2010), Bias et al. (2012); e geomorfologia: Cunha & 
Guerra (2001), Lang & Blaschke (2009), Guerra & 

Marçal (2010), Vitte & Guerra (2011) e Stevaux & 
Latrubesse (2017).

Os pesos atribuídos as categorias que compõem 
cada tema são representados por um intervalo de 
susceptibilidade que varia de 1 a 5, como mostra a 
Tabela 1, seguindo-se a lógica de quanto maior for à 
susceptibilidade, maior será o peso, tal que cada classe 
pode ser categorizada quanto à susceptibilidade a 
erosão hídrica em: muito baixa, baixa, moderada, 
alta e muito alta. As mesmas classes de 1 a 5 foram 
utilizadas na carta de susceptibilidade a erosão. 
Os pesos atribuídos para as classes dos seis temas 
avaliados estão apresentados na Tabela 2.

Tabela 1.Classes de susceptibilidade entre 1 a 5 adaptadas para o presente trabalho.

Valores apresentados  
por Crepani et al (2001)

Classes propostas por  
Crepani et al (2001)

Valor de  
susceptibilidade

Classes de  
susceptibilidade

1- 1,3 Estável 1 Muito baixa

1,4 – 1,7 Moderadamente estável 2 Baixa

1,8 – 2,2 Medianamente estável/ 
vulnerável 3 Moderada

2,3 – 2,6 Moderadamente vulnerável 4 Alta

2,7 - 3 Vulnerável 5 Muito alta

Tabela 2 - Pesos atribuídos às classes de cada tema.

Tema Classe Peso Tema Classe                             Peso

Declividade

< 5,9° 1

Litologia

Mica xisto           2

Arenitos           4

5,9 – 11,2° 2 Conglomerados 4

11,2 – 17,8° 3 Arcóseo 4

17,8 – 23° 4 Siltitos, argilitos 5

23° - > 27° 5 Folhelho 5

Solo

Latossolo 1 Calcário, evaporito 5

Argissolo 3 Sedimentos inconsolidados 5

Espodossolo 3

Erosividade (MJ.
mm/ha.h.ano)

73.857 - 77.000 2

Cambissolo 4 77.001 - 80.000 3

Nitossolo 5 80.001 - 83.000 3

Plintosolo 5 83.001 - 85.000 4

Neossolo 5 85.001 - 87.634 4

Gleissolo 5
Geomorfologia

(dissecação do 

relevo)

Baixa 2

Rocha Aflorante 5 Moderada 3

Litologia

Riolito, Granito 1 Alta 4

Granodiorito, diorito 1 Muito alta 5

Migmatitos, gnaisses 1 Área desmatada 
e com floresta

Área florestada 2

Andesito, basalto 2 Área desmatada 5

Gabro 2
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No tema geologia, por se tratar de um mapa 
na escala de 1:1.000.000, um mesmo polígono reúne 
um conjunto de diferentes litologias, representado 
por diferentes unidades geológicas. Dessa forma, 
para a atribuição de pesos às classes, litologias 
com susceptibilidade a denudação similares foram 
agrupadas na mesma classe de susceptibilidade 
a erosão, sendo atribuído assim um mesmo peso. 
No entanto, quando têm litologias com diferentes 
susceptibilidades, foi adotado o peso da litologia mais 
vulnerável.

Na carta de erosividade, foi atribuído um 
peso baixo, mas não mínimo, para as classes com 
os menores valores, devido aos elevados índices 
pluviométricos que há na região, pois mesmo as 
áreas com menor potencial a erosividade influenciam 
fortemente a ocorrência de processos erosivos. Para 
as classes mais elevadas foi atribuído um peso de alta 
susceptibilidade.

Na carta de áreas desmatadas e florestadas, 
atribuiu-se peso igual a 5 para áreas desmatadas, por 
estarem expostos de forma direta a ação da chuva e 
do impacto antrópico, e valores igual a 2 para as áreas 
florestadas, pois mesmo tendo cobertura vegetal, 
ainda podem influenciar a ocorrência de processos 
erosivos por outros fatores, como a saturação do solo 
em períodos mais chuvosos em áreas de alto declive.

Após a atribuição de pesos nas categorias que 
compõem cada tema, foram atribuídos pesos relativos 
entre os temas por meio da análise par a par dos mes-
mos através da técnica AHP, resultando assim em uma 
matriz de comparação pareada (Tab. 3). Por meio da 
razão entre o peso atribuído e a soma dos valores de 
cada coluna, foi feita o cálculo para a normalização da 
matriz. A matriz normalizada é apresentada na Tabe-
la 4. Em seguida foi feito a média dos valores de cada 
linha, resultando no valor que representa o peso que 
cada tema terá na equação para definir a susceptibili-
dade a erosão hídrica (Wi), totalizando soma igual a 1.

Tabela 3. Matriz de comparação pareada para obtenção dos pesos de cada tema.

Critérios Erosividade Litologia
Dissecação 

do relevo

Áreas 

desmatadas 

e florestadas

Declividade Solos

Erosividade 1 3 2 2 1/2 1/2

Litologia 1/3 1 1/3 1/4 1/4 1/3

Dissecação do relevo 1/2 3 1 1/4 1/2 1/3

PRODES 1/2 4 4 1 1/2 1/2

Declividade 2 4 2 2 1 1/2

Solos 2 3 3 2 2 1

Soma 6,33 18,00 12,33 7,50 4,75 3,17

Tabela 4. Matriz normalizada e determinação dos pesos para cada tema.

Fatores Erosividade Litologia
Dissecação do 

relevo

Áreas 

desmatadas 

e florestadas

Declividade Solos
Peso 

(Wi)

Erosividade 0,16 0,17 0,16 0,27 0,11 0,16 0,17

Litologia 0,05 0,06 0,03 0,03 0,05 0,11 0,05

Dissecação do 

relevo
0,08 0,17 0,08 0,03 0,11 0,11 0,10

Áreas desmatadas 

e florestadas
0,08 0,22 0,32 0,13 0,11 0,16 0,17

Declividade 0,32 0,22 0,16 0,27 0,21 0,16 0,22

Solos 0,32 0,17 0,24 0,27 0,42 0,32 0,29
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A validade dos valores de pesos obtidos é 
analisada quanto a sua Razão de Consistência (RC) 
que resultem em valores menores que 0,1, atestando 
assim a sua coerência, conforme Saaty (1991). Para 
esta análise, a matriz de comparação dos critérios é 
multiplicada pela coluna dos pesos (Wi) para gerar 
um vetor chamado de Awi (Tab. 5), que é utilizado 
para o cálculo do autovetor máximo, ou maximum 
eigenvalue (λmáx

) (equação 4), e que permitem o cálculo 
do Índice de Consistência (equação 5).

A Razão de Consistência (RC) é dada em função 
da razão entre o Índice de Consistência (IC) e o 

Índice Randômico (IR) (equação 6). Os valores do IR 
são pré-estabelecidos por Saaty (1991) de acordo com 
o valor n da matriz (número de temas), tal que neste 
caso foi utilizado o valor de 1,24, que corresponde ao 
IR de n igual a 6. Por fim, obteve-se um valor de RC 
menor que 0,1, atestando a consistência dos pesos 
relativos atribuídos entre os temas. A soma dos 
valores mostrou o operador algébrico mais adequado 
no presente estudo, pois os processos erosivos 
ocorrem devido à influência conjunta dos diferentes 
temas analisados. 

Tabela 5. Multiplicação entre a matriz normalizada e os pesos de cada tema para obter Awi.

 
λ𝑚𝑚á𝑥𝑥 = 1

𝑛𝑛 ( Σ𝑖𝑖=1
𝑛𝑛 ). ([𝐴𝐴𝑤𝑤].𝑖𝑖

𝑤𝑤𝑖𝑖
)

 
                  (4) 𝐼𝐼𝐼𝐼 = (6,24 −6)

(6−1)  =  0,08                (5)  
 

λmáx = 1
6 . (1,12

0,17) + (0,34
0,05) + (0,59

0,10) + (1,11
0,17) + (1,45

0,22) + (1,86
0,29)  =  6,42  

 

RC = IC
𝐼𝐼𝐼𝐼 =  0,08

1,24 =  0,068                                                                                    (6) 
 

 

Onde: λmáx = autovetor máximo, n = número de temas analisados, Aw = produto da multiplicação da matriz de 
comparação par a par pelos pesos Wi, Wi = pesos calculados para cada tema, IC= Índice de consistência.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Áreas desmatadas na BHMBT

A partir dos dados do PRODES, no ano de 2014, 
aproximadamente, 14% da área da BHMBT está sem 
cobertura vegetal do tipo corte, correspondendo 
a quase 22 mil km². Na Figura 4 nota-se que nos 
munícipios de Novo Progresso, Trairão, Aveiro e 
Rurópoles há uma concentração de manchas de áreas 
sem cobertura vegetal nas adjacências das rodovias 
BR-163 e BR-230. No Baixo Amazonas, o mesmo 
ocorre no entorno do núcleo urbano de Santarém, em 
ambas as margens da foz do rio Tapajós, no extremo 
norte da BHMBT. 

As áreas sem cobertura vegetal induzem a 

aceleração dos processos de erosão hídrica, pois 

favorece a desagregação das partículas do solo pelo 

impacto direto da gota da chuva, bem como seu 

posterior transporte (Guerra et al. 2007, Boroghani 

et al. 2012). A impermeabilização dos solos nestas 

áreas favorece ainda ao acumulo de água na 

superfície que, se estiverem em regiões com relevo 

ondulado, podem favorecer também ao escoamento 

e consequente formação de cicatrizes lineares de 

erosão (Guerra et al 2007). Dessa forma, essas áreas 

são mais vulneráveis a aceleração dos processos 

erosivos na BHMBT.
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Carta de erosividade

A espacialização dos índices anuais médios 
de erosividade na BHMBT é apresentada em cinco 
classes de erosividade, onde cada uma representa uma 
área com relativa homogeneidade quanto à capacidade 
de perda de solos pela ação da chuva (Fig. 5). As áreas 
com maior potencial a perda de solo pela ação da 
chuva ocorrem a sul da bacia, na classe de erosividade 
alta, cobrindo 37,11% da área da BHMBT; a classe de 
erosividade moderada ocorre nas porções centrais e 
extremo nordeste (35,54%); e as mais baixas a norte 
(27,35%), com valor máximo de 87.634 e mínimo de 
73.857 MJ.mm/ha.h.ano. 

A distribuição espacial da erosividade apresenta 
grande variação na área de estudo, provavelmente 
associada à extensão territorial. Além do mais, 
segundo Arraut et al. (2012) e Rocha et al. (2015), a bacia 
do rio Tapajós está inserida na zona de transporte 
de umidade em larga escala sobre a América do Sul, 
onde os ventos de leste (alísios) sobre a Amazônia, 
juntamente com o fluxo norte/noroeste para as regiões 
subtropicais a leste dos Andes, constituem os Rios 
Atmosféricos (RA) da América do Sul, na qual a 
descarga dos RA nos subtrópicos é comparável às do 
rio Amazonas. Logo, nota-se que a área apresenta um 
potencial hídrico e erosivo constante e elevado quanto 
à perda de solo pela ação de águas pluviais.

Figura 4. Áreas com e sem cobertura vegetal na 
BHMBT.

Figura 5. Carta de erosividade da BHMBT.

Declividade e Geomorfologia

O relevo da BHMBT possui valores mínimos e 
máximos de declividade de 0 a 88°, respectivamente, 
como representado na carta de declividade (Fig. 6). 
Com base na caracterização do relevo quanto à mor-
fologia da superfície do terreno de Florenzano (2008), 
na área de estudo predominam relevo com superfície 
plana (0-3°), especialmente nas áreas de planície, sua-
vemente ondulada (3-8°) e ondulada (8-18°), e, de for-
ma restrita, superfícies mais íngremes, com ângulos de 
declive de até 88°.

O mapa geomorfológico possui 21 Unidades Ge-
omorfológicas (Tab. 6 e Fig. 7), cada uma com carac-
terísticas homogêneas quanto aos aspectos texturais e 
de geometria do relevo. Com base nas características 
texturais dos dados SRTM, as unidades geomorfoló-
gicas foram agrupadas em diferentes classes de disse-
cação do relevo (Tab. 7), pois as áreas potencialmente 
instáveis e com maior dissecação do relevo ocorrem 
associadas às porções com maior declive, bem como 
com maior rugosidade (Pereira Neto & Fernandes 
2012).
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Quanto à taxonomia do relevo, sabe-se que os Do-
mínios Morfoestruturais (DM) da BHMBT apresentam 
certa homogeneidade quanto aos compartimentos re-
gionais do relevo. Contudo, associado a estes ocorrem 
ainda mesoformas, como morros, morrotes, serras e 
chapadas; que, consequentemente, apresentam aspec-
tos qualitativos e quantitativos característicos quanto 
à morfologia do terreno.

Figura 6. Carta de declividade da BHMBT.

Figura 7. Mapa geomorfológico da BHMBT.

Tabela 6. Descrição dos aspectos morfológicos das 
diferentes Unidades Geomorfológicas da BHMBT. Domínio 
Morfoestrutural (DM), Unidade Geomorfológica (UG).

DM UG Descrição

Bacia do Alto 
Tapajós

I

Relevo plano a suavemente ondula-
do caracterizado por um conjunto de 
vales abertos, em regiões de planície, 
com vertentes predominantemente 
convexas e formas de topo arredon-
dado.

II

Relevo suavemente ondulado em re-
giões de planície, representado por um 
conjunto de colinas com vales abertos, 
vertentes predominantemente conve-
xas e retilíneas, bem como formas de 
topo arredondadas.

III

Relevo ondulado constituído por um 
conjunto de morros em regiões mais 
baixas que as adjacentes. Estes são ca-
racterizados por vales fechados, com 
vertentes predominantemente conve-
xo-retilínea, bem como formas de topo 
arredondadas.

IV

Área de maior altitude, denominada 
de Chapada do Cachimbó. Esta apre-
senta orientação em NW-SE e possui 
superfícies planas a suavemente on-
dulada em uma extensa superfície 
sedimentar. A mesma apresenta es-
carpas abruptas a norte e suavemente 
inclinadas a sul. São caracterizadas 
ainda por formas de topo plano a ar-
redondados, com vertentes côncavas- 
retilíneas e vales abertos associados a 
cursos de água de 1ª ordem.

Bacia do 
Amazonas

V

Relevo plano a suavemente ondulado 
nas margens do rio Tapajós, em re-
giões de planície, caracterizadas por 
vales abertos com vertentes côncavo-
-retilineas.

VI

Relevo plano a suavemente ondulado 
em regiões de planícies, com canais 
fluviais meandrantes, caracterizadas 
por vales abertos com vertentes con-
vexas.

VII

Relevo plano a suavemente ondulado, 
em rampas suavemente inclinadas 
adjacentes a planaltos em direção ao 
curso do rio Tapajós. Este apresenta 
vales abertos com vertentes convexas 
e retilíneas, bem como formas de topo 
arredondado.

VIII

Superfície ondulada, constituido por 
um conjunto de colinas com vales fe-
chados, localmente abertos, com ver-
tentes côncavo-retilíneas, bem como 
formas de topo arredondadas.

IX

Relevo ondulado constituído por um 
conjunto de morros e morrotes com 
vales fechados, vertentes côncavo-
-convexas e formas de topo arredon-
dadas.

X

Relevo suavemente ondulado a ondula-
do constituído por um conjunto de mor-
ros com vales abertos, localmente fe-
chados, com vertentes côncavo-convexa 
e, localmente, côncavo-retilínea, bem 
como formas de topo arredondadas.

XI

Relevo plano, em regiões de baixa al-
titude, que delimitam escarpas mo-
deradamente abruptas, caracterizado 
feições geomorfológicas de tabuleiros. 
Estes possuem formas de topo plano, 
sustentado por crostas lateríticas, bem 
como apresentam vertentes côncava e 
vales abertos nas encostas dos mes-
mos que estão associados aos cursos 
de água de 1ª ordem.
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Cráton

Amazônico

XII

Relevo plano em regiões de planície, 
propício a acumulação de sedimentos, 
caracterizadas por vales abertos com 
vertentes côncavo-retilineas e formas 
de topo plano a suavemente arredon-
dado.

XIII

Relevo suavemente ondulado consti-
tuído por colinas com vales abertos, 
vertentes convexas e retilíneas, bem 
como formas de topo arredondado e, 
localmente, plano.

XIV

Relevo ondulado constituído por um 
conjunto de colinas e morrotes com 
vales fechados, vertentes convexas 
e formas de topo arredondadas e em 
pico.

XV

Relevo ondulado constituído por um 
conjunto de morros com vales fecha-
dos, vertentes côncavo-convexas e 
retilíneas, bem como formas de topo 
arredondadas.

XVI

Relevo ondulado em regiões mais ele-
vadas que às áreas adjacentes, orien-
tados em NE-SW, constituídas por 
morros e morrotes, que delimitam es-
carpas suavemente inclinadas. Estes 
apresentam vales abertos, vertentes 
côncavo-convexos e retilíneas, bem 
como formas de topo arredondadas.

XVII

Relevo plano a suavemente ondulado 
representado por superfícies aplaina-
das e, em menor proporção, colinas. 
Estas formas possuem vales abertos, 
vertentes côncavo-convexas e retilí-
neas, bem como formas de topo arre-
dondadas a plana.

XVIII

Relevo plano a suavemente ondula-
do representado por colinas de baixa 
amplitude e áreas aplainadas. Estas 
possuem vales abertos, vertentes côn-
cavo-convexas e formas de topo plano 
a arredondado.

XIX

Relevo plano a suavemente ondulado 
representado por superfícies aplaina-
das com ocorrência, de forma local, 
de colinas. Estas são caracterizadas 
por vales abertos, vertentes côncavas 
e retilíneas, bem como formas de topo 
plano a arredondado.

XX

Relevo ondulado constituído por ser-
ras e morros associados a regiões de 
planalto. Estas feições apresentam va-
les fechados, vertentes côncavo-con-
vexas e retilíneas, bem como formas 
de topo arredondado e angular.

XXI

Relevo ondulado constituído por ser-
ras associadas a regiões de planalto. 
Estas feições apresentam vales aber-
tos, vertentes côncavo-convexas e for-
mas de topo arredondado.

Tabela 7 - Classes de dissecação do relevo a partir da 
análise integrada da rugosidade dos dados SRTM e os va-

lores de densidade de drenagem e textura topográfica.

Dissecação
do relevo

Unidades  
Geomorfológicas Descrição

Muito Alta IX, XIII, XIV, XV, 
XX e XXI

Relevo ondulado, com alta 
declividade, e esculpido 
de forma expressiva pela 
ação da drenagem.

Alta III, VII, VIII, X, 
XVI

Superfície ondulada a 
suavemente ondulada, 
com declives altos a mo-
derados e moderadamen-
te retrabalhado pela dre-
nagem.

Moderada I, II, V, VI, XII

Relevo plano a suavemen-
te ondulado, associado 
a áreas de planície, com 
alta densidade de drena-
gem e baixa declividade.

Baixa IV, XI, XVII, 
XVIII, XIX

Relevo plano a suavemen-
te ondulado, associado a 
áreas com baixa densida-
de de drenagem e pouco 
retrabalhado pela mesma.

Nas regiões mais elevadas e de baixo declive no 
DM do Cráton Amazônico, na porção sudeste da área 
de estudo, o relevo é caracterizado por superfícies 
aplainadas a suavemente onduladas com morros e co-
linas residuais em terrenos cristalinos, representados 
pelas unidades XVII, XVIII e XIX, que alternam por 
vezes com um conjunto de serras e morros com altos 
declives e altitudes mais elevadas com relação às áre-
as adjacentes, representados pelas unidades XX e XXI 
(denominadas de Planaltos Residuais do Sul da Ama-
zônia). Tais feições ressaltam-se na paisagem devido à 
resistência diferencial de determinadas litologias aos 
processos de intemperismo e erosão (Dantas & Tei-
xeira 2013). Nas áreas moderadamente elevadas, ainda 
do DM do Cráton Amazônico, associados às porções 
de alto declive, que são também as regiões topogra-
ficamente favoráveis ao escoamento preferencial das 
águas superficiais e pluviométricas, para onde escoa 
os cursos de menor ordem em direção ao curso do rio 
Tapajós, ocorrem morros, morrotes e colinas (repre-
sentados pelas unidades XIII, XIV, XV, XVI). Nas áre-
as mais baixas deste domínio, as margens dos cursos 
de drenagem, ocorrem ainda relevos planos com vales 
abertos, representados pela unidade XII, no contexto 
da Planície Amazônica.

Cont. Tabela 6

DM UG Descrição
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Na borda sul da Bacia sedimentar do Amazonas, 
próximo ao contato com o seu embasamento, o Cráton 
Amazônico, ocorrem cuestas com inclinação abrupta 
em SW e suave em NE, denominadas de Planaltos Dis-
secados da Borda Sul da Bacia do Amazonas, represen-
tados pela unidade IX. Contudo, adjacente a esta, em 
contato com o terreno cristalino, ocorrem ainda uma 
superfície plana que interrompe a continuidade do 
declive suave da cuesta em direção ao contato da ba-
cia com o terreno subjacente (unidade V e VIII), onde 
ocorre instalado, de forma preferencial, um trecho do 
baixo rio Tapajós, sendo uma área fortemente retraba-
lhada pela ação da drenagem superficial.

No extremo norte da BHMBT, inseridas no con-
texto das Terras Baixas Amazônicas, conforme a de-
nominação de Ab’Saber (2003), ocorrem tabuleiros 
(Unidade XI) com escarpas moderadamente abrup-
tas e topos planos recobertos por crostas lateríticas, 
tal que estes são ligeiramente mais elevados que as 
superfícies de aplainamento circundantes. As áreas 
aplainadas são constituídas por morros dissecados 
(Unidade X) separados por áreas planas associadas a 
vales abertos (Unidade VI), inserida no contexto da 
Planície Amazônica. Na margem destas unidades, dos 
dois lados da margem do baixo rio Tapajós, próximos 
a foz, ocorrem ainda rampas suavemente inclinadas 
em direção ao rio Tapajós, representados pela unidade 
VII, associados ao baixo estrutural do gráben presente 
nesta região – o que é evidenciado pelo forte controle 
de falhas normais ao longo do leito do rio (Costa et al. 
1996, Costa et al. 2001).

No DM da Bacia do Alto Tapajós, no sudoeste 
do estado do Pará, ocorrem às áreas mais elevadas, 
representado pela Chapada do Cachimbó (Unidade 
IV), cujas altitudes decrescem ligeiramente de norte a 
sul. Este sobressalto topográfico possui orientação em 
NW-SE, bem como topos planos a suavemente ondu-
lados em extensas superfícies sedimentares com baixo 
declive e cursos de primeira ordem associados. Está 
delimita a norte escarpas abruptas, caracterizando 
feições de cuestas, em contato com o Cráton Amazô-
nico, bem como escarpas suavemente inclinadas a sul, 
em direção às áreas mais baixas, onde os cursos d’água 
escoam preferencialmente. Estas áreas mais baixas são 
caracterizadas por terrenos planos associados a vales 
abertos (Unidade I), bem como colinas e morros com 
topos arredondados (Unidades II e III).

A rugosidade topográfica, a partir dos dados 
SRTM, está intimamente associada aos diferentes 
valores de declividade, tal que áreas potencialmente 
instáveis e com maior grau de dissecação do relevo 
ocorrem associadas às áreas com maior declive, bem 
como com maior rugosidade (Pereira Neto & Fernan-
des 2012). Esta rugosidade pode ser avaliada de forma 
visual a partir da textura da imagem (IBGE 2009). O 
grau de dissecação pode ser avaliado ainda a partir 
do parâmetro morfométrico denominado de “textu-
ra topográfica” do relevo, obtido através dos valores 
densidade de drenagem do relevo (Santos & Sobreira 
2008). Dessa forma, a Tabela 8 mostra os valores dos 
parâmetros de densidade de drenagem e textura to-
pográfica, de cada unidade geomorfológica comparti-
mentada para a área de estudo.

Tabela 8. Valores dos parâmetros de densidade de drenagem (Dd) e textura topográfica (Tt) calculados para as res-
pectivas unidades geomorfológicas da bacia do médio baixo Tapajós.

Unidade  

Geomorfológica

Dd

(m/km2)

Textura  

topográfica

Unidade  

Geomorfológica

Dd

(m/km2)

Textura  

topográfica

I 930,35 3386,04 XII 1451,61 5560,50

II 1131,85 4213,31 XIII 1000,13 3670,39

III 814,62 2919,88 XIV 948,94 3461,58

IV 662,83 2320,14 XV 880,03 3182,49

V 803,86 2876,91 XVI 931,78 3391,84

VI 1515,10 5832,34 XVII 948,80 3460,99

VII 532,28 1816,78 XVIII 821,28 2946,50

VIII 972,29 3556,67 XIX 709,73 2503,92

IX 978,42 3581,67 XX 721,58 2550,57

X 764,38 2719,832 XXI 493,46 1669,65

XI 354,83 1155,92

Onde: Dd=  Lu⁄(A(km²)); Tt = 100,219649+1,115 log Dd; Lu = Comprimento total dos canais (km); A = Área da bacia (km²) 
(Santos & Sobreira 2008).
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A partir da análise visual da distribuição dos dife-
rentes aspectos da morfologia do relevo, nota-se que na 
área de estudo as porções com maior aspecto de rugosi-
dade topográfica estão associadas aos relevos ondulados, 
com declives mais elevados, que ocorrem associados, por 
vezes, a terrenos sedimentares sem cobertura laterítica, 
bem como em terrenos cristalinos, associados a gnaisses 
a granitoides (mais resistentes à ação dos processos ero-
sivos com relação às rochas adjacentes, formando relevos 
residuais, como os das unidades XX e XXI). 

Vale ressaltar ainda que as áreas com maior rugo-
sidade apresentam-se ainda sujeitas aos processos de 
retrabalhamento pela ação das águas superficiais, pois 
áreas com encostas mais íngremes estão mais vulnerá-
veis aos processos erosivos influenciados pela ação da 
gravidade, mudando assim características como as das 
vertentes do relevo com o passar do tempo, principal-
mente pela erosão da cobertura superficial do relevo, 
os solos. Desta forma, estas unidades constituem as-
sim as áreas onde a dinâmica hídrica superficial atua 
mais como agente modificador da paisagem, repre-
sentadas pela classe de dissecação “muito alta”, e com 
maior potencial a ocorrência dos processos erosivos. Já 
as áreas com a superfície ondulada a suavemente on-
dulada, com declives altos a moderados e moderada-
mente retrabalhado pela drenagem foram agrupados 
na classe com dissecação “alta”.

Apesar das áreas com alta rugosidade do terreno 
apresentarem alto grau de retrabalhamento pela ação 
da drenagem, as mesmas nem sempre coincidem com 
valores mais elevados de densidade de drenagem e 
textura topográfica, como no caso das unidades XX e 
XXI, não sendo, portanto parâmetros necessariamente 
proporcionais um ao outro, pois isto está relacionado 
ainda com a vulnerabilidade a denudação das diferen-
tes litologias, seus respectivos potenciais a infiltração 
de água e direção de fluxo da água para as áreas topo-
graficamente mais baixas. 

O contrário também é verdadeiro, como pode ser 
observado nas porções mais baixas da BHMBT, asso-
ciado às áreas de planície, onde as mesmas apresentam 
baixa rugosidade nas imagens, contudo, apresentam 
valores elevados de densidade de drenagem (por se-
rem áreas de escoamento preferencial da rede de dre-
nagem). Desse modo, as unidades que apresentam 
estas características foram agrupadas na classe de dis-
secação “moderada”, pois apresentam baixos declives, 
contudo, possuem uma alta dinâmica hídrica superfi-
cial que favorecem a processos constantes de erosão e 
deposição associado aos ambientes fluviais, especial-
mente em porções onde os cursos são meandrantes 
(Mendes 1984).

As unidades que possuem relevo plano a suave-
mente ondulado, associado a áreas com baixa densi-
dade de drenagem e pouco retrabalhado pela ação da 
mesma representam áreas menos dissecadas e mais 
estáveis à ocorrência de processos erosivos devido à 
baixa influência da dinâmica das águas superficiais no 
relevo. Desta forma, as mesmas foram agrupadas na 
classe de dissecação “baixa”.

Carta de susceptibilidade a erosão

A álgebra de mapas dos temas avaliados resultou 
na carta de susceptibilidade a erosão hídrica para a 
BHMBT apresentado na Figura 8. Nesta são avaliadas 
áreas mais ou menos propensas a ocorrência dos pro-
cessos de erosão hídrica do tipo laminar e linear, onde 
levam em consideração tanto os estágios iniciais do 
processo de erosão, como a ação da gota da chuva no 
solo, até o contínuo processo de acúmulo e escoamen-
to da água na superfície, que provoca o transporte de 
partículas do solo sem formar canais definidos (erosão 
laminar ou em lençol), resultando em grandes prejuí-
zos agrícolas e fornecendo uma grande quantidade de 
sedimentos que podem culminar no assoreamento de 
corpos de água, até a formação de incisões no terreno 
devido à concentração das águas superficiais (erosão 
linear), que levam à formação de sulcos, ravinas e/ou 
boçorocas (Santoro 2012, Guerra et al. 2014).

Em termos de distribuição espacial, 32,01% da 
área da BHMBT possui baixa a muito baixa suscep-
tibilidade a ocorrência dos processos de erosão hí-
drica, seguidos, respectivamente, de 25,63% com 
susceptibilidade moderada, 31,13% com alta suscep-
tibilidade e 7,54% com susceptibilidade muito alta 
(Fig. 9). Nas áreas de Susceptibilidade baixa a mui-
to baixa predominam solos maduros, como os latos-
solos e argissolos, que possuem maior estabilidade 
por serem mais espessos, como ressalta Crepani et al. 
(2001), dificultando assim a rápida saturação dos mes-
mos. Esta classe apresenta menor impacto antrópico 
pelo processo do desmatamento, favorecendo assim 
a maior estabilidade na área quanto à ocorrência de 
processos erosivos, especialmente nas regiões de en-
costa, pois a vegetação natural atua como protetor 
do solo ao atenuar o impacto direto da água da chu-
va e confere ainda coesão e estabilidade ao mesmo, 
mantendo assim um processo de erosão natural em 
equilíbrio com os processos pedogenéticos, que é um 
processo lento e equilibrado (Mendes 2006, Guerra  
et al. 2010). 
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A atenuação dos processos erosivos pela 
cobertura vegetal é de suma importância na BHMBT, 
pois na mesma predominam as florestas ombrófilas 
densas (IBGE 2008), onde a chuva, antes de atingir a 
superfície, tem a redução do impacto da sua gota pelo 
dossel das árvores, dificultando assim a desagregação 
das partículas ao chegar ao solo. Esta classe possui 
maior estabilidade quanto à superfície do relevo, pois 
possuem, de forma predominante, baixos valores de 
declividade (0-8°), representados por superfícies 
planas a suavemente ondulada, que conferem menor 
energia potencial ao transporte de partículas na 
superfície e dificultam à formação de incisões lineares 
muito profundas no terreno (Amorim et al. 2001, Silva 
& Schultz 2007, Araújo et al. 2011).

A mesma encontra-se associada a quatro 
principais litologias que apresentam comportamentos 
diferentes: aos granitos e ortognaisses das suítes 
intrusivas Creporizão e Parauari e aos riolitos do 
Grupo Iriri, que apresentam baixa vulnerabilidade 
à denudação; e os arenitos da Formação Alter 
do Chão, adjacente à margem esquerda do rio 
Tapajós, próximo a sua foz, que apresentam alta 
susceptibilidade. A dissecação do relevo acompanha, 
de forma predominante, o comportamento de 
susceptibilidade das litologias, com baixa dissecação 
associadas a estas rochas cristalinas e altas associadas 
aos arenitos da formação Alter do Chão (Franzinelli 
2011). 

Figura 8. Carta de susceptibilidade a erosão hídrica da BHMBT.



Ivinny Barros de Araujo  |  Aline Maria Meiguins de Lima

97
Contribuições à Geologia da Amazônia - Volume 11

Figura 9.  Áreas das classes de susceptibilidade a erosão 
hídrica na BHMBT.

Contudo, destaca-se que apesar da alta suscepti-
bilidade destes arenitos e da classe de alta dissecação do 
relevo, estas áreas apresentam baixa susceptibilidade 
a erosão hídrica em decorrência da maior influência do 
tipo de solos e da declividade na região. Contudo, vale 
destacar que não significa que estão isentos da ocor-
rência de tal processo, mesmo que em menor intensi-
dade, como nos casos da erosão laminar, pois a precipi-
tação é elevada e bem distribuída em grande parte do 
ano, assim como a ação antrópica na região vem sendo 
crescente nos últimos anos, levando a aceleração dos 
processos de erosão hídrica, cita-se como exemplo as 

ocorrências no município de Santarém (PA), conforme 
discutido por Dourado et al. (2017), Dourado & Andra-
de (2017), Gomes et al. (2017) e Ferreira & Vieira (2018).

Nas áreas com susceptibilidade moderada há o 
predomínio de terreno com superfície ondulada, com 
declives de 8 a 18°, e escarpas com declives de até 88° de 
forma local. As regiões de cabeceiras de drenagem coin-
cidentes com estas classes tornam-se regiões mais vul-
neráveis por concentrarem o escoamento preferencial 
das águas pluviais e a formação de feições erosivas line-
ares (Aragão et al. 2011, Filizola et al. 2011, Bias et al. 2012).

As áreas classificadas com susceptibilidade alta a 
muito alta ocupam juntas quase 40% da BHMBT. São 
as que requerem mais atenção quanto à ocorrência dos 
processos erosivos, pois apresentam características 
naturais mais favoráveis à erosão natural, potencia-
lizados pelo desmatamento por corte raso na região. 
Como exemplo citam-se as áreas que possuem ativi-
dades e ocupação antrópica de forma mais intensa e 
que estão inseridas nestas classes de susceptibilida-
de mais elevadas, como as regiões do entorno BR-163 
(na região dos municípios de Novo Progresso e Trai-
rão), BR-230 (na região do município de Rurópoles) 
e a área urbana do município de Santarém (Fig. 10).

Figura 10.  Áreas ocupadas e desmatadas por corte raso na BHMBT que estão diretamente expostas aos processos 
de erosão hídrica, inseridas no contexto das classes de susceptibilidade alta e muito alta. (A) Núcleo urbano de 
Santarém e seu entorno e (B) áreas adjacentes a BR-163 no munícipio de Novo progresso. 

Fonte: Imagens GeoEye do Google Earth Pro.

Nestas porções ocorrem de forma predominante 
solos rasos e mais recentes, como os neossolos, 
nitossolos, plintossolos e gleissolos, principalmente 
nas áreas com susceptibilidade muito alta, pois a maior 
facilidade de desagregação destes solos devido à pouca 
espessura dos mesmos, bem como sua pedregosidade, 
favorece à rápida saturação e desagregação devido 
à maior capacidade de perda de resistência entre as 
partículas e seu consequente transporte em superfície 
(Pereira et al. 1994, Guerra et al. 2014). 

A desagregação e o transporte das partículas 
também podem ocorrer com menor intensidade em 
solos com maior espessura na área de estudo, como 
nos argissolos e os espodossolos, conferindo assim 
alta susceptibilidade à erosão em algumas porções 
da BHMBT. Contudo, isto ocorre quando os mesmos 
estão associados às áreas de maior declive, pois a 
ação combinada dos dois confere a estas áreas maior 
susceptibilidade a ocorrência dos processos erosivos, 
além de serem os fatores que possuem maior peso 
na análise de susceptibilidade (Fushita et al. 2011, 
Nascimento Machado et al. 2017). 
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As ocorrências de ações antrópicas nestas regiões 
favorecem a formação de diferentes tipos de erosão hí-
drica na superfície, desde as provocadas pela ação direta 
do salpicamento da gota da chuva no solo até as incisões 
da erosão linear com diferentes profundidades (Casseti 
2001), que podem acarretar em grandes impactos socio-
econômicos à região. No caso da erosão laminar, por ser 
a remoção homogênea de uma capa de solo, a mesma é 
a forma de erosão menos perceptível e que traz grandes 
danos aos solos, pois quando é notada, a perda já foi sig-
nificativa, culminando assim em um grande dano a ferti-
lidade dos mesmos (D´Agostini 1999).

Por ser tratar de um trabalho de caracterização 
regional, as classes de susceptibilidade apresentadas 
na Figura 8 não permitem a identificação pontual de 
feições erosivas, contudo, indicam às áreas mais sus-
ceptíveis a erosão hídrica e que requerem, portanto, 
estudos mais detalhados. A fim de validar as clas-
ses propostas, foi feita uma análise integrada entre 
as mesmas em quatro registros pontuais de feições 
erosivas presentes na literatura, localizados nos mu-
nicípios de Santarém (PA), Rurópoles (PA), e Itai-
tuba (PA) (Tab. 9), todos inseridos no contexto da 
BHMBT. 

Tabela 9. Registros pontuais de feições erosivas na BHMBT e suas relações espaciais com as classes de 
susceptibilidade a erosão hídrica.

Unidade  

Geomorfológica

Dd

(m/km2)

Textura  

topográfica

Unidade  

Geomorfológica

Dd

(m/km2)

Textura  

topográfica

I 930,35 3386,04 XII 1451,61 5560,50

II 1131,85 4213,31 XIII 1000,13 3670,39

III 814,62 2919,88 XIV 948,94 3461,58

IV 662,83 2320,14 XV 880,03 3182,49

V 803,86 2876,91 XVI 931,78 3391,84

VI 1515,10 5832,34 XVII 948,80 3460,99

VII 532,28 1816,78 XVIII 821,28 2946,50

VIII 972,29 3556,67 XIX 709,73 2503,92

IX 978,42 3581,67 XX 721,58 2550,57

X 764,38 2719,832 XXI 493,46 1669,65

XI 354,83 1155,92

Mota et al. (2015) mostram a ocorrência de 
processos de erosão laminar associados a área urbana 
de Santarém, na Serra do Índio (Fig. 11A), onde no 
entorno há uma concentração de áreas ocupadas, 
muitas vezes, de forma desordenada. Esta serra é 
constituída pelos arenitos da Formação Alter do Chão 
e possui declividade igual a 38°. Associado a essas 
características, os autores ressaltam que a ação das 
chuvas, principalmente nos períodos mais chuvosos, 
é o fator que desencadeia este processo, culminando 
no transporte de grandes quantidades de sedimentos 
nas adjacências da Serra do Índio e afeta diretamente 
as residências próximas devido ao escoamento 
superficial das águas pluviais e o consequente 
transporte de sedimentos. 

Segundo os dados do mapeamento de áreas 
de riscos dos municípios de Rurópolis e Itaituba do 
Serviço Geológico do Brasil, nas áreas de Rurópoles 

e Itaituba, há a ocorrência de ravinas em diferentes 
estágios (Fig. 11B). 

Em Rurópoles ocorrem sulcos de drenagem e 
ravinas profundas, com até 7m de profundidade e 
50m de extensão, em estágio avançado, que avançam 
encosta acima, ou seja, crescem na direção contraria 
ao fluxo da água, que estão associadas a encostas 
com aproximadamente 50° de inclinação, composta 
por arenitos finos recoberto por solos argilosos 
(CPRM 2012). Em Itaituba há também registro de 
ravinas em estágio avançado, com profundidade de 
6m, 3m de extensão e 127m de comprimento (Fig. 
11C), que podem evoluir para boçorocas (CPRM 
2013). As Figuras 12 e 13 apresentam outras feições 
identificadas na região, demonstrando o potencial de 
risco associado as populações existentes e as obras 
(ex. BR 163) que ocupam a região.
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Figura 11. Feições erosivas pontuais nas classes de susceptibilidade alta e muito alta. (A) Erosão 
laminar na Serra do Índio, na área urbana de Santarém; (B) ravinas em estágio avançado no munícipio 
de Rurópoles (PA); (C) ravinas com 6m de profundidade no município de Itaituba (PA). Fonte: (A) Mota 
et al. (2015); (B) CPRM (2012); e (C) CPRM (2013).

Figura 12. Exemplos registrados de feições erosivas encontradas nas áreas de susceptibilidade 
moderada, alta e muito alta: (a) Itaituba (PA); (b) Jacareacanga (PA). Fonte: (a) RG 15/O Impacto, 2 de 
setembro de 2018. (b) Nonato Silva, 04 de abril de 2007. 

a) b)
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Figura 13. Exemplos registrados de feições erosivas 
encontradas nas áreas de susceptibilidade 
moderada, alta e muito alta: (a) Itaituba (PA); 
(c) Jacareacanga (PA); (b) e (d) trecho sul da BR-
163 (da divisa com o Estado de Mato Grosso até 
próximo ao Distrito de Castelo dos Sonhos) e ao 
longo da BR-230. Fonte: (a) CNEC WorleyParsons, 
Grupo de Estudos Tapajós. (c) Nonato Silva, 04 de 
abril de 2007. (b) e (d) BR-163 EIA RIMA.

CONCLUSÕES

A BHMBT possui aproximadamente 40% de sua 
área com susceptibilidade alta a muito alta a erosão 
hídrica, abrangendo desde processos mais amenos, 
como o início do processo da erosão laminar nos solos, 
até os mais avançados de erosão linear com cicatrizes 
profundas que levam a formação de boçorocas. As áre-
as com susceptibilidade baixa ocupam em torno de 
34% da área de estudo e ocorrem associadas princi-
palmente aos latossolos e as áreas sem impacto antró-
pico pelo processo de desmatamento por corte raso. 

Deve ser dada atenção prioritária para es-
tudos mais detalhados nas regiões do entorno da 
BR-163 (na região dos municípios de Novo Pro-

gresso e Trairão), BR-230 (na região do municí-
pio de Rurópoles) e na área urbana do município 
de Santarém afim de evitar danos potenciais, pois 
estas regiões possuem ocupações e atividades an-
trópicas de forma significativa e estão inseridas em 
áreas com classes de susceptibilidade mais eleva-
das e, por vezes, com predomínio de solos recentes.

Em áreas com carência de dados em semi-de-
talhe e de detalhe, inclusive de informações geotéc-
nicas, como na Região Amazônica, onde está inseri-
da a bacia hidrográfica do Médio Baixo Tapajós, há 
uma dificuldade para estudar de forma detalhada as 
áreas mais propicias para ocorrência dos processos 
de erosão hídrica, pois esta depende de forma direta 
de diferentes fatores do meio físico e antrópico. Po-
rém, a técnica de avaliação dos condicionantes do 
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meio físico (geologia, geomorfologia, cobertura de 
solos, precipitação pluviométrica) possibilitam uma 
caracterização regional que pode servir de instru-
mento ao gestor público para o zoneamento do ter-
ritório, principalmente para delimitação de unidades 
de conservação, planejamento urbano, ordenamento 
agropecuário e proteção de áreas prioritárias ao ma-
nejo da bacia hidrográfica, visando sua revitalização.

Logo, é possível associar a cartografia existente a um 
conjunto com as ferramentas do geoprocessamento, 
na elaboração de uma avaliação regional das áreas 

mais propicias a ocorrência de tais processos a partir 
da seleção adequada dos atributos que influenciam a 
ocorrência dos mesmos, auxiliando assim na tomada 
de decisão, bem como indicando ainda as áreas mais 
susceptíveis que requerem estudos mais detalhados, 
especialmente próximos de regiões ocupadas pelo 
homem, evitando assim perdas materiais, ambientais 
(como o assoreamento de corpos de água), econômi-
cas (como os prejuízos agrícolas causados pela lixivia-
ção de nutrientes dos solos) e de vidas.
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RESUMO: O estudo morfológico e composicional 
de cristais de zircão em rochas graníticas tem sido 
utilizado como importante ferramenta petrológica e 
metalogenética. Neste trabalho foram realizadas aná-
lises por MEV-EDS em cristais de zircão dos grani-
tos Rio Xingu e Benedita, ambos pertencentes a Suíte 
Intrusiva Velho Guilherme, Região do Xingu, com a 
finalidade de caracterizar seus aspectos morfológicos, 
assinaturas geoquímicas e potenciais metalogenéti-
cos. Para fins comparativos foram utilizadas análises 
de zircões dos granitos estaníferos Bom Jardim e Ve-
lho Guilherme localizados na região do Xingu, além 
dos granitos não mineralizados Santa Rosa, localiza-
do às proximidades da cidade de São Félix do Xingu, 
e Redenção, situado próximo à cidade de Redenção, 
sudeste do Pará, pertencente à Suíte Jamon. O estudo 
morfológico mostrou que os zircões das rochas isen-
tas de alteração hidrotermal intensa dos granitos Rio 
Xingu e Benedita se assemelham aos zircões de gra-
nitos não especializados; de uma maneira geral, são 
prismáticos, euédricos a subédricos, bem desenvol-
vidos, e fraturados quando comparados aos zircões 
de granitos mineralizados. Por outro lado, cristais 
de zircão das rochas hidrotermalizadas dos granitos 
Rio Xingu e Benedita são subédricos a anédricos, al-
terados e com feições de corrosão frequentes, simila-
res aos zircões de granitos mineralizados. Diagramas 
envolvendo Hf, Y, Th, U e razões Zr/Hf mostraram 
que os zircões das rochas hidrotermalizadas dos gra-
nitos Rio Xingu e Benedita são enriquecidos nesses 
elementos e apresentam baixas razões Zr/Hf (domi-
nantemente ≤20), similar ao observado em zircões 
dos granitos evoluídos e mineralizados a metais raros 
(Sn, Nb, Ta, W) utilizados para comparação neste es-
tudo. As baixas razões Zr/Hf podem ser interpretadas 
como uma assinatura de líquidos graníticos evoluídos 
ou, alternativamente, resultante da alteração hidro-
termal e diferenciação magmática expressivas de suas 
rochas hospedeiras. Este estudo mostra que cristais 
de zircão podem ser utilizados preliminarmente na 
avaliação do potencial metalogenético de granitos es-
pecializados.

PALAVRAS-CHAVE: Província Carajás; Suíte 
Intrusiva Velho Guilherme; MEV-EDS. Zircão; 
Granitos estaníferos. 

ABSTRACT: The morphological and compositional study 
of zircon crystals in granitic rocks has been used as an import-
ant petrological and metallogenic tool. In this work, SEM-EDS 
analyzes were performed on zircon crystals of the Rio Xingu 
and Benedita granites, both belonging to the Velho Guilherme 
Intrusive Suite, Xingu Region, in order to characterize its mor-
phological aspects, geochemical signatures and metallogenetic 
potentials. For comparative purposes, zircons of the Bom Jar-
dim and Velho Guilherme tin-granites located in the Xingu 
region, were used. In addition, zircons of the not mineralized 
Santa Rosa granite, located near São Félix do Xingu city and 
Redenção granite, situated near Redenção city, Jamon suite, 
were also compared. The morphological study showed that the 
zircons of the rocks lacking intense hydrothermal alteration of 
the Rio Xingu and Benedita granites resemble the zircons of un-
specialized granites; in general, are prismatics, euhedral to sub-
hedral, well developed and fractured when compared to zircons 
of mineralized granites. On the other hand, zircon crystals of 
the hydrothermal rocks of the Rio Xingu and Benedita granites 
are subhedral to anhedral, altered and with frequent corrosion 
features. Diagrams involving Zr, Hf, Y, Th, U and Zr/Hf val-
ues showed that zircons of the hydrotermalized rocks of the Rio 
Xingu and Benedita granites are enriched in these elements and 
presents low Zr/Hf values (dominantly ≤20), similar to that 
observed in zircons of the granites evolved and mineralized to 
rare metals-bearing (Sn, Nb, Ta, W) granites used for compar-
ison in this study. The low Zr/Hf values can be interpreted as a 
signature of evolved granitic fluids or, alternatively, resulting 
from the hydrothermal alteration and significant magmatic 
differentiation of their host rocks. This study shows that zircon 
crystals can be used preliminarily in the evaluation of the me-
tallogenetic potential of specialized granites.

KEYWORDS: Carajás Province; Velho Guilherme Intru-
sive Suite; SEM-EDS; Zircon; Tin-granites.
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INTRODUÇÃO

O estudo morfológico e composicional de cristais 
de zircão tem mostrado resultados relevantes como 
indicador petrológico e metalogenético. Fatores como 
sua alta estabilidade às alterações físicas e químicas 
e a presença de certos elementos traço importantes 
em sua estrutura cristalina como Hf, Y, Nb, Ta, Th, 
U, ETR, P, W permitem que ele seja utilizado para ca-
racterizar rochas fonte, inferir sobre o fracionamento 
de rochas ígneas, em estudos de proveniência e como 
indicador do potencial metalogenético de granitos es-
pecializados (Hanchar & Miller 1993, Uher et al. 1998, 
Hoskin & Ireland 2000, Belousova & Griffin 2002, 
Wang et al. 2000, Wang et al. 2010, Breiter et al. 2014, 
Lamarão et al. 2007, 2012, 2014, 2018).

A Província Estanífera do Sul do Pará (Abreu & 
Ramos 1974), localizada na região do Xingu, é forma-
da por diversos corpos graníticos com composição 
sienogranítica (dominante) a monzogranítica alte-
rados hidrotermalmente em diferentes intensidades. 
Mineralizações de Sn (±W, Nb, Ta) estão presentes 
nas rochas mais evoluídas e alteradas e em corpos 
de greisens associados. Fazem parte dela os granitos 
Antônio Vicente, Mocambo, Velho Guilherme, Ubim-
-Norte, Rio Xingu, Benedita e Bom Jardim, com ida-
des entre 1,88-1,86 Ga e inseridos na Suíte Intrusiva 
Velho Guilherme (SIVG; Dall’Agnol et al. 1993, 2005; 
Macambira & Vale 1997, Teixeira 1999, Teixeira et al. 
2002, 2005; Lamarão et al. 2012). 

O objetivo deste trabalho é realizar o estudo 
morfológico e composicional de cristais de zircão 
presentes nas diferentes fácies dos granitos Rio Xin-
gu (GRX) e Benedita (GB) através de imagens por 
elétrons retroespalhados (ERE) e análises semiquan-
titativas de espectroscopia de raios-X por dispersão 
de energia (EDS) e comparar suas assinaturas geo-
químicas com a de zircões dos corpos estaníferos Ve-
lho Guilherme (GVG) e Bom Jardim (GBJ) desta im-
portante suíte granítica, bem como com zircões dos 
granitos não mineralizados Redenção (GR), situado 
na porção leste do Cráton Amazônico, e Santa Rosa 
(GSR), da região do Xingu, estudados por Lamarão et 
al. 2012, 2018 (Fig. 1).

CONTEXTO GEOLÓGICO

O Cráton Amazônico foi formado por eventos 
de acresção e amalgamação de microplacas tectôni-
cas, sendo constituído por terrenos arqueanos e pa-
leoproterozoicos individualizados em seis províncias 
geocronológicas (Tassinari & Macambira 2004). As 

rochas deste estudo situam-se nos domínios da Pro-
víncia Amazônia Central, que representa a porção 
mais antiga do Cráton Amazônico (> 2,5 Ga) não afe-
tada pelo ciclo Transamazônico (Tassinari & Macam-
bira 2004), mais precisamente no Domínio Rio Maria 
(Vasquez et al. 2008), Província Carajás.

A Província Carajás foi individualizada em dois 
principais domínios tectônicos (Santos et al. 2000, 200; 
Tassinari & Macambira 2004; Vasquez et al. 2008): (1) 
O Domínio Rio Maria (3,0 a 2,86 Ga), constituído por 
greenstone belts, suítes TTGs (tonalito–trondhjemito–
granodiorito), leucogranitos potássicos cálcio-alca-
linos do Mesoarqueano tardio e leucogranodioritos-
-granitos ricos em Ba e Sr. (2) O Domínio Carajás (3,0 
a 2,76 Ga), representado principalmente pela Bacia de 
Carajás, composta por formações ferríferas bandadas 
e suítes vulcânicas bimodais metamorfisadas na fácies 
xisto verde, além de sequências metassedimentares e 
granitos subalcalinos a potássicos do Neoarqueano. 
O limite entre os dois domínios é interpretado como 
sendo uma zona de transição, uma vez que os greens-
tone belts mesoarqueanos pertencentes ao Domínio Rio 
Maria também ocorrem no Domínio Carajás (Dall’Ag-
nol et al. 2006). Feio (2011) admitiu a existência de um 
Subdomínio de Transição (SDT) entre a Bacia Carajás 
e o DRM. Dall’Agnol et al. (2013) adotaram as denomi-
nações de Domínio Canaã dos Carajás e Domínio Sa-
pucaia para as porções norte e sul deste Subdomínio 
por entenderem que os mesmos não corresponderiam 
a uma crosta arqueana homogênea.

Na região do Xingu, Domínio Rio Maria, ocorrem 
extensos centros vulcano–plutônicos efusivos e 
explosivos paleoproterozóicos, representados pelas 
Formações Sobreiro e Santa Rosa, as quais compõem 
o Supergrupo Uatumã (Melo et al. 1974, Cruz et al. 
2014, Juliani & Fernandes 2010, Ferreira & Lamarão 
2013). Batólitos e stocks graníticos subcirculares de 
níveis crustais rasos e do tipo A pertencentes à SIVG 
(Fig. 1) cortam as unidades arqueanas e as rochas 
vulcânicas do Supergrupo Uatumã. As rochas que 
constituem a SIVG são isotrópicas, metaluminosas 
a peraluminosas, com composição sienogranítica a 
álcali feldspato granítica e assinaturas de granitos 
do tipo A intraplaca (Whalen et al. 1987, Pearce et al. 
1984, Eby 1992). Segundo Teixeira (1999) e Teixeira 
et al. (2002, 2005), o principal processo responsável 
pela evolução dos diferentes granitos da SIVG foi a 
cristalização fracionada.
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Figura 1. (a) Mapa esquemático do Cráton Amazônico com a localização da área de es-
tudo. (b) Mapa geológico simplificado da Província Carajás com a distribuição das suítes 
graníticas do Cráton Amazônico. DRM=Domínio Rio Maria. RX=Região do Xingu. BC=Ba-
cia Carajás. Em negrito, corpos que participaram deste estudo (Modificado de Dall‘Agnol 
et al. 2005).

A Suíte Jamon (SJ), localizada no Domínio Rio 
Maria, é constituída por monzogranitos e sienogra-
nitos isotrópicos (Dall’Agnol et al. 2005, 2007; Al-
meida et al. 2006, Oliveira et al. 2009, 2010) com ida-
des de cristalização em torno de 1,88 Ga (Barbosa et 
al. 1994, Dall’Agnol et al. 1999) e intrusivos em rochas 
arqueanas da Província Amazônia Central e gnaisses 
do Complexo Xingu (Macambira et al. 1990, Dall’Ag-
nol et al. 1999). Dados geoquímicos e experimentais 
demonstram que a Suíte Jamon evoluiu em condições 
relativamente oxidantes e todos os granitos apresen-
tam caráter metaluminoso a peraluminoso, análogos a 
granitos tipo A intraplaca (Eby 1992, Dall’Agnol et al. 
1999, Oliveira et al. 2009, Pearce et al.1984, Whalen et 
al. 1987). A Suíte Jamon é composta pelos granitos Ja-
mon, Musa, Redenção, Bannach, Marajoara e Manda 
Saia (Dall’Agnol et al. 2005).

GEOLOGIA DOS CORPOS ESTUDADOS

O Granito Rio Xingu (GRX) ocorre como um 
pequeno stock subcircular com cerca 3km2, afloran-
do aproximadamente 3 km ao norte da cidade de São 
Félix do Xingu, na margem esquerda do Rio Xingu, 
próximo à desembocadura do Rio Fresco (Fig. 1). Este 
corpo está inserido no contexto das rochas vulcânicas 
da Formação Sobreiro, unidade basal do Supergrupo 
Uatumã (Teixeira et al. 2005; Juliani & Fernandes 
2010). É formado por sienogranitos a álcali feldspa-
to-granitos porfiríticos (Teixeira 1999, Melo et al. 
2017), contendo fenocristais médios a grossos tabula-
res a ovoides de quartzo e feldspato potássico, além 
de fenocristais ripformes a tabulares de plagioclásio 
imersos em matriz felsítica fina, heterogranular e gra-
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nofírica. Zircão, minerais opacos e apatita também 
ocorrem na matriz, representando fases primárias de 
cristalização. Sericita, muscovita, clorita, carbonatos, 
epidoto, fluorita, esfalerita e minerais opacos são as 
fases tardi a pós-magmáticas. Carbonatos, muscovita, 
opacos e esfalerita também ocorrem preenchendo ca-
vidades nessas rochas (Teixeira et al. 2002). Datação 
geocronológica por evaporação de Pb em zircão forne-
ceu idade de 1866±3 Ma para o GRX (Teixeira 1999).

O Granito Benedita (GB), inicialmente defini-
do por Teixeira & Andrade (1992), aflora próximo à 
borda sudeste do Granito Antônio Vicente (Fig. 1), 
município de São Félix do Xingu. Apresenta aproxi-
madamente circular e superfície em torno de 25 km². 
É intrusivo em rochas do Granito Parauari e em vul-
cânicas félsicas da Grupo Iriri, do Supergrupo Uatu-
mã (Silva et al. 1974). Encontra-se seccionado em sua 
porção central por diques pertencentes ao Diabásio 
Cururu (Teixeira 1999). É formado por (biotita)-álca-
li feldspato-granito hololeucocrático hipersolvus, de 
cor rosa esbranquiçada, com tons avermelhados (Tei-
xeira 1999). Apresenta textura hipidiomórfica hetero-
granular e granulação fina a média. Biotita, zircão e 
opacos são os principais acessórios e sericita, musco-
vita, albita, fluorita, clorita, pirita, óxidos de Fe e W e 
argilominerais os minerais de alteração pós-magmáti-
ca (Teixeira et al. 2005). 

MATERIAIS E MÉTODOS

Lâminas polidas do GRX e GB foram descritas por 
microscopia de luz transmitida em um microscópio 
ótico convencional e contou com a caracterização 
de feições mineralógicas e aspectos texturais das 
diferentes rochas.

As análises dos zircões selecionados foram 
obtidas no Microscópio Eletrônico de Varredura 
LEO-ZEISS, modelo 1430, do Instituto de Geociências 
da UFPA. Lâminas e seções polidas foram metalizadas 
com carbono para obtenção de imagens de ERE e 
análises semiquantitativas por EDS. As condições 
de operação para obtenção de imagens de ERE e 
análises por EDS foram: corrente do feixe de elétrons 
= 90 µa, voltagem de aceleração constante = 20 KV, 
distância de trabalho = 15 mm, tempo de análise = 
30s com 6000 a 8000 contagens/segundo para cada 
análise. As análises de EDS utilizaram o padrão ZAF 
(Z=nº atômico, A=absorção atômica, F=fluorescência 
de Raios-X), que já vem instalado com o software e 
faz correções entre pico e background do elemento. O 
tempo de duração das análises de zircão foi de 30s e 
foram analisados os elementos Si, Zr, Hf, Ca, Nb, Y, Th, 
U, e Ta. As análises foram realizadas tanto nas bordas 
quanto no centro dos cristais, evitando-se, com a 
ajuda de imagens ERE, regiões de fraturas, alterações 
e possíveis inclusões. Os resultados obtidos (Tab. 1) 

foram tratados em diagramas geoquímicos gerados 
pelo software GCDkit 4.0. A discussão e interpretação 
dos resultados foram baseadas nesses resultados e em 
dados geoquímicos de zircões da literatura.

RESULTADOS

Aspectos petrográficos
Granito Rio Xingu 

O Granito Rio Xingu (GRX) foi estudado por 
Teixeira (1999) e Melo et al. (2017). Baseado na mi-
neralogia, petrografia e características texturais fo-
ram individualizadas três fácies: biotita-sienogranito 
(BSG), sienogranito porfirítico (SGP) e sienogranito 
hidrotermalizado (SGH). 

a) Sienogranito porfirítico (SGP)
 Formado por rochas faneríticas, de granulação 

média a grossa e textura porfirítica, contendo feno-
cristais médios a grossos de 2,0 – 6,0 mm de quartzo, 
feldspato potássico e plagioclásio com formatos tabu-
lar, ripiforme e ovalado imersos em matriz fina hete-
rogranular, constituída por quartzo, K-feldspato, pla-
gioclásio e minerais micáceos cloritizados (Fig. 2A). 
Nas porções mais finas da rocha observa-se a textura 
granofírica, localmente micrográfica (Fig. 2B). 

b) Biotita-sienogranito (BSG)
Apresenta textura granular hipidiomórfica 

média (Fig. 2C), composta essencialmente por álca-
li feldspato, plagioclásio e quartzo. O mineral varie-
tal (~4% modal) é a biotita e os acessórios (<1% mo-
dal) são zircão, apatita, titanita e minerais opacos. O 
feldspato potássico (50-55%) ocorre como cristais 
tabulares subédricos, por vezes prismáticos, com gra-
nulação média; apresentam maclamento albita-peri-
clina parcialmente obliterado. O quartzo (20-30%) é 
anédrico médio (1 mm), localmente fino (< 0,3 mm). 
Plagioclásio (15-20%) forma cristais prismáticos su-
bédricos a anédricos, de granulação média (2 mm) 
com maclamentos albita e albita-Carlsbad. A biotita 
é o único mineral máfico da rocha. Ocorre como lame-
las subédricas (Fig. 2D), médias a finas (< 0,3 mm), le-
vemente alteradas para clorita e titanita, comumente 
formando aglomerados de cristais. Frequentemente 
apresenta inclusões de zircão, apatita, minerais opa-
cos e fluorita (Fig. 2D).

c) Sienogranito hidrotermalizado (SGH)
Rocha fanerítica média, com textura granular 

hipidiomórfica (Fig. 2E), caracterizada pela presença 
dominante de cristais subédricos; nas porções mais fi-
nas observa-se a textura mirmequítica. É constituída 
essencialmente por feldspato potássico (55%) subédri-
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cos, granulares, por vezes prismáticos, de granulação 
média dominante (1-1,5 mm), moderadamente fratu-
rados e com maclamento albita-periclina obliterado 
pela forte argilização. O quartzo forma cristais granu-
lares médios (0,5 - 1 mm), localmente finos (< 0,3 mm). 
O plagioclásio é prismático, subédrico a anédricos, de 
granulação média de (2 mm) com maclamentos albita 
e albita-Carlsbad, por vezes obliterados pela elevada 
sericitização (Fig. 2F). A fase varietal e representada 
por minerais micáceos cloritizados. Os acessórios são 
representados por finos cristais de apatita e zircão. 

Granito Benedita
O Granito Benedita (Teixeira & Dall’Agnol 

1991, Gomes et al. 2017) apresenta composições álcali 
feldspato-graníticas dominantes, com variações na 
granulação e nos conteúdos de biotita. De acordo com 
esses parâmetros, as amostras foram agrupadas em 
biotita-álcali feldspato-granito e álcali feldspato-gra-
nito hidrotermalizado. A biotita verde é o único mine-
ral máfico presente. 

a) Biotita-álcali feldspato-granito (BAFG)
Possui textura hipidiomórfica a inequigranular 

média a fina, com dimensões máximas de 2,0 mm. O 
álcali feldspato (49 a 51%) é prismático, subédrico, 
intensamente substituído por argilominerais e, mais 
raramente, por sericita; desenvolve textura microper-
títica e, localmente, intercrescimento granofírico. O 
quartzo (38%) apresenta hábito granular e se encon-
tra moderadamente fraturado. A biotita (em torno de 
5%) está fortemente substituída por minerais opacos 
e moderadamente por clorita. Agregados de fluorita 
com dimensões entre 0,12 e 0,30 mm associados às al-
terações da biotita são comuns.

b) Álcali feldspato-granito hidrotermalizado 
(AFGH)

Apresenta textura hipidiomórfica, granulação 
média e cristais variando em torno de 2,5 a 3,0 mm. 
O álcali feldspato (55%) forma cristais subédricos 
a anédricos prismáticos, fortemente alterados para 
argilominerais; por vezes se encontra preenchendo 
fraturas ou com hábito radial; apresenta maclamento 
Carlsbad e mostram texturas micro a mesopertítica 
e granofírica bem desenvolvidas. O quartzo (49%) 
apresenta hábito granular e, fraturamento moderado 
ou intenso. A biotita (1,0 a 1,5%) encontra-se fraca a 
moderadamente substituído por clorita e minerais 
opacos; localmente associa-se a agregados de fluorita 
incolor a levemente lilás. O plagioclásio apresenta 
maclamento albita-periclina e conteúdos modais 
entre 5 e 7%. 

Figura 2. A-F: GRX. G-J: GB (SGP) A e B: fotomicrografia 
da rocha com destaque para os fenocristais subarre-
dondados de quartzo (Qz) e feldspato potássico (Kfs) 
argilizado imersos em matriz felsítica. (BSG) C e D: 
textura hipidiomórfica mostrando cristais de plagio-
clásio (Pl) e feldspato potássico (Kfs) intensamente 
argilizado, com cristais anédricos e corroídos de bio-
tita (Bt). (SGH) E e F: Feições texturais do granito, mos-
trando a intensa argilização dos cristais de feldspato 
potássico (Kfs). (AFGH) G e H: Ortoclásio com macla-
mento Carlsbad, textura pertítica e cristais fraturados 
de quartzo e intercrescimento granofírico. (AFGH) I e 
J: Biotita anédrica, substituída por opacos (I), e fluorita 
tardia, intersticial (J). Fotomicrografias B, C, D, E e F= 
Nicóis Cruzados (NX); A, I e J = Nicóis Paralelos (NII). 
Abreviações segundo Fettes & Desmons (2008).
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Aspectos morfológicos dos zircões
Granito Rio Xingu

Imagens de ERE (Fig. 3) mostram que os 
cristais de zircão do GRX são semelhantes em alguns 
aspectos, porém apresentam diferenças importantes 
para o desenvolvimento da problemática abordada. 
As fácies SGP e BSG apresentam cristais bem 
desenvolvidos, em sua maioria euédricos à subédricos, 
com dimensões que variam de 10 - 50 µm; mostram 
zoneamentos moderadamente definidos (Figs. 3A e 
B) e alguns cristais apresentam feições de corrosão 
em suas bordas. Fraturas ocorrem de forma moderada 
e inclusões não foram observadas. Geralmente os 
zircões dos BSG (Figs. 3 C e D) ocorrem associados ou 
inclusos em cristais de biotita.

As rochas SGH (Figs. 3E e F) apresentam zircões 
com características que diferem, em sua grande 
maioria, dos cristais das outras fácies. Os zircões 
variam de 5 a 50 µm, são anédricos a subédricos, 
fortemente fraturados, com bordas corroídas e, 
por vezes, apresentam manchas escuras (Fig. 3F). 
Inclusões ou associações com torita são comuns 
(Fig. 3E). Cristais euédricos com zoneamentos bem 
definidos ocorrem de forma pontual.

Granito Benedita
Os cristais de zircão da fácies BAFG são 

dominantemente subédricos (Figs. 3G e H), com raros 
cristais euédricos. Apresentam dimensões máximas em 
torno de 80µm e mínimas próximas de 10µm. Os cristais 
são, em sua maioria, incipiente a moderadamente 
fraturados, com raros cristais fortemente fraturados e 
com baixo grau de porosidade (Fig. 3G). 

Nas imagens de ERE, os zircões da fácies AFGH 
são subédricos a anédricos. Eles são caracterizados por 
expressivas zonas de alta porosidade, resultando em 
um aspecto de crivo, associados com zonas de formato 
e tamanho irregulares livres de porosidade (Figs 3I e 
J). Nas bordas de alguns cristais ocorrem mantos de 
sobrecrescimento (Fig. 3I). O fraturamento é variável 
entre os cristais, mas é comumente moderado.

Segundo Chen & Zhou (2017), processos de 
dissolução-precipitação são responsáveis pelo de-
senvolvimento de texturas indicadoras da atuação de 
processos hidrotermais em zircões, como domínios 
de alta porosidade e presença de bordas de sobrecres-
cimento. Nos cristais de zircão do Granito Benedita 
são observadas, além das texturas características de 
hidrotermalismo, cristais anédricos de torita (< 5µm) 
preenchendo fraturas e poros (Fig. 3I).

Figura 3. Imagens de ERE de cristais de zircão dos GRX 
e GB. (A-D) Cristais de zircão das fácies BSG e SGP do 
GRX. (E e F) Cristas anédricos da facies SGH do GRX, 
fortemente fraturados e com ocorrências de torita 
preenchendo os poros. (G e H) Cristais de zircão da fácies 
BAFG do GB, com cristais comumente euédricos. (I e J) 
Cristais de zircão dos AFGH do GB; notar a presença de 
porosidade e formas anédricas dos cristais (Melo et al. 
2017 e dados do GB obtidos neste trabalho).

Características composicionais dos zircões 
As análises por EDS de zircões do GRX e GB envol-

veram os elementos Si, P, Ca, Y, Zr, Nb, Ba, Ce, Hf, Ta, Th 
e U, dentre os quais Zr, Hf, Th, Y, U, Zr/Hf e a somatória 
Hf+Y+Th+U mostraram variações representativas (Tab. 
1) e foram utilizados nos diagramas geoquímicos. 

Os conteúdos médios de Zr variaram de 52,2 a 
54,0% nos zircões do GRX e os de Hf de 1,7 a 2,6%, com 
os maiores valores encontrados nos zircões das rochas 
hidrotermalizadas, proporcionando razões Zr/Hf 
médias de 31,9 nos BSG, 29,9 nos SGP e 21,2 nos SGH 
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(Tab. 1). A somatória Hf+Y+Th+U varia pouco nos zircões 
estudados, porém mostra leve enriquecimento dos BSG 
(3,0%) para os SGP (4,0%) e SGH (4,3%). Este mesmo 
comportamento é observado nos zircões dos corpos 
estaníferos Bom Jardim e Velho Guilherme (Lamarão et al. 
2012, 2018), com as rochas mais evoluídas e portadoras de 
mineralização apresentando zircões enriquecidos em Hf, 
baixas razões Zr/Hf e elevados conteúdos de Hf+Y+Th+U 
em relação às rochas desprovidas de mineralização (Tab. 
1). Os conteúdos mais elevados de Nb nos zircões do 
GRX foram interpretados como possíveis mineralizações 
em columbita, como identificado no GBJ (Lamarão et al. 
2012). 

No GB os zircões dos BAFG apresentaram 
valor médio de Zr de 44,4% e de Hf e Y de 2,6 e 
1,4%, respectivamente (Tab. 1). A razão Zr/Hf média 
para esses zircões foi de 16,1 e a somatória média 
de Hf+Y+Th+U de 8,7%. Os zircões das rochas 
hidrotermalizadas do GRX (AFGH) apresentaram 
conteúdos médios de Zr igual a 45,2% e de Hf e Y 
de 3,1 e 1,0%, respectivamente. Os conteúdos mais 
elevados de Hf proporcionaram razões Zr/Hf médias 
comparativamente mais baixas (14,8) para esses 
zircões; a somatória Hf+Y+Th+U forneceu valor médio 
de 5,8% (Tab. 1).

Tabela 1. Análises médias de EDS dos zircões estudados. Nº de análises entre parênteses.

Região/Granito Estudado Amostra Zr/Hf Hf Zr Si Y U Th Ca Nb Ta Ʃ Mineralização

Região do Xingu (PA)

Gr. Rio Xingu

BSG*  (127) 31,9 1,7 54,0 14,0 0,6 0,3 0,2 0,5 2,7 0,6 3,0 Nm

SGP*  (123) 29,9 1,8 52,2 14,2 1,0 0,4 0,7 06 2,6 0,6 4,0 Nm

SGH*  (158) 21,2 2,6 53,7 13,6 0,9 0,3 0,1 0,5 2,6 0,7 4,3 Cst

Gr. Benedita

AFGH* (208) 14,8 3,1 45,2 12,6 1,0 1,5 0,2 1,1 1,9 0,5 5,8 Cst

BAFG* (72) 16,1 2,6 44,4 13,2 1,4 1,7 0,7 0,7 2,3 0,7 8,7 Cst

Gr. Bom Jardim

BMG SAL-62 (53) 14,4 3,7 46,6 12,6 1,2 1,2 0,8 0,7 0,9 0,7 7,1 Cst+Wol+Col

BMG SAL-29 (114) 13,1 3,9 45,2 11,7 1,2 0,8 1,5 0,3 0,9 0,7 7,4 Cst+Wol+Col

BSG SAL-49 (81) 8,5 5,4 44,0 11,8 1,7 1,0 0,4 1,3 1,3 0,7 8,5 Cst+Wol+Col

Greisen 1 SAL-100 (79) 14,2 3,4 45,8 11,3 1,5 1,6 0,7 0,5 0,6 0,9 7,2 Cst+Wol+Col

Greisen 2 SAL-66b (42) 7,0 5,8 39,3 9,9 3,5 2,5 3,3 0,8 0,8 0,8 15,6 Cst+Wol+Col

Gr. Velho Guilherme

BSGH NN-VG-38 (57) 26,9 2,1 53,9 12,9 0,9 0,2 0,2 0,2 1,0 1,1 3,3 Nm

BSGEm NN-VG-31 (45) 16,3 2,8 41,7 12,1 5,4 0,5 0,7 1,0 0,8 1,3 9,4 Cst

Gr. Santa Rosa

BSGP NC-GP-129 (134) 28,8 1,9 52,7 12,8 1,0 0,2 0,2 0,4 1,1 1,0 3,4 Nm

Região de Rio Maria (PA)

Gr. Redenção

ABMG DCR-36B (123) 26,8 2,1 54,4 13,2 0,9 0,2 0,2 0,1 1,1 1,0 3,3 Nm

BMG DCR-33B (94) 24,3 2,3 52,5 13,2 0,8 0,2 0,2 0,3 1,1 0,8 3,5 Nm

Leucogranito DCR-83B (99) 24,7 2,2 51,8 13,1 1,5 0,3 0,2 0,5 1,1 1,0 4,2 Nm

BSG=biotita-sienogranito SGP=sienogranito porfirítico SGH=sienogranito hidrotermalizado AFGH= Álcali feldspato-granito 
hidrotermalizado BAFG=Biotita-álcali feldpspato-granito BMG=biotita-monzogranito BSGH=biotita-sienogranito heterogranular 
BSGP=biotita-sienogranito porfirítico  BSGEm=biotita-sienogranito equigranular médio ABMG=anfibólio-biotita-monzogranito 
Ʃ=Hf+Y+Th+U nm=não mineralizado Cst=cassiterita  Wol=wolframita   Col=columbita. Amostras analisadas: BSG*=RX-RCJ-03A e 
RX-RCJ-03B  SGP*=RX-RCJ-01, RX-RCJ-02A e RX-RCJ-02C   SGH*= RX-RCJ-01B, RX-RCJ-02B,RX-RCJ-01D e RX-RCJ-01E. BAGH* = NB-E-
04 e NB-E-05. AFG=NE-B-09, NE-B-10 e NZ-B-01 (Dados compilados de Lamarão et al. 2007, 2012 e Melo et al. 2017; dados do Granito 
Benedita (GB) obtidos neste trabalho).
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Diagramas discriminantes
As Figuras 4A, B e C mostram os diagramas Zr 

versus Hf, Zr/Hf versus Hf e Zr/Hf versus Hf+Y+Th+U, 
respectivamente, para os zircões do GRX + GB. 
Nota-se que os zircões da fácies mais evoluída do 
GRX (SGH) e os do GB (BAFG e AFGH) são mais 
enriquecidos em Hf, na somatória Hf+Y+Th+U e 
com as menores razões Zr/Hf, embora com algumas 
superposições, em relação aos zircões das rochas SGP 
e BSG do GRX. 

As Figuras 4D, E e F comparam esses zircões com 
aqueles dos granitos estaníferos Bom Jardim e Velho 
Guilherme e estéreis Santa Rosa e Redenção. Percebe-

se que os conteúdos de Hf e da somatória Hf+Y+Th+U 
dos zircões do GB e das rochas hidrotermalizadas do 
GRX, embora menores, tendem a acompanhar o trend 
de enriquecimento observado nos zircões das rochas 
mineralizadas, sugerindo que as rochas do GB e os 
SGH do GRX podem conter mineralizações de Sn 
e W. Comportamento similar é observado com as 
razões Zr/Hf que tendem a decrescer no sentido das 
rochas mais evoluídas e hidrotermalizadas.  Por outro 
lado, os zircões do SGP e BSG do GRX se sobrepõem 
aos zircões das rochas não mineralizadas dos granitos 
Velho Guilherme, Santa Rosa e Redenção, indicando 
que são rochas com baixo potencial metalogenético. 

Figura 4. Diagramas Zr (%peso) versus Hf (% peso) para zircões do GRX e GB (A) e para zircões dos demais corpos 
graníticos estudados (D). Diagramas Zr/Hf versus Hf para zircões do GRX e GB (B) e para os demais corpos graníticos 
estudados (E). Diagramas Zr/Hf versus Hf+Y+Th+U (% peso) para zircões do GRX (C) e para os demais corpos 
graníticos estudados (F). Notar tendência de enriquecimento nos teores de Hf e da somatória dos zircões dos SGH 
do GRX e das rochas do GB e suas baixas razões de Zr/Hf. (Lamarão et al. 2007, 2012; Melo et al. 2017, Dados do GB 
obtidos neste trabalho.

DISCUSSÕES

Aspectos morfológicos
De maneira similar ao observado em zircões de 

granitos especializados, os zircões das rochas hidro-
termalizadas do GRX (SGH) e dos AFGH do GB apre-
sentam cristais dominantemente anédricos, corroídos 
e fraturados, com zoneamento composicional pouco 

evidente a inexistente, comumente associados ou con-
tendo cristais de torita, bastnasita, columbita, fluorita 
e cassiterita nos poros ou fraturas do zircões (Lamarão 
et al. 2007, 2012, 2014, 2018; Breiter et al. 2014). Por ou-
tro lado, zircões das rochas mais preservadas do GRX 
(BSG e SGP) e GB (BAFG) são euédricos a subédri-
cos, mostram fraturamento moderado, zoneamento 
composicional mais evidente e ausência de inclusões 
ou associação com minerais tardios/hidrotermais. 
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Variação composicional
Segundo Wang et al. (2000) zircões com teores 

elevados de Hf e baixas razões Zr/Hf são reflexo de níveis 
extremos de fracionamento, típicos de pegmatitos 
ou granitos altamente evoluídos e enriquecidos 
em metais raros. Consequentemente, granitos que 
não possuem tais características apresentam baixa 
propensão a hospedar mineralizações. Kempe et al. 
(2004) admitem que zircões ricos em Hf e com razões 
Zr/Hf extremamente baixas não resultariam apenas 
de processos comuns de fracionamento magmático. 
Eles estariam ligados a processos de albitização 
de rochas graníticas evoluídas pela ação fluídos 
ricos em F ou, alternativamente, traduziriam uma 
assinatura geoquímica da região fonte desses magmas 
evoluídos. Lamarão et al. (2007, 2018) demonstraram 
que zircões de granitos especializados das províncias 
estaníferas do Sul do Pará (PA), de Pitinga (AM), 
do depósito Bom Futuro (RO), de Goiás (GO), do 
Distrito Estanífero de Encruzilhada do Sul (RS) e 
do Stock Kymi (Finlândia), são corroídos, anédricos 
a subédricos, com zoneamento pouco evidente a 
inexistente, enriquecidos em Hf, com baixas razões 
Zr/Hf e elevados conteúdos de Hf+Y+Th+U no sentido 
das rochas mais evoluídas e alteradas, indicando que 
processos de fracionamento magmático e alteração 
hidrotermal foram determinantes para essas feições. 

As análises por EDS realizadas em cristais de zir-
cão do GRX mostraram que zircões das rochas SGH, 
são mais enriquecidos em Hf, na somatória Hf+Y+-
Th+U e com razões Zr/Hf mais baixas quando com-
parados aos zircões das rochas BSG e SGP mais pre-
servadas do GRX (Tab. 1). Comportamento similar 
foi observado nas rochas do GB, principalmente nos 
zircões dos AFGH, o que permitiu uma boa separação 
entre essas rochas nos diagramas de variação (Fig. 4). 

Neste sentido, os zircões dos SGH do GRX e os do 
GB mostraram uma assinatura geoquímica semelhante 
à de zircões de rochas portadoras de mineralizações e, 
apesar de não terem sido encontrados cristais de cas-
siterita nessas rochas nos estudos de MEV-EDS, tais 
rochas podem ser consideradas alvos potenciais para 
esse tipo de mineralização.

A Figura 5 compara as razões Zr/Hf de zircões 
das rochas mineralizadas do GBJ (GBJ*) e minerali-
zadas e estéreis do GVG (GVG* e GVG, respectiva-
mente) com a de zircões do GRX (Melo et al. 2017) e 
do GB (este estudo). Percebe-se uma correspondência 
entre os zircões do GRX (SGH*) e os do GB (AFGH* 
– BAFG*) com os zircões das rochas mineralizadas 
do GVG* e GBJ*, todos apresentando as mais baixas 
razões Zr/Hf (dominantemente <20), com algumas 
superposições. Da mesma maneira, nota-se que os 
zircões das rochas mais preservadas do GRX (BSG – 
SGP) e das rochas não mineralizadas do GVG apre-
sentam razões Zr/Hf comparativamente mais elevadas 
(dominantemente >20), 

Figura 5. Histograma Zr/Hf de zircões apresentados 
neste estudo. GB (AFGH*/BAFG*), GRX (SGH*), GBJ* e 
GVG*= Possuem zircões com características geoquímicas 
indicativas de rochas especializadas. GRX (BSG/SGP) e 
GVG = Possuem zircões com assinaturas geoquímicas 
indicativas de granitos estéreis. (Dados compilados de 
Lamarão et al. 2007, 2012 e Melo et al. 2017; dados do 
Granito Benedita (GB) obtidos neste trabalho).

CONCLUSÕES

Os estudos morfológicos e composicionais de 
zircão do GRX indicam que ele é um corpo com baixo 
potencial para hospedar um depósito de Sn. Apenas 
suas rochas mais evoluídas e hidrotermalizadas 
(SGH) apresentaram zircões com teores de Hf e razões 
Zr/Hf próximas daquelas encontradas em zircões 
dos corpos especializados (GBJ e GVG). Por outro 
lado, os zircões do GB, principalmente os da fácies 
AFGH, apresentaram características morfológicas e 
composicionais similares às encontradas em zircões 
de corpos especializados. Tal fato leva a admitir que as 
rochas hidrotermalizadas (SGH) do GRX e as do GB 
possuem potencial para mineralizações de Sn (±W).

Este estudo demonstrou a importância da 
assinatura geoquímica do zircão, principalmente em 
termos de seus conteúdos de Hf, das razões Zr/Hf e da 
somatória Hf+Y+Th+U, na caracterização de granitos 
especializados e estéreis. Análises de cristais de zircão 
por MEV-EDS podem, portanto, ser utilizadas na 
avaliação preliminar do potencial metalogenético de 
granitos mineralizados. 
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RESUMO: A Caverna do Limoeiro pertence à 

Província Espeleológica Altamira-Itaituba, a qual 

desenvolve-se na faixa de contato dos domínios 

geológicos da Bacia Sedimentar do Amazonas e do 

Embasamento Cristalino do Complexo Xingu, em 

rochas de arenito da Formação Maecurú. Por sua 

característica paisagística e condições propícias 

à visitação, esta pesquisa tem como objetivo 

apresentar informações necessárias para um modelo 

de geoconservação. A metodologia foi baseada na 

análise geossistêmica das paisagens, que possibilitou 

uma maior articulação entre os diferentes aspectos de 

formação e funcionamento da paisagem. Os potenciais 

da geodiversidade local foram definidos por atrativos 

localizados no entorno da Caverna do Limoeiro, 

que são a Lagoa Azul e a Ponte de Pedra, todos 

pertencente ao município de Medicilândia. O cenário 

de visitação projetado para o potencial geoturístico 

conta com a característica do município ser o maior 

produtor de cacau da região Amazônica em conjunto 

com a presença da floresta nativa. Tal cenário traz 

como premissa ações necessárias ao planejamento de 

proteção, aliado importante para a manutenção dos 

elementos da geodiversidade, com foco principal na 

Caverna do Limoeiro. 

PALAVRAS-CHAVE: Geodiversidade; Geoconser-

vação; Amazônia

ABSTRACT: The Limoeiro Cave belongs to the Altamira-

Itaituba Speleological Province, which is developed in the 

contact range of the geological areas of the Sedimentary Basin 

of Amazonas and the Crystalline Basement of the Xingu 

Complex, in sandstone rocks of the Maecurú Formation. Due 

to its landscape characteristics and favorable conditions for 

visits, this research aims to present necessary information 

for a geoconservation model. The methodology was based 

on the geosystemic analysis of landscapes, which made 

possible a greater articulation between the different aspects 

of landscape formation and functioning. The potential of 

the local geodiversity was defined by the attractions located 

around the Limoeiro Cave, which are Lagoa Azul and Ponte 

de Pedra, all belonging to the municipality of Medicilândia. 

The visitation scenario designed for the geotourism potential 

has the characteristic of the municipality being the largest 

cocoa producer in the Amazon region plus the presence of the 

native forest. Such a scenario makes it necessary protection 

and planning actions, an important ally for the maintenance 

of geodiversity elements, with a primary focus on the Limoeiro 

Cave.

KEYWORDS: Geodiversity; Geoconservation; Amazonia
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INTRODUÇÃO

O Patrimônio Espeleológico refere-se a presen-
ça de cavernas que se desenvolvem sob os mais varia-
dos tipos de estruturas rochosas, apresentando uma 
geomorfologia com feições muito características as 
quais “configuram uma grande beleza cênica, como 
maciços rochosos expostos, paredões ou escarpas, 
vales, torres, depressões, dolinas, lagoas, além das 
próprias cavernas” (Nascimento et al. 2008). No Bra-
sil, o patrimônio espeleológico ainda carece de maior 
atenção no que diz respeito aos estudos científicos, 
reconhecimento da sociedade e proteção ambiental, 
necessitando assim de um retorno concreto das po-
líticas públicas. Devem ser consideradas as variáveis 
ambientais, sociais e econômicas a fim de que o estado 
de conservação do ambiente cárstico não seja deses-
truturado ou comprometido. Uma vez reconhecida a 
riqueza advinda do patrimônio espeleológico, em seus 
múltiplos usos (ciência, esporte, lazer, etc.), necessá-
rio se faz elencar estudos que elevem sua importância 
física e socioambiental para que, posteriormente, ve-
nham se concretizar ações protetivas. 

A Resolução nº 347, de 10 de setembro de 2004, 
do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONA-
MA), dispõe sobre a proteção do patrimônio es-
peleológico, na qual o define como “o conjunto de 
elementos bióticos e abióticos, socioeconômicos e 
históricos-culturais, subterrâneos ou superficiais, re-
presentados pelas cavidades naturais subterrâneas ou 

a estas associadas”. Nesse sentido, a área de influência 
sobre o patrimônio espeleológico é definida pela “área 
que compreende os elementos bióticos e abióticos, 
superficiais e subterrâneos, necessários à manutenção 
do equilíbrio ecológico e da integridade física do am-
biente cavernícola” (CONAMA 2004).

O conceito de patrimônio espeleológico apre-
senta uma estreita relação com a análise geossistêmi-
ca das paisagens, proposta metodológica desta pes-
quisa. O Geossistema tem por definição a interrelação 
entre seus os elementos, além da interdependência, 
que resultam na configuração de uma paisagem es-
peleológica. Mas ainda, há outra relação que importa 
neste momento: sua associação referente ao conceito 
de geodiversidade, o qual refere-se a variedade de ele-
mentos abióticos existente na natureza, relacionados 
aos elementos bióticos, presentes em diversas formas 
e escala, em que seus processos se desenvolvem a 
qualquer nível de integração.

A partir do exposto, esta pesquisa tem como ob-
jeto a Caverna do Limoeiro, que compõe um conjunto 
de cavidades naturais subterrâneas conhecida como 
Província Espeleológica Altamira-Itaituba. Destaca-
-se por oferecer uma diversidade de espeleotemas em 
seus condutos e salões, com extensão que chega aos 
1.200m de desenvolvimento subterrâneo em arenitos. 
A caverna apresenta-se em condições propícias para 
o desenvolvimento de atividades de lazer e turismo, 
uma vez que se constitui de amplos salões, com áreas 
internas com terreno subterrâneo não tão acidentado 
como nas demais cavernas da província. 

Figura 1. Localização dos Geossítios no Município de Medicilândia (PA).
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A Caverna do Limoeiro localiza-se dentro de uma 
área particular, no município de Medicilândia, no es-
tado do Pará, em que a principal atividade econômica 
desenvolvida é o cultivo de cacau (Fig. 1). Existe, con-
tudo, por parte do proprietário, planos de desenvolver 
em suas terras atividades voltadas para o turismo ru-
ral, ambiental e espeleológico. Além dos atrativos da 
própria caverna, bela em ornamentos, a área também 
conta com alguns geossítios identificados: uma fonte 
natural d’água para banho, a lagoa Azul, com uma que-
da d’água de aproximadamente 10 m de altura, e área 
de floresta preservada com possibilidades de inserção 
de trilhas ecológicas;  a “Ponte de Pedra”, outro ele-
mento da geodiversidade que já é valorizado e trans-
formado em atrativo na região.

A proposta de planejamento e geoconservação 
da caverna do Limoeiro e seu entorno desenvolve-se a 
partir dos conceitos de geodiversidade, geoconserva-
ção e geoturismo, pensando-se na implementação de 
projetos e planos de ação e proteção do meio abiótico, 
porém abrangendo na área também os elementos do 
meio biótico, cultural, econômico e histórico. O obje-
tivo central é a exploração de forma sustentável, va-
lorizando as riquezas paisagísticas locais e regionais.

METODOLOGIA

Inicialmente, realizou-se uma pesquisa sobre 
a geologia e geomorfologia da Bacia Sedimentar do 
Amazonas, identificando os processos naturais de 
formação de Províncias Espeleológicas nesse ambiente. 
Citam-se: Projeto RADAMBRASIL – DNPM (1974); 
Vasquez & Rosa-Costa (2008); Ministério de Minas 
e Energia – MME (BRASIL 2009); Dantas & Teixeira 
(2013). As informações específicas referentes à área 
da Província Espeleológica Altamira-Itaituba foram 
adquiridas com base no exame e análise de material 
bibliográfico e cartográfico, tais como: Centro 
Nacional de Estudo, Proteção e Manejo de Cavernas / 
Instituto Chico Mendes (CECAV/ICMBio); Sociedade 
Brasileira de Espeleologia (SBE); Serviço Geológico do 
Brasil - CPRM; arquivo técnico-científico do Grupo 
Espeleológico Paraense – GEP, artigos científicos 
(Pinheiro et al. 2015) e documentos exigidos para 
a autorização da implantação do Aproveitamento 
Hidrelétrico (AHE) de Belo Monte, tais como o Estudo 
de Impactos Ambiental (EIA) do AHE Belo Monte 
(ELETROBRÁS 2009). 

Foram realizados os trabalhos de campo em 
busca do reconhecimento da área, além de alguns 
registros dos aspectos socioeconômicos e ambientais. 
Nessa oportunidade, o ambiente foi documentado 
por fotografias e georreferenciado por GPS (Global 
Positioning System). 

Os trabalhos de campo foram realizados três vi-
sitas técnicas (maio e agosto de 2015 e dezembro de 
2016), no município de Medicilândia, onde estão loca-
lizados a Caverna do Limoeiro, a Lagoa Azul e a Pon-
te de Pedra, além do cultivo de cacau. Então reunidos 
os dados bibliográficos e de campo, a pesquisa sugeriu 
uma proposta de planejamento das formas de uso da 
Caverna do Limoeiro e seu entorno, destacando-se a 
valorização ambiental e científica como elemento da 
geodiversidade.

A base metodológica da pesquisa foi fundamen-
tada na análise geossistêmica da paisagem (Bertrand 
1972, Sotchava 1978, 1977; Christofoletti 1999, 1979; 
Ab’Saber 2003, Monteiro 2000, Rodriguez & Sil-
va 2013), que requer uma interpretação por meio da 
abordagem sistêmica dos elementos que compõem a 
paisagem, desde os aspectos naturais aos aspectos so-
cioculturais e econômicos. 

O conceito de paisagem é inserido ao estudo de 
geossistema pelo fato de ser apontado como o efeito 
visual ou uma representação daquilo que é percebido, 
por meio da conjunção de objetos visíveis pelo sujeito 
vinculados a suas necessidades e perspectivas de uso. 

A paisagem não é a simples adição de elementos 
geográficos disparatados. É, em uma determinada por-
ção do espaço, o resultado da combinação dinâmica, 
portanto instável, de elementos físicos, biológicos e 
antrópicos que, reagindo dialeticamente uns sobre os 
outros, fazem dessa paisagem um conjunto único e in-
dissociável em perpétua evolução. (Bertrand 2004).

Portanto, o conceito de paisagem é configurado 
em sua totalidade de modo homogêneo, conforman-
do em unidades geossistêmicas. De maneira objetiva, 
paisagem é definida como o “conjunto da relação entre 
elementos físicos, biológicos e humanos, que resultam 
em determinada configuração visual, estando sempre 
condicionada a transformações, sejam de origem local 
e/ou global.” (Freire 2007). Assim a sociedade e a natu-
reza estão relacionadas entre si, representadas em um 
mesmo espaço geográfico.

GEODIVERSIDADE E GEOCONSERVAÇÃO

O conceito de geodiversidade vai além da apre-
sentação de seus elementos constituintes, não englo-
bando apenas a descrição da diversidade natural de 
aspectos geológicos (minerais, rochas e fósseis), geo-
morfológicos (formas de relevo, processos) e do solo, 
mas incluindo ainda suas coleções, relações, proprie-
dades, interpretações e sistemas (Gray 2004). Nesse 
sentido, trata-se de um verdadeiro modelo focado na 
metodologia geossistêmica.
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Visto que o conhecimento sobre a geodiversida-
de tem enfoque sistêmico, confere-se em seu escopo 
múltiplas aplicações (Fig. 2), apresentando destaque 
no auxílio aos estudos de gestão ambiental e planeja-
mento territorial. 

Figura 2. Principais aplicações da geodiversidade

Fonte: Silva et al. 2008 

A partir da elaboração do conceito de geodiversi-
dade, as geociências desenvolveram um novo e eficaz 
instrumento de análise da paisagem de forma integral, 
[...] utilizando o conhecimento do meio físico a serviço 
da conservação do meio ambiente, em prol do plane-
jamento territorial em bases sustentáveis, permitindo, 
assim, avaliar os impactos decorrentes da implantação 
das distintas atividades econômicas sobre o espaço ge-
ográfico. (Silva et al. 2008).

Contudo, o objetivo aqui é valorar unidades de 
paisagem com rica geodiversidade, a fim de se ampliar 
a importância e necessidade de sua conservação. Vale 
ressaltar que sobre esses variados ambientes desen-
volve-se uma biodiversidade incalculável, tema sem-
pre investigado e com atenção particular quanto a sua 
proteção ecológica, ou seja, a bioconservação. Ainda 
são crescentes as pesquisas que deram uma atenção 
especial ao hábitat físico como suporte a vida terres-
tre, até que nos anos 1990 iniciou-se uma discussão 
referente a geodiversidade, focada no patrimônio ge-
ológico.

Os aspectos geológicos e geomorfológicos da 
natureza receberam valores não apenas direcionadas 
a sua constituição física, mas também em seus múlti-
plos sentidos, sejam científico, estético, funcional e/
ou sociocultural, enfim, essencial para a vida. Porém, a 
maior parte das ameaças à geodiversidade, por sua vez 
também dos componentes vivos, advém das ações dos 
seres humanos, necessitando trazer a tona o conceito 
de geoconservação. 

A geoconservação é um termo novo no que diz 
respeito aos temas ligados à conservação da natureza, 
já que por mais tempo voltou-se uma maior importân-
cia científica para a proteção da biodiversidade, com 
foco em uma abordagem biocêntrica. Notou-se que 
não bastava apenas pensar nos seres vivos sem tomar 
conta do seu ambiente físico (habitat) natural, a ge-
odiversidade. Importante salientar que os elementos 
abióticos não são renováveis, assim como a biodi-
versidade é capaz de se reestabelecer. Nesse sentido, 
uma vez destruído o patrimônio geológico não há re-
generação, sendo extinguido para sempre. Destacan-
do que a biodiversidade é diretamente dependente da 
geodiversidade, já que diferentes organismos somente 
encontram condições de subsistência quando se reúne 
uma série de condições abióticas indispensáveis (Bri-
lha 2005).

Ao lembrar que a “biodiversidade faz parte da 
geodiversidade”, Sharples (2002) desenvolve o con-
ceito de geoconservação relacionado à gestão da con-
servação dos elementos abióticos da natureza, com 
foco principal na proteção do patrimônio geológico, 
em busca de proteger não apenas os recursos de valor 
científico ou necessários ao ser humano, mas também 
pensando na manutenção dos processos ecológicos e 
diversidade biológica. Mais que proteger o patrimônio 
geológico, a geoconservação propõe-se a reconhecer a 
diversidade dos processos geológicos, geomorfológi-
cos e pedológicos, em busca de minimizar os impactos 
negativos causados pelo ser humano, além de divulgar 
a importância da geodiversidade para manutenção da 
biodiversidade. Além disso, muitos elementos da ge-
odiversidade tem características únicas, como os fós-
seis, que são insubstituíveis se degradados.

Os objetivos propostos para a geoconservação 
enumera algumas informações importantes: conservar 
e assegurar a manutenção da geodiversidade; 

l proteger e manter a integridade dos locais com rele-
vância em termos de geoconservação; 

l minimizar os impactos adversos dos locais impor-
tantes em termos de geoconservação; 

l interpretar a geodiversidade para os visitantes de 
áreas protegidas; 

l e contribuir para a manutenção da biodiversidade e 
dos processos ecológicos dependentes da geodiver-
sidade. (Sharples 2002 apud Nascimento et al.2008)

Brilha (2005) acrescenta que a geoconservação 
tem como finalidade a utilização e gestão sustentável 
da geodiversidade. Contudo, focando a conservação de 
certos elementos da geodiversidade que demonstrem 
um valor significativo.
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Realmente, uma coisa é o estabelecimento de es-
tratégias de modo a garantir a gestão sustentada dos 
recursos geológicos, assegurando as técnicas de explo-
ração e de beneficiação mais adequadas e o menor im-
pacto possível no ambiente. Outra consiste na imple-
mentação de estratégias que permitam a conservação 
de ocorrências geológicas que possuem inegável valor 
científico, pedagógico, cultural, turístico, ou outros os 
geossítios. (Brilha 2005)

No momento em que se pensa em preservação 
ou conservação tem-se como premissa que algum va-
lor foi atribuído ao objeto. A atribuição de valores da 
geodiversidade é uma das ferramentas sugeridas para 
a definição da proteção da unidade paisagística em 
questão. Nesse sentido, Gray (2004) lançou valores 
que fundamentam os estudos voltados para a geocon-
servação de patrimônios geológicos:

Valor intrínseco: trata-se do valor próprio da na-
tureza, atribuído simplesmente por aquilo que é e não 
pelo que pode ser usado para o ser humano (não sendo 
necessariamente de valor utilitário);

Valor cultural: o valor colocado pela sociedade so-
bre algum aspecto do ambiente físico em razão da sua 
importância social, cultural, espiritual, estética, etc. 

Valor estético: refere-se ao apelo visual, e seu 
impacto positivo a todos os sentidos do ser humano, 
fornecido pelo ambiente físico, bastante utilizado para 
definir paisagens turísticas; 

Valor econômico: valor conferido pela dependên-
cia do ser humano em relação aos elementos da geodi-
versidade, tais como os combustíveis fósseis (carvão e 
petróleo), materiais geológicos para construção civil, 
águas subterrâneas, minerais preciosos (pedras pre-
ciosas), etc.;

Valor funcional: raramente aplicável à conserva-
ção da natureza, apresenta uma subdivisão. A primeira 
como função in situ para o ser humano (relacionado ao 
valor econômico, em que possui caráter utilitário), e a 
segunda enquanto função e base para a sustentação da 
biodiversidade;

Valor científico e educativo: importância que os 
elementos da geodiversidade representam para a in-
vestigação científica e para a educação. 

Em sua 2ª edição, Gray (2013) redefiniu o sistema 
de valoração para a geodiversidade, sendo agora com-
posto apenas pelo valor intrínseco, que diz respeito 
ao simples fato de sua existência. Dentro do seu valor, 
existem os cinco serviços (regulação, suporte, provi-
são, cultural e conhecimento) e, por conseguinte, os 
25 bens e processos, como demonstrados na Figura 3. 

Figura 3. Diagrama simplificado do sistema de valores 
da geodiversidade.

Fonte: Silva & Nascimento (2016).

CAVERNA DO LIMOEIRO

Localizada no município de Medicilândia, a ca-
verna do Limoeiro tem coordenadas 03° 30’ 43.1” S e 52° 
47’ 49.1” W, registrando cota altimétrica aproximada 
de 142 metros. Desenvolve-se na encosta abrupta de 
uma serra onde afloram arenitos friáveis da Formação 
Maecuru, pertencente a Bacia Amazônica. O acesso a 
caverna do Limoeiro é feito a partir da rodovia Transa-
mazônia (BR-230), através do Km 80 no sentido Altami-
ra-Itaituba, já nas proximidades da sede do município 
de Medicilândia, por meio do travessão Sul, onde estão 
localizadas as agrovilas Nova Fronteira e Tiradentes. A 
caverna está inserida dentro de uma fazenda produtora 
de cacau. A partir da sua sede, faz-se percurso em trilha 
de 7 km, quase toda em veículo 4x4 (terreno de pasto e 
mata florestada), finalizando uma pequena trilha den-
tro da mata de cerca de 300 metros a pé.

De acordo com a versão preliminar dos estudos 
do Patrimônio Espeleológico para o EIA-RIMA da 
UHE Belo Monte (FADESP 2001), a caverna do Limo-
eiro apresenta cerca de 1.200m de desenvolvimento 
subterrâneo, com os eixos principais de suas galerias 
estendendo-se nas direções WNW-ESE, em forma 
aproximada de U. 

A planta baixa da caverna mostra três acessos: a 
entrada principal, que tem aproximadamente 15 m de 
largura e 9 m de altura; a segunda entrada, com 5 m 
de altura; e uma menor, onde está configurada saída 
do rio (Fig. 4). Em campo constatou-se que o acesso 
mais utilizado pelos visitantes se configura a ‘segunda 
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entrada’, uma vez que esta tem o acesso facilitado e 
logo que se chega a caverna. A terceira entrada, por 
onde sai água que vem de um rio que surge no interior 
da caverna, caracteriza-se por um amplo salão quase 
isolado da caverna.

Figura 4. Plana Baixa da Caverna do Limoeiro, 
Medicilândia/PA.

Fonte: GEP 2001.

Em toda a extensão da caverna do Limoeiro há 
dois braços de rio que se cruzam a cerca de 60m da 
entrada principal, saindo em direção à parte externa 
por uma abertura localizada 30 m à noroeste da entra-
da principal. Por esta saída do rio (como indicado na 
planta da caverna) há uma pequena abertura na rocha 
em que seu interior fica inacessível. Esta terceira en-
trada, por sua vez, em período chuvoso encontra-se 
alagada. No verão é possível notar as marcar deixadas 
pela água (Fig. 5). 

A caverna do Limoeiro é a segunda maior da 
Província Espeleológica Altamira-Itaituba, perdendo 
apenas para a caverna da Planaltina (1.500m, inclusive 
a maior de arenito no Brasil). Contudo, sua configura-
ção ajuda no acesso aos seus salões e galerias, já que 
na Caverna da Planaltina o acesso é dificultado logo 
na primeira galeria, com a presença de muitos blocos 
abatidos, além do forte odor ocasionado pela ocor-
rência de guano. A caverna do Limoeiro apresenta-se 
mais propícia para visitação controlada, tendo con-
centração maior de guano somente nas galerias mais 
interiores. 

Na caverna do Limoeiro há qualidades para que 
o turismo e lazer, por meio de passeios guiados, sejam 
empregados. Suas características paisagísticas, com 
amostras interessantes de espeleotemas em areni-
tos, belas sequências de estratificações aparentes nas 
paredes e afloramentos de rochas argilosas (folhelho 
negro, em forma de lente), além das condições de sa-
lubridade mais favoráveis que as de outras cavernas 
da província justificam o incentivo ao geoturismo e/
ou espeleoturismo (Fig. 6).

Figura 5. Salão de saída do rio da Caverna do Limoeiro
Foto: Luciana Freire, agosto/2015 e dezembro/2016.
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Figura 6. (A) Afloramento de folhelhos ao longo da Galeria Suja; (B) Estrutura tipo  caixa-de-ovos observada no teto 
da galeria suja; (C) Detalhe de scallops observados localmente nas paredes e teto da galeria suja. Fotos: Luciana 
Freire e Cesar Veríssimo, maio/2015.

Os atrativos não estariam restritos somente pela 
caverna em si. Retornando pela trilha que leva a caver-
na do Limoeiro e seguindo por outra pequena trilha 
em mata preservada, nas suas proximidades há uma 
lagoa, o qual chamam de lagoa Azul. Nela apresenta-se 
uma cachoeira com queda d’água proveniente de um 
paredão de arenito com aproximadamente 10 metros 
de altura. A cachoeira é alimentada por uma nascente, 
localizada em área de floresta preservada, o que man-
tém sua fonte durante o ano todo. 

A lagoa Azul representa um valor paisagístico 
elevado, com um belo atrativo estético que desperta 
desejo nos visitantes em utilizá-lo para banhos após a 

caminhada pelas trilhas da fazenda. A lagoa é alimen-
tada pelo lençol freático, não dependendo das águas 
que caem da cachoeira. Trata-se de um ambiente lên-
tico que favorece a decantação de materiais particula-
dos, os quais acabam depositando-se no fundo e geran-
do característica de águas cristalinas e azuladas, além 
de encontrar-se em meio as rochas areníticas (Fig. 7). 
Essa área conta ainda com um pequeno abrigo inun-
dado, sem denominação nem registro junto a CECAV, 
que pode também gerar um atrativo espeleológico, 
apenas para observação. Este abrigo contém uma nas-
cente que foi represada, provavelmente justificando a 
situação inundado (Fig. 7).

Figura 7. (A) Lagoa Azul e cachoeira; (B) Pequena cavidade inundada a poucos metros da lagoa Azul.Fotos: Luciana 
Freire, agosto/2015
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Diante das características endógenas e exógenas 
da caverna do Limoeiro, pelos valores dos atrativos no 
seu entorno e incentivo do proprietário da fazenda em 
fazer dali um ponto de turismo e lazer, a tese buscou 
exemplificar um modelo de proposta de planejamen-
to ambiental e geoconservação, o qual servirá como 
exemplo para demais unidades espeleológicas seme-
lhantes.

SUBSÍDIO PARA O PLANEJAMENTO 
AMBIENTAL INTEGRADO E 

GEOCONSERVAÇÃO DA CAVERNA DO 
LIMOEIRO E SEU ENTORNO

A proposta de planejamento e geoconservação 
da Caverna do Limoeiro desenvolve-se a partir dos 
conceitos de geodiversidade, geoconservação e geo-

turismo, pensando-se na implementação de projetos 
e planos de ação e proteção do meio abiótico, porém 
abrangendo na área também os elementos do meio bi-
ótico, cultural, econômico e histórico. O objetivo cen-
tral é a exploração de forma sustentável, valorizando 
as riquezas paisagísticas locais e regionais.

Nesse contexto, a caverna do Limoeiro e a lagoa 
Azul podem vir a integrar um conjunto de atrativos 
voltados para o turismo e lazer da região Transamazô-
nica. No próprio município de Medicilândia há outro 
elemento da geodiversidade já valorizado e transfor-
mado em atrativo na região: a “Ponte de Pedra”. Em 
seu entorno, consolidou-se um ponto turístico e de 
lazer chamado Balneário Ponte de Pedra. O local rece-
beu essa denominação por uma formação rochosa que 
ao longo dos anos, com os processos de intemperismo 
e erosão, desenvolveu-se naturalmente uma ponte so-
bre um igarapé (Fig. 8).

Figura 8. (A) Formação rochosa “Ponte de Pedra”, localizada dentro do (B) Balneário de mesmo nome, no municí-
pio de Medicilândia/PA.

Foto: Luciana Freire, dezembro/2016.

Vale lembrar que os atrativos de geodiversida-
de local podem unir-se ainda à característica prin-
cipal do município de Medicilândia, que é a maior 
produtora de cacau do Pará. O estado do Pará, inclu-
sive, compete ano a ano a posição de maior produ-
ção nacional junto com a Bahia. Conhecer a princi-
pal atividade econômica local também é um atrativo 

de interesse do visitante. Além disso, na cidade foi 
implantada a primeira fábrica de chocolate da Ama-
zônia, que surgiu a partir da união de agricultores 
familiares no município de Medicilândia que funda-
ram a COOPATRANS – Cooperativa Agroindustrial 
da Transamazônica, iniciando produção no ano de 
2010 (Fig. 9).
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Figura 9. Fábrica de Chocolates Cacaway, Medicilândia/PA

Foto: Luciana Freire, dezembro/2016.

A geodiversidade representa o conceito-chave 
essencial na definição dos elementos naturais e cul-
turais que irão compor os valores que fundamentam a 
estratégia de geoconservação. 

Uma vez que as ações de proteção do meio am-
biente estão vinculadas à definição de valores que hie-
rarquizem os lugares de maior necessidade de prote-
ção, seja por serem lugares de extrema beleza ou por 
terem importância para os ecossistemas regionais ou 
mundiais, os locais em que a geodiversidade está pre-
sente também têm valores que precisam ser definidos 
pelas pessoas que trabalham com tal enfoque (Silva & 
Nascimento 2016). 

Os parâmetros de valores que serão apresentados 
têm fundamentação não somente na geodiversidade 
representada pelos componentes de natureza abiótica 
(tais como rochas, solos, minerais, rios), mas também 
nas paisagens resultantes das relações estabelecidas 
entre o ser humano e a natureza (história da região, ati-
vidades econômicas, urbanização), contextualizados e 
reconhecidos pela geoecologia de paisagens. Por mais 
que o objeto de estudo esteja focado no elemento abió-
tico seria impossível não considerar o conjunto de ele-
mentos que o integram, justificando assim as propostas 
de planejamento ambiental e geoconservação. 

Em seguida, será apresentada uma proposta de 
planejamento ambiental, com foco na geoconserva-
ção, que deverá contribuir para proteção, promoção 
e valorização do patrimônio geológico da caverna do 
Limoeiro e seu entorno. Esta proposta visa colabo-
rar para a criação de atividades sustentáveis de ge-
ração de renda através do geoturismo, consolidando 
o desenvolvimento social e sustentável naquela área, 
unindo ao fortalecimento da sua identidade cultural 
representada pelo cultivo do cacau. 

Valores da Geodiversidade local
De acordo com Brilha (2016), as estratégias de 

geoconservação devem ser aplicadas a partir da cons-
tatação de ocorrência de diversidade natural, repre-
sentadas pela geodiversidade e biodiversidade, as 
quais serão avaliadas e classificadas para o desenvol-
vimento de ações de proteção. No caso da geodiversi-
dade, o autor elenca os pontos que apresentam valores 
a serem considerados como elementos do Patrimônio 
Geológico. 

Para a definição dos elementos da paisagem a se-
rem protegidos faz-se necessário classificar os valores 
da geodiversidade dos lugares propostos, os chama-
dos geossítios, afim de facilitar o processo de geocon-
servação e determinar os usos adequados. Essa valo-
ração está baseada em Gray (2004, 2013). O ponto de 
partida refere-se ao reconhecimento do valor intrín-
seco, que é o valor do elemento paisagístico simples-
mente pelo que ele é, sequenciado pelos serviços por 
ele ofertado. Para cada serviço tem-se bens e proces-
sos naturais que o caracterizam. O valor intrínseco é 
correspondente ao valor científico da geodiversidade, 
uma vez que está disponível para o ser humano avaliar 
e valorar.

Caverna do Limoeiro
Como já descrito anteriormente, a caverna do 

Limoeiro destaca-se por ser uma unidade cárstica for-
mada por rochas areníticas e representar a 2ª maior 
em extensão da Província Espeleológica Altamira-I-
taituba. Trata-se de um geossítio de destaque na pai-
sagem amazônica, sendo valorizado por visitantes e 
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pesquisadores da região (Fig. 10). Uma vez definido o 
valor intrínseco da caverna, são identificados os servi-
ços de conhecimento, de regulação, suporte e cultural. 

O serviço de conhecimento ganha ênfase, uma 
vez que a partir das pesquisas desenvolvidas sobre a 
caverna pode-se obter dados que colaborem para en-
tender sua estrutura, características, formação cársti-
ca, por meio da história da terra e emprego de usos 
nesse elemento da geodiversidade. Tais estudos per-
mitem a formação de profissionais ligados à pesquisa 
e incentivo à educação ambiental. Vale ressaltar que 
os estudos em cavernas de arenito ainda são poucos, 
sendo o serviço de conhecimento fundamental para os 
diversos estudos sobre geomorfologia cárstica em ro-
chas não carbonáticas.

A partir do conhecimento, pode-se entender o 
serviço de regulação, referente à presença de proces-
sos geomorfogenéticos, nesse caso representados pela 
dinâmica cárstica envolvida na modelagem das feições 
da caverna. 

Figura 10. Entrada principal da caverna do Limoeiro
Foto: Luciana Freire, dezembro/2016.

Já o serviço de suporte é identificado principal-
mente em como as características do ambiente es-
peleológico, com pouca ou nenhuma luminosidade 
(ambiente afótico), são utilizados como habitat de 
determinadas espécies (Fig. 11). Sabe-se que o am-
biente cavernícola apresenta uma fauna diversificada, 
em que determinadas espécies adaptaram-se e/ou de-
senvolveram-se para viverem em completo isolamen-
to geográfico, assim classificados como os troglóbios, 
tais como os amblipígeos. Existem outras espécies, 
exemplificadas pelos morcegos, não exclusivos dali, 
utilizando-se da caverna apenas para abrigo ou local 
de reprodução, classificados como Trogloxenos. 

Figura 11. Presença de amblipígeo (à esquerda) e mor-
cegos (à direita) em diferentes ambientes da caverna 
do Limoeiro, Mecidilândia/PA. 
Fotos: Luciana Freire, agosto/2015 e dezembro/2016.

O serviço cultural é identificado pela própria 
paisagem espeleológica, que contrasta com a paisa-
gem florestal que encontra-se no entorno da caverna. 
O interior da caverna demonstra formas que atraem a 
curiosidade do ser humano, bem como espeleotemas 
que apresentam formas que aguçam a imaginação, ins-
pirando significados culturais e históricos. Assim, a ca-
verna do Limoeiro desperta para a prática de atividades 
de lazer e geoturismo, as quais possam vir a oferecer o 
desenvolvimento social e a educação ambiental.

Lagoa Azul
Ressurgências como nas proximidades da caver-

na do Limoeiro existem vários pontos de nascentes 
fluviais, as quais desempenham papel fundamental no 
sistema hídrico da região. Por vezes, essas nascentes 
encontram-se em áreas mais rebaixadas, assemelhan-
do-se a um afloramento de água subterrânea que, ex-
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posta, forma um lago. Nesse contexto, tem-se o geos-
sítio da lagoa Azul, que com sua beleza paisagística 
representa um atrativo nos caminhos da visitação da 
caverna no município de Medicilândia. A paisagem é 
composta não apenas pelo manancial de hídrico da la-
goa Azul, mas também por uma queda d’água de apro-
ximadamente 10 metros de altura. Trata-se de outra 
fonte de nascente fluvial que escoa para um precipício 
formado por um paredão de arenito (Fig. 12). 

Figura 12. Lagoa Azul, Medicilândia/PA.
Foto: Luciana Freire, dezembro 2016.

Uma vez valorizado simplesmente pelas poten-
cialidades naturais, no geossítio da lagoa Azul são 
identificados os serviços de regulação, de conheci-
mento, suporte e cultural.

Inserido no contexto de um sistema hidrológico, 
o serviço de regulação é explicado devido à participa-
ção das nascentes que alimentam a lagoa, as quais são 
fundamentais para que os igarapés e os rios da região 
mantenham-se sua dinâmica fluvial. Vale lembrar que 
tais nascentes estão inseridas em um sistema maior, 
que é a bacia do rio Xingu e, por sua vez, participa da 
Bacia Hidrográfica Amazônica, caracterizando assim 
os processos atmosféricos e oceânicos. 

O serviço de conhecimento é importante na me-
dida em que estudos sobre a capacidade de suporte 
e análise dos processos hidrológicos servem como 
subsídios para propostas de utilização da lagoa, bem 
como sua exploração educacional e voltadas para prá-
ticas de lazer (rapel, banhos, mergulho, etc). A base e 
o processo principal desse serviço da geodiversidade é 
o monitoramento ambiental, caracterizado pelo estu-
do e acompanhamento sistemático da lagoa, o qual irá 
subsidiar medidas de planejamento das formas de uso 
capazes de manter as condições ideais dos recursos 
naturais (equilíbrio ecológico).

O serviço de suporte apresentado pelo sistema 
lacustre (a lagoa em sí) configura-se como o ambien-
te de habitat natural para o desenvolvimento de um 
ecossistema específico, o quais abrange uma biodiver-
sidade de espécies da fauna e flora dependentes dali. 

Já como serviço cultural, se vê a relação da so-
ciedade com o geossítio e seu significado social ou 
comunitário, a lagoa Azul destaca-se à primeira vista, 
pela estética da paisagem. Esta paisagem revela o bem 
da qualidade ambiental, trazendo benefícios psicoló-
gicos ou fisiológicos para o ser humano e melhorando 
a vida das pessoas de forma não material (Silva 2016). 
Na mesma linha de raciocínio, o que é belo aos olhos 
serve de inspiração artística, no momento em que essa 
paisagem pode ser projetada em pinturas e fotografias, 
ou mesmo ser lembrada para composição de músicas 
ou poesias. Nesse contexto, a proposição de práticas 
de geoturismo e de lazer, tal como ocorre na caverna 
do Limoeiro, desperta para que haja o processo de de-
senvolvimento social.

Ponte de Pedra

A Ponte de Pedra é uma escultura em rocha, de 
origem sedimentar, esculpida naturalmente pelos 
processos de intemperismo e erosão. Está localizada 
em um igarapé que, ao longo dos anos, traçou um ca-
minho sobre a estrutura rochosa. A “ponte”, porém, 
resistiu até a atualidade, chamando atenção como 
elemento natural. Provavelmente tratam-se de rochas 
sedimentares da Formação Ererê, da Bacia do Amazo-
nas, de acordo com sua localização no mapa geológico 
da CPRM (Vasquez & Rosa-Costa 2008). Esta for-
mação geológica é constituída por siltitos, folhelhos e 
arenitos, formados a partir de sedimentos depositados 
no Mesodevoniano, a cerca de 390 Ma atrás (Cunha et 
al. 2007). Localmente, ocorreu um contínuo processo 
de erosão que atuou de forma diferencial, uma vez que 
os níveis mais resistentes à erosão se preservaram, for-
mando assim a “ponte de pedra” (Fig. 13).

Figura 13. “Ponte de Pedra”, localizada no balneário de 
mesma denominação no município de Medicilândia/PA.
Foto: Luciana Freire, dezembro/2016.
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A partir do valor intrínseco do geossítio, na Ponte 
de Pedra destacam-se os serviços de conhecimento e 
cultural. Os serviços de conhecimento se deve, primei-
ramente, pela sua história geológica, a qual possibilita 
entender sua estrutura e os processos envolvidos para 
obter as respostas sobre sua formação. Os afloramen-
tos rochosos da ‘ponte’ permitem assim descrever a 
história da Terra, sua idade e transformações ao longo 
do tempo geológico. Esse conhecimento científico, por 
sua vez, são essenciais para que o ser humano possa 
monitorar o geossítio e definir suas condições atuais 
e ações de preservação a fim de mitigar impacto am-
bientais. Por fim, um bem de suma importância para a 
região é a educação e emprego, com o desenvolvimento 
de ações de educação ambiental e trabalhos de campo 
para o conhecimento geocientífico.

No serviço cultural, não muito diferente do que 
ocorre na lagoa Azul, destacam-se os bens e proces-
sos do turismo e lazer, que já se desenvolvem por fa-
zer parte de um balneário, trazendo o desenvolvendo 
social e qualidade ambiental para a população da re-
gião. A paisagem da Ponte de Pedra também inspira 
artística e culturalmente os que a frequentam, evo-
cando lendas e histórias que envolvem a comunidade 
local. 

Uma proposta de gestão: fase de prognóstico
A partir dos geossítios reconhecidos no tópico 

anterior, é possível empreender um plano que vise a 
conservação do patrimônio geológico, tendo como 
foco central o elemento espeleológico aqui exemplifi-
cado pela Caverna do Limoeiro. A proposta de geocon-
servação da caverna objetiva integrar os pontos de in-
teresse da geodiversidade inventariados, tomando-se 
como base os serviços e bens por eles oferecidos.

Esta fase de prognóstico, ou de projeção, refere-se 
aos cenários idealizados para ordenar as formas de uso, 
por meio da elaboração de um plano ambiental. Trata-
se do desenho de um modelo com as perspectivas 
das atividades a serem desempenhadas aliadas às 
alternativas de proteção ambiental.  Vale salientar que 
a necessidade de geoconservação parte do fato de que 
muitos dos recursos da geodiversidade existentes são 
peças únicas da composição de uma paisagem. Além 
da valoração aqui apresentada, é importante que haja 
uma participação da população e gestores locais.

Esta proposta de planejamento ambiental e geocon-
servação molda-se em algumas partes, dentre as quais são 
destacados o levantamento do potencial geoturístico e as 
propostas de ações de proteção e gestão ambiental.

Potencial Geoturístico: projeção de 
cenários de visitação

A Província Espeleológica Altamira-Itaituba en-
contra-se inserida na região Xingu, definida pelo es-
tado do Pará por meio do decreto estadual nº 1.066, de 
19 de junho de 2008. Assim, a Secretaria de Estado do 
Turismo (SETUR) considerou o Polo Xingu, represen-
tado pelos mesmos municípios que compõe a divisão 
regional administrativa: Altamira, Anapu, Brasil Novo, 
Gurupá, Medicilândia, Pacajá, Placas, Porto de Moz, 
Senador José Porfírio, Uruará e Vitória do Xingu. 

Turisticamente, o Polo Xingu ainda precisa de 
grandes avanços, não apresentando investimentos por 
parte dos governos municipais e estadual. O que se 
observa é um turismo individualizado, voltado mais 
especificamente para a pesca esportiva ou navegação 
no rio Xingu para conhecer de perto tribos indígenas, 
porém tratando-se de visitantes bastante restritos. A 
porta de entrada principal do Polo é o município de 
Altamira, onde está localizado o aeroporto e uma in-
fraestrutura que atende a toda a região.

A riqueza espeleológica do Polo Xingu ainda é 
objeto de curiosidade local, seja de moradores das 
proximidades, seja por pesquisadores universitários. 
Quando são alvo de busca por lazer, em geral está as-
sociada a outros elementos atrativos, como as cachoei-
ras, por exemplo. A caverna do Limoeiro, mesmo não 
estando ao lado de uma cachoeira ou outro atrativo 
recreativo, uma vez que a Lagoa Azul ainda está a cer-
ca de 1 quilômetro do local, tem potencialidade para o 
espeleoturismo que merece destaque. A frequência de 
visitantes é baixa, em geral por parte dos moradores da 
propriedade particular onde está localizada. 

Além do turismo motivado pela contemplação e 
aventura, o espeleoturismo inclui também visitas com 
objetivos para fins de estudos técnicos e científicos, 
bem como práticas de educação ambiental através de 
aulas de campo. Esse contraponto entre atividades de 
lazer e educacional caracteriza-se pelo número reduzi-
do de visitantes (Lobo et al. 2010).

A partir da proposta de se criar um ponto de vi-
sitação turística na caverna do Limoeiro, deve-se criar 
um plano de manejo espeleológico e inseri-la em uma 
rota de visitação turística. O plano de manejo espele-
ológico (PME) é um instrumento que visa criar nor-
mas e realizar o ordenamento sobre o uso da cavidade 
natural subterrânea, seja para atividades turísticas, 
religiosas ou culturais, inseridos no contexto jurídico 
brasileiro pela Resolução nº 347, de 10 de setembro de 
2004, do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CO-
NAMA 2004). A proposta estabelece um zoneamento 
adequado da caverna e de sua área de entorno, propor-
cionando meios e condições para seu uso sustentável, 
inclusive com a possibilidade de implantação de estru-
turas físicas necessárias ao seu acesso e sua gestão. 



Luciana Martins Freire | Joselito Santiago de Lima | Edson Vicente da Silva | César Ulisses Vieira Veríssimo

129
Contribuições à Geologia da Amazônia - Volume 11

O processo de planejar e implementar os Planos 
de Manejo Espeleológico é complexo, dispendioso e 
requer dos profissionais envolvidos observações ante-
riores para definição do quadro em seu estado natural 
e após o início da implantação de visitação mais inten-
siva. A observação e o controle também devem ocor-
rer a posteriori e por tempo indeterminado. (Scaleante 
2003).

Antes mesmo de desenvolver o PME da caverna, 
deve-se realizar uma análise integrada do ambiente 
em que está inserida, por meio de uma delimitação 
espacial que leva em conta critérios de atratividade, 
público interessado e contextualização local e regio-
nal. Seria uma associação do espeleoturismo a outras 
modalidades de turismo (tais como o turismo de aven-
tura, o ecoturismo e o turismo rural), demonstrando 
que o atrativo vai além do aproveitamento da paisa-
gem cárstica.

Os potenciais da geodiversidade local já foram 
definidos em três geossítios: caverna do Limoeiro, La-

goa Azul e Ponte de Pedra. Todos pertencem ao muni-
cípio de Medicilândia, que seria então uma primeira 
aproximação a delimitação espacial para a integração 
dos geossítios. O município ainda ganha destaque por 
contar com a maior produção de cacau da região Ama-
zônica. E, por tratar de Amazônia, tem ainda área de 
floresta nativa, onde estão inseridos os potenciais de 
geodiversidade.

A rota de visitação turística estaria ligada a três 
tipos de atrativos locais: a geodiversidade, a biodiver-
sidade e a cultura do cacau. A ideia seria unir essas três 
fontes de interesse, desenvolvendo atividades em con-
junto para os visitantes do município de Medicilândia. 
Assim, baseado em Lobo et al (2010), no quadro da ta-
bela 1 são apresentados os pontos turísticos sugeridos 
e as formas de uso considerando-se uma proposta para 
visitação. Na Figura 14, tem-se a espacialização desse 
roteiro de visitação. 

Tabela 1: Perfis de visitantes considerados para a análise do uso público 

Fonte: Adaptado de Lobo et al. 2010.

Atrativo turístico Perfil geral Perfis específicos Descrição de atividades

Caverna do Limoeiro

Espeleoturismo

Monitoria

Contemplação

Estudo do meio

Aula de campo

Aventura

•	 Lazer contemplativo em cavernas;
•	 Educação ambiental com escolas;
•	 Práticas de ensino com universidades, para 

visualização in loco das teorias estudadas;
•	 Lazer ativo/interativo, com ou sem o uso de 

técnicas verticais;
•	 Condução de turistas.

Espeleologia Técnica

Prospecção
Espeleotopografia

Espeleofotografia

•	 Identificação de trechos dentro da caverna;
•	 Mapeamento espeleológico;
•	
•	 Práticas e técnicas de fotografia em cavernas;

Espeleologia  
Científica

Pesquisa Básica

Pesquisa Aplicada

•	 Iniciação de membros de grupos de 
espeleologia;

•	 Análise do impacto da visitação na fauna 
cavernícola;

Lagoa Azul

Ecoturismo

Turismo de Aventura

Contemplação

Estudo do meio

Aula de campo

Aventura

•	 Lazer contemplativo dos recursos naturais;
•	 Recreação, com banhos;
•	 Educação ambiental com escolas e 

universidades;
•	 Lazer ativo/interativo, com trilha ecológica e 

o uso de técnicas verticais;
•	 Condução de turistas;

Floresta Nativa

Ponte de Pedra

Propriedades rurais

Turismo Rural ou 
agroturismo

Conhecimento da
Tradição local

Estudo do meio

Beneficiamento in-
dustrial do cacau

•	 Lazer contemplativo na visitação de 
propriedades rurais tradicionais;

•	 Hospedagem domiciliar e familiar;
•	 Apreciação da comida regional;
•	 Recreação, entretenimento e atividades 

pedagógicas vinculadas ao contexto rural;
•	 Práticas de ensino com universidades, para 

visualização in loco das teorias estudadas;
•	 Conhecer a produção de chocolate e compras 

de produtos derivados do cacau.

Fábrica de 
Chocolate
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Figura 14. Mapa dos pontos de visitação e formas de uso, considerando-se uma proposta para 
geoturismo. Fonte: Adaptado de Freire 2017.

A definição do perfil de visitantes é importante 
para se conhecer o que e como serão aplicadas as ati-
vidades turísticas, além do fato de que a intensidade e 
os tipos de impactos podem ser maiores ou menores. 
Cada grupo de visitantes tem uma percepção diferente 
sobre o meio que visita: existe o turista aventureiro, 
o turista familiar, ou mesmo o turista interessado so-
mente na contemplação da paisagem. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo da geodiversidade eleva a importância 
quando se trata de proteção dos elementos abióticos. 
As geociências apresentam em seus estudos instrumen-
tos que auxiliam na análise da paisagem de forma inte-
grada, a qual alia-se perfeitamente a metodologia geos-
sistêmica. Soma-se, ainda, a atribuição dos valores da 
geodiversidade para enfatizar a importância ambiental 
a fim de se estabelecer a proposta de geoconservação. 

A partir dos geossítios reconhecidos, foi possí-
vel empreender um plano que vise a conservação do 
patrimônio geológico, tendo-se como foco central o 
elemento espeleológico aqui exemplificado pela Ca-
verna do Limoeiro. O levantamento da geodiversidade 
da caverna e seu entorno objetivou integrar os pontos 
de interesse, tomando-se como base os serviços e bens 
por eles oferecidos, gerando assim subsídios para de-
senvolver planos de geoconservação e geoturismo.

Nesse sentido, esta pesquisa apresenta algumas 
contribuições necessárias para o desenvolvimento de 
uma proposta de planejamento ambiental, com foco 
na geoconservação, a qual visa contribuir para prote-
ção, promoção e valorização do patrimônio geológico 
da caverna do Limoeiro e seu entorno. Colabora, as-
sim, para a criação de atividades sustentáveis de ge-
ração de renda através do geoturismo, consolidando 
o desenvolvimento social e sustentável naquela área, 
unindo ao fortalecimento da sua identidade cultural 
representada pelo cultivo do cacau. 



Luciana Martins Freire | Joselito Santiago de Lima | Edson Vicente da Silva | César Ulisses Vieira Veríssimo

131
Contribuições à Geologia da Amazônia - Volume 11

REFERÊNCIAS

Ab´Saber A.N. 2003. Os domínios de natureza no Brasil: poten-

cialidades paisagísticas. São Paulo, Ateliê Editorial, 176 p.

Bertrand G. 1972. Paisagem e geografia física global - esboço 

metodológico. Revista Ra’e Ga, 8:141-152.

Brasil, Departamento Nacional de Produção Mineral, Pro-

jeto Radam. 1974. Folha SA.22 Belém: geologia, geomorfologia, 

solos, vegetação e uso potencial da terra. v. 5. Rio de Janeiro, 

DNPM, 433 p. 

Brasil, Ministério de Minas e Energia. 2009. AAI – Avaliação 
ambiental integrada: aproveitamentos hidrelétricos da bacia 

hidrográfica do Rio Xingu. v. 2. São Paulo, Eletrobrás, 209 p.

Brasil, Ministério de Minas e Energia. 2009. Aproveitamento 
hidrelétrico Belo Monte: relatório de impacto ambiental-RIMA. 

Brasília, ELETROBRÁS, 197 p.

Brasil, ICMBio, Diretoria de Pesquisa, Avaliação e Mo-

nitoramento da Biodiversidade, Centro Nacional de 

Pesquisa e Conservação de Cavernas. 2017.  Diretrizes e 
orientações técnicas para a elaboração de planos de manejo es-
peleológico. Disponível em: http://www.icmbio.gov.br/

cecav/images/stories/downloads/Orientacoes/Diretri-

zes_PME_sitio_CECAV.pdf. Acesso em: 16 jan. 2017.

Brilha J. 2016. Inventory and quantitative assessment of geo-

sites and geodiversity sites: a review. Geoheritage, 8(2):119-134.

Brilha J. 2005. Patrimônio geológico e geoconservação: a conser-

vação da natureza na sua vertente geológica. Viseu, Palima-

ge Editores, 190 p. 

Christofoletti A. 1999. Modelagem de sistemas ambientais. São 

Paulo, Edgard Blücher, 256 p.

Christofoletti A. 1979. Análise de sistemas em geografia. São Pau-

lo, Hucitec, 106 p.

CONAMA. 2004. Resolução n. 347, de 10 de setembro de 

2004. In: Brasil, Diário Oficial da República Federativa do 

Brasil. Resoluções do CONAMA: resoluções vigentes publica-

das entre setembro de 1984 e janeiro de 2012. Ed. Especial. 

Brasília, DF, MMA, p. 54-55.

Dantas M.E. & Teixeira S.G. 2013. Origem das paisagens. 

In: João X.S.J., Teixeira S.G., Fonseca D.D.F. Geodiversidade do 
Estado do Pará. Belém, Serviço Geológico do Brasil – CPRM, 

256 p. 

FADESP – Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pes-

quisa. 2001. EIA–RIMA UHE Belo Monte, estudo do meio físico: 
patrimônio espeleológico, relatório final. Belém, Fadesp.

Freire L.M. 2007. Paisagens de exceção: problemas ambientais 

no município de Mulungu, Serra de Baturité-CE. Disserta-

ção de Mestrado, Centro de Ciências e Tecnologia, Univer-

sidade Estadual do Ceará, Fortaleza.

Freire L.M. 2017. Geoconservação de patrimônio espeleológico na 

Amazônia: proposta de planejamento ambiental para a pro-

víncia espeleológica Altamira-Itaituba (PA). Tese de Douto-

rado, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 211 p.

Gray M. 2004. Geodiversity: valuing and conserving abiotic 

nature. 1. ed. Chichester, John Wiley & Sons, 434 p. 

Gray M. 2013. Geodiversity: valuing and conserving abiotic 

nature. 2. ed. Chichester, John Wiley & Sons, 495 p.

Grupo Espeleológico Paraense - GEP. 2001. Patrimônio espe-

leológico: cavernas areníticas do trecho Altamira-Itaituba, 

PA, relatório interno. Belém, GEP.

Lobo H.A.S., Marinho M. de A., Trajano E., Scaleante J.A.B., 

Rocha B.N.R., Scaleante O.A.F., Laterza F.V. 2010. Planeja-

mento ambiental integrado e participativo na determinação 

da capacidade de carga turística provisória em cavernas. Tu-

rismo e Paisagens Cársticas, 3(1):31-43.

Pinheiro R.V.L., Maurity C.W., Pereira E. 2015. Cavernas 

em arenito da província espeleológica Altamira-Itaituba: 

dados espeleogenéticos com base no exemplo da Gruta das 

Mãos (PA), Amazônia, Brasil. Espeleo-Tema, 26(1):5-18.

Monteiro C.A.F. 2000. Geossistemas: a história de uma procu-

ra. São Paulo, SP, Contexto, 127 p.

Nascimento M.A.L., Schobbenhaus C., Medina A.I.M. 2008. 

Patrimônio geológico: turismo sustentável. In: Silva C.R. 

(ed.). Geodiversidade do Brasil: conhecer o passado, para en-

tender o presente e prever o futuro. Rio de Janeiro, Serviço 

Geológico do Brasil – CPRM, p. 147-162.

Rodriguez J.M.M. & Silva E.V. 2013. Planejamento e gestão 

ambiental: subsídios da geoecologia das paisagens e da teoria 

geossitemas. Fortaleza, Edições UFC.

Scaleante J.A.B. 2003. Avaliação do impacto de atividades turísti-

cas em cavernas. Dissertação de Mestrado, Instituto de Geo-

ciências, Universidade Estadual de Campinas, Campinas.

Silva C.R., Dantas M., Marques V.J., Shinzato E. 2008. Apli-

cações múltiplas do conhecimento da geodiversidade. In: 

Silva C.R (ed.). Geodiversidade do Brasil: conhecer o passado, 

para entender o presente e prever o futuro. Rio de Janeiro, 

Serviço Geológico do Brasil - CPRM, p. 181-204.



Geodiversidade da Caverna do Limoeiro e seu entorno: subsídios para o planejamento ambiental integrado e geoconservação

132
Contribuições à Geologia da Amazônia - Volume 11

Silva M.L.N & Nascimento M.A.L. 2016. Os valores da geo-

diversidade de acordo com os serviços ecossistêmicos Sensu 

Murray Gray aplicados a estudos in situ na cidade do Natal 

(RN). Caderno de Geografia, 26(2):338-354.

Sharples C. 2002. Concepts and principles of geoconservation. 3. 

ed. Tasmanin, Parks & Wildlife Service, 79 p.

Sotchava V.B. 1978. Por uma teoria de classificação de geossistemas 

da vida terrestre. São Paulo, Instituto de Geografia, USP.

Sotchava V.B. 1977. O estudo de geossistemas. São Paulo, Insti-
tuto de Geografia, USP.

Sociedade Brasileira de Espeleologia - SBE. 2016. Cadastro 
nacional de cavernas do Brasil. Disponível em: http://cnc.caver-
nas.org.br/cnc/Stats.aspx. Acesso em: 30 nov. 2016.

Vasquez M.L. & Rosa-Costa L.T. (orgs.). 2008. Geologia e re-
cursos minerais do Estado do Pará: texto explicativo dos mapas 
geológico e tectônico e de recursos minerais do Estado do 
Pará. Belém, Serviço Geológico do Brasil - CPRM, 329 p.



Luciana Martins Freire | Joselito Santiago de Lima | Edson Vicente da Silva | César Ulisses Vieira Veríssimo

133
Contribuições à Geologia da Amazônia - Volume 11

RESUMO: Este estudo investiga a diversidade, 
afinidades petrológicas, mecanismos de ascensão e 
colocação, regime e temperatura de deformação, além 
do significado tectono-magmático dos granitoides 
mesoarqueanos que ocorrem aos arredores de 
Ourilândia do Norte, sudeste do Estado do Pará. 
O magmatismo mesoarqueano desta área foi 
agrupado em duas suítes com histórias petrológicas 
distintas, denominadas suíte granitoide Mg-K e 
suíte granodiorito-granito Fe-K, ambas de natureza 
cálcico-alcalina. Raras ocorrências de granitoides 
de afinidade toleítica de alto-Na também são 
identificadas. A associação granodiorito-granito 
Fe-K compõem dois batólitos orientados na direção 
principal E-W, separados por uma faixa subparalela 
de granitoides Mg-K. O granitoide alto-Na ocorre 
localmente, como um pequeno stock elipsoidal 
orientado na direção E-W. As porções centrais dos 
batólitos representam domínios de menor strain, 
caracterizado por trama planar de direção principal 
E-W e mergulho subvertical, enquanto as bordas 
desses plútons são caracterizadas por domínios de 
maior strain, sugerindo que eles são limitados por 
zonas de cisalhamento de escala regional. Os dados 
meso- e microestruturais indicam que as rochas 
estudadas são sin-tectônicas e foram afetadas por 
deformação de moderada a alta temperatura (> 500 ºC) 
e baixo esforço diferencial, durante resfriamento, na 
presença de água, em regime transpressivo sinistral, 
controlado predominantemente por cisalhamento 
puro. Os granitoides equigranulares Mg-K mostram 
assinatura geoquímica análoga ao Granodiorito 
Rio Maria e foram formados pela diferenciação de 

magma máfico parental derivado de fusão parcial 
do manto previamente metassomatizado por slab 
melt, enquanto os enclaves foram gerados pela 
fusão do manto metassomatizado por fluidos. A 
variedade granodiorítica heterogranular Mg-K 
pode ser produzida por intenso fracionamento de 
hornblenda ±clinopiroxênio, a partir do granodiorito 
equigranular Mg-K. O granito equigranular Fe-K é 
composicionalmente afim dos demais leucogranitos 
alto-K da Província Carajás e foi originado pela 
anatexia de crosta TTG. O granodiorito porfirítico 
Fe-K foi interpretado como produto de fusão 
parcial do manto extensivamente enriquecido, com 
participação de líquidos anatéticos crustais. O granito 
heterogranular Fe-K tem origem híbrida envolvendo 
mingling/mixing entre 60% de magmas derivados de 
fusão parcial do manto metassomatizado e 40% da 
crosta juvenil. A origem do granodiorito porfirítico 
Mg-K teria envolvido processos de mistura 
binária entre 80% de magmas derivados do manto 
metassomatizado e 20% de magmas derivados de 
anatexia crustal. A petrogênese do granitoide alto-
Na foi modelada como uma mistura entre 70-80% 
de líquido trondhjemítico de assinatura TTG e 20-
30% de magma análogo aos enclaves Mg-K. A análise 
integrada de todas as informações petrológicas e 
estruturais convergem indicando que a construção, 
deformação e estabilização do segmento de crosta 
estudado ocorreram em um cenário paleotectônico 
similar aos sistemas orogênicos modernos. A 
comum ocorrência de unidades granitoides análogas 
em outros terrenos arqueanos combinada a uma 
interpretação unânime de que a formação de grande 
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parte dessas rochas requer fusão parcial do manto 
previamente metassomatizado são evidências fortes 
de que o início do estilo moderno da tectônica de 
placas foi precoce na história da Terra (<3,0 Ga), onde 
seria possível hibridização de fluidos/melt da placa 
subductante (slab) com o peridotito sobrejacente 
da cunha mantélica. Deste modo, admite-se que os 
granitoides estudados foram formados durante a 
segunda etapa de um modelo tectono-magmático 
de dois estágios: (i) primeiro estágio (2,98-2,92 
Ga) - subducção de baixo ângulo com colocação de 
slab-melt e metassomatismo da cunha mantélica; 
(ii) segundo estágio (~2,88-2,87 Ga) – ambiente 
colisional, caracterizado por espessamento crustal 
e retrabalhamento litosférico, onde zonas de 
cisalhamento litosféricas condicionaram a ascensão e 
colocação dos magmas, atuando como condutos pré-
existentes para o transporte e interação entre magmas 
mantélicos e crustais.  

PALAVRAS-CHAVE: Granitoides; Arqueano; 
Petrogênese; Tectônica; Província Carajás.

ABSTRACT: This study investigates the diversity, 
petrological affinities, ascent,emplacement mechanisms, 
deformation regime and temperature, as well as the tectono-
magmatic significance of the Mesoarchean granitoids of 
Ourilândia do Norte, southeast of the Pará State (Brazil). 
The Mesoarchean magmatism of that area was grouped in two 
suites with distinct petrological histories, denominated Mg-K 
granitoid suite and Fe-K granodiorite-granite suite, both of 
them with calcic-alkaline nature. Rare occurrences of high-
Na tholeiitic affinity granitoids are also identified. The Fe-K 
granodiorite-granite association consists of two batholiths 
oriented in the main E-W trend, separated by a rock strip 
represented by Mg-K granitoids. The high-Na granitoid occurs 
locally, as a small ellipsoidal stock oriented in the E-W direction. 
The central portions of the batholiths represents lower strain 
domains, characterized by planar fabric of main E-W direction 
and subvertical dip, while the pluton borders are characterized 
by higher strain domains, suggesting that they are limited by 
regional scale shear zones. Meso- and microstructural data 
indicates that the rocks studied are syn-tectonic and were 
affected by deformation of moderate to high temperature (> 
500 ºC) and low differential stress, during cooling, in the water 
presence, during a sinistral transpressive regime predominantly 
controlled by pure shear. The Mg-K equigranular granitoids 

show a geochemical signature analogous to the Rio Maria 
Granodiorite and were formed by the differentiation of parental 
mafic magma derived from partial melting of the mantle 
previously metassomatized by slab melt, while the enclaves 
were generated by the melting of the metassomatized mantle by 
fluids. The Mg-K heterogranular granodioritic variety can be 
produced by intense hornblende-clinopyroxene fractionation 
from the Mg-K equigranular granodiorite. The Fe-K 
equigranular granite is compositionally related to the others 
high-K leucogranites of Carajás province and was originated 
by TTG crust anatexia. The Fe-K porphyritic granodiorite was 
interpreted as a product of partial melting of the extensively 
enriched mantle, with crustal melt participation. The Fe-K 
heterogranular granite has a hybrid origin involving mingling/
mixing between 60% of magmas derived from partial melting 
of the metassomatized mantle and 40% of the juvenile crust. 
The Mg-K porphyritic granodiorite would have been generated 
by binary mixing processes between magmas derived from 
the mantle metassomatized (80%) and magmas derived from 
crustal anatexia (20%). The high-Na granitoid petrogenesis 
was modeled as a mixture between 70-80% from trondhjemite 
withTTG signature and 20-30% of magma analogous to the 
Mg-K enclaves. The integrated analysis of all petrological 
and structural information indicates that the crustal growth, 
deformation and stabilization of the studied area could have 
occurred in a paleotectonic setting similar to modern orogenic 
systems. The common occurrence of analogous granitoid 
units in others Archean terrains as well as a unanimous 
interpretation that the formation of a large part of those rocks 
require partial melting of the previously metassomatized 
mantle are strong evidence that the onset of the modern-style 
plate tectonics was premature in the Earth history (<3.0 Ga), 
where would be possible hybridization between fluids/melt 
released by slab and peridotite mantle. Thus, it is assumed that 
the granitoids studied were formed during the second stage of 
a two-stage tectono-magmatic model: (i) first stage (2.98-2.92 
Ga) - low-angle subduction with slab-melt emplacement and 
mantle wedge metasomatism; (ii) second stage (~ 2.88-2.87 Ga) 
- collisional environment, characterized by crustal thickening 
and lithospheric reworking, which lithospheric shear zones were 
conditioned by the magma rise and emplacement, acting as pre-
existing conduits to transport and contribute to the interaction 
between mantle- and crustal-derived magmas. 

KEYWORDS: Granitoids; Archean; Petrogenesis; Tecton-
ics; Carajás province.
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INTRODUÇÃO

Granitoides são excelentes marcadores tectôni-
cos, assim como de crescimento, retrabalhamento e 
deformação crustal, e quando colocados em sistemas 
orogênicos do estilo moderno podem registrar seus 
diferentes cenários tectônicos (pré-colisional, coli-
sional ou pós-colisional), devido ao estreito interva-
lo de tempo dos processos de cristalização, quando 
comparados à duração total da orogênese (Best 2003, 
Neves 2012, Nedelec & Bouchez 2015). O estudo da 
natureza, forma e estrutura interna de plútons com-
binado com observações microestruturais e o padrão 
estrutural das rochas encaixantes podem fornecer va-
liosas informações sobre os processos petrogenéticos, 
mecanismos de ascensão, colocação, deformação e ce-
nários paleotectônicos (Paterson et al. 1989, Blenkin-
sop 2000, Best 2003, Passchier & Trouw 2005, Neves 
2012, Nedelec & Bouchez 2015). 

A crosta continental tem sido continuamente 
formada a partir do manto em decorrência da 
diferenciação e resfriamento da Terra, no entanto as 
taxas e mecanismos de crescimento crustal mudaram 
ao longo do tempo geológico, de modo que pelo menos 
70% do volume continental atual foi formado antes de 
2,5 Ga (Taylor & McLennan 1985, 1995; Belousova et 
al. 2010, Dhuime et al. 2012, Guitreau et al. 2012). Desta 
forma, o final do Arqueano tem sido considerado como 
um período de fundamentais mudanças geodinâmicas, 
mas a natureza e a origem dessas mudanças ainda 
são matéria de intenso debate (Taylor & McLennan 
1995, Condie & O’Neill 2010, Laurent et al. 2014a), 
assim como questionamentos de quando e como o 
estilo moderno da tectônica de placas (horizontal) 
teve início no planeta. A maioria dos pesquisadores 
defendem que esta vem atuando desde o Arqueano 
(<3,0 Ga), em pelo menos algumas regiões do planeta 
e se difundiu globalmente em ~2,7 Ga (Cawood et al. 
2006, Van Kranendonk et al. 2007; Condie & Kröner 
2008), no entanto, alguns argumentam que o início 
da tectônica se deu em tempos ainda mais antigos, 
durante o Hadeano (<4,2 Ga; Hopkins et al. 2008), e 
outros indicam um começo muito mais recente, em 
torno de ~1 Ga (Stern 2005, 2006, 2008) ou ~0,85 Ga 
(Hamilton 2011). 

A Província Carajás (PC), localizada na 
porção sudeste do Estado do Pará, é o maior núcleo 

arqueano do Cráton Amazônico (Almeida et al. 1981) 
e conhecida mundialmente como a maior província 
mineral do planeta, foi compartimentada pelo Serviço 
Geológico do Brasil - CPRM (Santos, 2003; Vasquez 
et al. 2008) em Domínio Rio Maria (DRM) a sul de 
idade mesoarqueana (~3,0-2,86 Ga) e Domínio Carajás 
(DC) a norte de idade meso- a neoarqueana (~3,0-2,70 
Ga). A área de estudo compreende a região entre 
Ourilândia do Norte e Água Azul do Norte (Fig. 1), 
tem ~45x22 Km de extensão (~990 Km2) e está situada 
na porção centro-oeste da PC, ao longo da fronteira 
entre os DRM e DC. 

Nos últimos anos, estudos de mapeamento 
geológico-estrutural de semi-detalhe (~1:50.000) 
combinados com petrografia, microestrutural, 
geoquímica e geocronologia Pb-Pb (Santos et al. 2013a, 
Santos & Oliveira 2016, Silva et al. 2018) permitiram 
um significativo avanço do conhecimento sobre a 
natureza e aspectos estruturais do diversificado 
magmatismo mesoarqueano (~2,88-2,87 Ga) deste 
segmento de crosta, o qual é formado por diversas 
variedades de granitoides, agrupadas em duas suítes, 
denominadas Mg-K e Fe-K, ambas de natureza cálcico-
alcalina, e uma variedade de ocorrência subordinada e 
natureza distinta das demais por apresentar afinidade 
toleítica, alto-Na (Santos & Oliveira 2016, Silva et al. 
2018). Essas rochas têm correspondentes em todos 
os crátons e representam um dos últimos eventos 
geológico do Arqueano em cada um desses terrenos, 
indicando que estão relacionadas à estabilização 
final da litosfera arqueana. Embora esse evento seja 
diacrônico de um cráton a outro, ele ocorreu entre 3,0 
e 2,5 Ga em escala global (Sylvester 1994, Frost et al. 
1998, Champion & Smithies 1999, Moyen et al. 2003, 
Oliveira et al. 2009, Heilimo et al. 2013, Almeida et al. 
2011, 2013; Laurent et al. 2014a). 

A integração e reavaliação de dados já existentes 
do magmatismo mesoarqueano de Ourilândia 
permitiram esclarecer sua diversidade, afinidades 
petrológicas e mecanismos de ascensão e colocação, 
além do regime e temperatura de deformação, assim 
como seu significado paleotectônico. Neste contexto, 
este trabalho permitiu uma melhor compreensão sobre 
os mecanismos de crescimento, retrabalhamento e 
deformação de crosta continental primitiva, além 
de discutir suas implicações para o início do estilo 
moderno da tectônica de placas.
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Figura 1. Mapa de localização da área de estudo

GEOLOGIA REGIONAL

A Província Carajás (Santos 2003, Vasquez et 
al. 2008; Fig. 2) foi subdividida por Souza et al. (1996) 
em Terreno Granito Greenstone de Rio Maria, a sul, 
e Bacia Carajás, a norte. O primeiro compreenderia 
as rochas mais antigas, de características ígneas bem 
preservadas, enquanto a porção norte manteria um 
embasamento mesoarqueano, afetado por eventos 
tectonotermais de idade neoarqueana, representados 
por intrusões granitoide e uma vasta sequência vul-
cano-sedimentar. Posteriormente, a CPRM (Santos 
2003; Vasquez et al. 2008) oficializou a compartimen-
tação tectônica da PC em dois domínios, conhecidos 
como Domínio Rio Maria a sul de idade mesoarquea-
na (3,0-2,86 Ga) e Domínio Carajás a norte de idade 
meso- a neoarqueana (3,0-2,70 Ga). Mais recentemen-
te, Dall’Agnol et al. (2013) indicaram que o segmento 
de crosta considerado como embasamento da Bacia 
Carajás, que se estenderia desde a sua borda sul até o 
limite com o DRM, também conhecido como domínio 

de transição (Dall’Agnol et al. 2006) ou subdomínio de 
transição (Feio & Dall’Agnol 2012), não corresponde-
ria a uma crosta arqueana tectonicamente homogê-
nea, o que levou à adoção das denominações Domínio 
Sapucaia (DS) e Domínio Canaã dos Carajás (DCC), 
conforme observado na Figura 2c. Nesse contexto, a 
seguir estão apresentadas as principais associações 
litológicas que compõem tais domínios. 

O DRM, de idade exclusivamente mesoarqueana, 
é caracterizado por associações greenstone belt do 
Supergrupo Andorinhas (3,0-2,9 Ga; Macambira & 
Lancelot 1991, Pimentel & Machado 1994, Avelar 
1996, Souza et al. 2001, Rolando & Macambira 2003, 
Lafon et al. 2000), incluindo o Grupo Tucumã que 
aflora na área de estudo (Araújo & Maia 1991) e 
diversas associações granitoides, agrupadas em: 
(a) suítes TTG (2,98-2,92 Ga), representadas pelas 
unidades tonalíticas Arco Verde, Mariazinha e 
Caracol, além do Trondhjemito Mogno (Macambira 
& Lafon 1995; Rolando & Macambira 2003; Almeida 
et al. 2011); (b) Suíte Sanukitoide Rio Maria (2,87 
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Ga) formada pelo Granodiorito Rio Maria e rochas 
associadas (Oliveira et al. 2009, Santos et al. 2013a, 
Santos & Oliveira 2016); (c) Suíte Guarantã (2,87 Ga) 
formada por leucogranodiorito-granitos de alto Ba-
Sr representados pelos plútons Guarantã, Trairão e 
Azulona (Almeida et al. 2010, 2013); (d) leucogranitos 
cálcico-alcalinos, alto-K (2,86 Ga), representado pelo 
Granito Mata Surrão e plútons afins (Lafon et al. 1994; 
Almeida et al. 2013). Em alguns locais essas rochas são 
recobertas por siliciclásticas, transgressivas do Grupo 
Rio Fresco (Docegeo 1988). No Paleoproterozóico (~1,88 
Ga), este terreno foi afetado por magmatismo plutônico 
Tipo-A da Suíte Jamon, com subvulcanismo associado 
(Rivalenti et al. 1998, Silva Jr. et al. 1999, Dall’Agnol et al. 
2005, Dall’Agnol & Oliveira 2007, Silva et al. 2016).

O DS é formado por associações TTG similar ao 
DRM, no entanto seu embasamento mesoarqueano foi 
intensamente deformado e seccionado por magmatismo 
neoarqueano, representado por: (i) associações TTG, 
compostas pelo trondhjemitos de Água Azul do Norte 
(2,93 Ga), Colorado (2,87 Ga) e Água Fria (2,86 Ga); 
(ii) tonalito com anfibólio formado pelo Tonalito São 
Carlos; (iii) granitoides de alto-Mg definidos pelos 
granodioritos Água Azul e Água Limpa, colocados 
em 2,87 Ga; (iv) granitos cálcico-alcalinos alto Ba-Sr 
representados pelos leucogranodioritos Pantanal e 
Nova Canadá; e (v) granitos cálcico-alcalinos, alto-K 
representados pelos granitos Xinguara (2,86 Ga) e 
Velha Canadá (2,75 Ga) (Santos et al. 2013b, Teixeira 
et al. 2013, Silva et al. 2014, Gabriel & Oliveira 2014, 
Oliveira et al. 2014, Leite-Santos & Oliveira 2016).

Figura 2. (a) Localização do Cráton Amazônico na Plataforma Sul Americana (Almeida et al. 1981); (b) Lo-
calização da Província Carajás no Cráton Amazônico (Tassinari & Macambira 2004); (c) Compartimentação 
tectônica da Província Carajás segundo Dall’Agnol et al. (2013), com a localização da área sob estudo; e (d) 
mapa geológico regional da Província Carajás (modificado de Oliveira et al. 2014) com a localização da área 
de estudo. Na parte esquerda é mostrado a proposta de compartimentação tectônica de acordo com Vasquez 
et al. (2008) e a direita a proposta de Feio & Dall’Agnol (2012)

O DCC, de idade meso- a neoaqueana (3,0-2,70), 
é caracterizado pela predominância de granitos cál-
cico-alcalinos, alto-K e provavelmente representa o 
embasamento da Bacia Carajás, formada pelo Super-
grupo Itacaiúnas. O DCC é constituído pelo Orto-
granulito Chicrim-Cateté (3,0 Ga), pelas rochas do 
Complexo Xingu (2,97-2,86 Ga), Diopsídio-Norito 
Pium (2,74 Ga) e por seis grupos de granitoides: (i) 
tonalitos com anfibólio representado pelas unida-
des Tonalito Bacaba (3,0 Ga) e Complexo Tonalítico 
Campina Verde (2,87-2,85 Ga); (ii) suite TTG, com 

baixa expressividade areal, composta pelo Trondh-
jemito Rio Verde (2,93 Ga); (iii) Granito Canaã dos 
Carajás cálcico-alcalino, sódico (2,95-2,93 Ga); (iv) 
granitos cálcico-alcalinos, alto-K, com grande ex-
pressividade volumétrica, formados pelos granitos 
Bom Jesus (sem idade definida), Cruzadão (2,86-2,85 
Ga), Serra Dourada (2,85-2,83 Ga) e Boa Sorte (2,86 
Ga); (v) Suíte Pedra Branca de idade 2,75; e (vi) Suíte 
Planalto e rochas charnockíticas associadas, de idade 
2,73 Ga (Feio et al. 2012, Feio & Dall’Agnol 2012, Feio 
et al. 2013, Santos et al. 2013c, Rodrigues et al. 2014).
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MATERIAIS E MÉTODOS 

O mapeamento geológico-estrutural da área 
de estudo foi realizado por pesquisadores do Grupo 
de Pesquisa Petrologia de Granitoides – GPPG 
da UFPA, onde foram visitados 197 afloramentos. 
Nestes, foram realizados a descrição dos principais 
aspectos litológicos e estruturais, assim como das 
relações de contato entre os granitoides estudados 
e suas rochas encaixantes. Para a localização desses 
pontos foi utilizado um aparelho GPS (Global Position 
System) com precisão de ~3 m. A confecção do mapa 
geológico da área de estudo foi realizada utilizando o 
software ArcGIS® v. 10.5/2017, com base na integração de 
dados de campo, imagens de radar (SRTM, resolução 
espacial de 15 m), aerogamaespectrométricas e 
aeromagnetométricas (Santos & Oliveira 2016, Silva et 
al. 2018). Os estereogramas foram gerados no software 
Stereonet v. 9.9.3/2017 e as seções geológicas foram 
confeccionadas a mão e digitalizadas utilizando o 
software Corel Draw® v. X9/2017.

Estudos detalhados de petrografia e 
microestrutural foram realizados por Santos & 
Oliveira (2016) e Silva et al. (2018). As lâminas 
(polida ou delgada) foram preparadas na Oficina de 
Laminação do Instituto de Geociências da UFPA, com 
secções de corte aproximadamente perpendicular 
à foliação da rocha, e sempre que possível paralela 
ao rake. A análise modal quantitativa foi adquirida a 
partir da contagem de 2000 pontos, em 115 lâminas das 
diversas variedades de granitoides, distribuídos numa 
malha de 0,4 mm de espaçamento, em contador de 
pontos automático da ENDEEPER (software Hardledge; 
v. Worsktation 1.3.6.1111) e utilizando os princípios de 
Chayes (1956) e Hutchison (1974). Para a classificação 
esses dados foram plotados nos diagramas Q-A-P 
(Le Maitre 2002), conforme estabelecido pela IUGS 
(International Union of Geological Sciences). A análise das 
microestruturas magmáticas permitiu um avanço na 
compreensão dos processos petrogenéticos envolvidos 
na formação dos granitoides estudados, enquanto 
o exame dos diferentes tipos de microestruturas de 
recristalização especialmente aquelas observadas 
em quartzo e feldspatos permitiram estimar a 
temperatura de deformação. Adicionalmente, o 
estudo microestrutural possibilitou inferir a relação 
entre origem e deformação dessas rochas, assim como 
realizar uma listagem das diversas transformações 
tardi- a pós-magmáticas, permitindo um melhor 
entendimento das condições de reequilíbrio e papel 
dos fluidos em estágio subsolidus. 

Os dados de geoquímica foram obtidos a partir 
de 135 amostras representativas das diversas rochas 
estudadas (Santos & Oliveira 2016; Silva et al. 2018). As 
amostras selecionadas foram trituradas, pulverizadas, 
homogeneizadas e quarteadas no Laboratório 
de Preparação de Amostras (OPA) do Instituto 
de Geociências da UFPA e as análises químicas 
foram realizadas pela ACME Analytical Laboratories 
Ltda. (Vancouver, Canadá), onde os conteúdos de 
elementos maiores e menores foram analisados por 
ICP-ES (Inductively Coupled Plasma Emission Spectroscopy) 
e os elementos traços por ICP-MS (Inductively coupled 
plasma mass spectrometry). A classificação geoquímica e 
avaliação do comportamento dos elementos maiores, 
menores e traços foram feita por meio de diagramas 
adequados, conforme indicado por Ragland (1989), 
Rollinson (1993), Frost et al. (2001) e Gill (2010). A 
geração de todos os diagramas foi realizada com o 
software GCDkit® v. 5.0/2018, enquanto o Corel Draw® (v. 
20.0/ 2018) foi utilizado para tratamento e construção 
das pranchas.

As análises isotópicas foram realizadas pelo 
método de evaporação de Pb em monocristais de 
zircão, a partir de espectrômetro de massa de ionização 
termal modelo FINNIGAN MAT 262, no Laboratório 
de Geologia Isotópica do IG/UFPA, utilizando os 
métodos de Kober (1986). Foram analisados 16 cristais 
de zircão de um anfibólio-biotita granodiorito (2875 ± 
2 Ma) e 31 de um granodiorito livre de anfibólio (2884  
± 3 Ma), de modo que apenas 5 cristais no primeiro 
e 3 cristais no último foram utilizados para o cálculo 
da idade de cristalização, uma vez que os demais 
apresentaram razões 204Pb/206Pb acima de 0,0004 ou 
conteúdo de Pb insuficiente para a datação (Santos  
et al. 2013a).

CLASSIFICAÇÃO 

Os granitoides mesoarqueanos de Ourilândia do 
Norte foram agrupados em duas suites, denominadas 
de suíte granitoide Mg-K e suíte granodiorito-gra-
nito Fe-K, ambas de natureza cálcico-alcalina. Mais 
restritamente ocorre uma variedade distinta de afini-
dade toleítica, alto-Na (Santos & Oliveira 2016; Silva 
et al. 2018). A classificação petrográfica e diagramas 
discriminantes das duas séries magmáticas definidas 
por essas rochas é mostrada na Figura 3, onde as fai-
xas cinzas, observadas nos diagramas das figuras 3c-d, 
são propostas neste trabalho como um intervalo tran-
sicional dos valores de Fe* e Mg#, que separa clara-
mente as rochas estudadas. Na Figura 4 é mostrado os 
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aspectos texturais de cada variedade, onde temos: (i) 
suíte Mg-K que agrupa seis variedades de sanukitoi-
des e rochas associadas, petrograficamente definidas 
como epidoto-hornblenda-biotita granodiorito equi-
granular (EHBGde, Fig. 4a), epidoto-hornblenda-bio-
tita tonalito equigranular (EHBTnle, Fig. 4b), epido-
to-hornblenda quartzo monzodiorito equigranular 
(EHQzMzDe, Fig. 4c), epidoto-biotita granodiorito 
heterogranular (EBGdh; Fig. 4d), biotita-hornblenda 
granodiorito porfirítico (BHGdp, Fig. 4e), e epidoto-
-biotita-hornblenda (quartzo) diorito equigranular 
(EBHQzDe; Fig. 4f) e enclave máfico microgranular 
(EMM); (ii) suíte Fe-K formada por uma associação 
granodiorito-granítica, representada por três varie-
dades litológicas, petrograficamente definida como 
biotita monzogranito equigranular (BMzGe, Fig. 4g), 
biotita monzogranito heterogranular (BMZGh, Fig. 
4h) e titanita-epidoto-biotita granodiorito esparsa-
mente porfirítico (TEBGdep, Fig. 4i); e (iii) granitoide 
alto-Na, classificado como epidoto-biotita trondhje-
mito porfirítico (EBTdp; Fig. 4j).

No item geoquímica foi preparada uma síntese 
dos dados geoquímicos dessas rochas, no entanto, an-
tecipadamente, vale ressaltar o maior espectro com-
posicional dos conteúdos de K2

O e valores da razão 
K/Na para as rochas da suíte Mg-K, em especial dos 
EMMs, em relação aquelas da Fe-K. O EBTdp mos-
tra Mg# relativamente alto, baixos conteúdos de K

2
O 

(Fig. 3c) e com menor razão K/Na entre os granitoides 
estudados (Fig. 3d).

GEOLOGIA

O mapa geológico da área de estudo (Fig. 5) 
mostra que a associação granodiorito-granito da suíte 
Fe-K constitui dois batólitos de natureza composta, 
separados por uma faixa de granitoides Mg-K, predo-
minantemente formada por EHBGde, com ocorrência 
localizada de lentes ou pequenos plútons de fácies 
EHBTnle, EHQzMzDe e EBHQzDe. O batólito Fe-K, 
situado na porção central do mapa, tem forma elip-
soidal, com maior eixo orientado na direção principal 
E-W, dimensões de ~ 37x8 Km, enquanto o segundo, 
localizado na porção sudeste, tem forma de arco e foi 
cortado a sul pelo Granito Seringa. O granodiorito 
porfirítico Mg-K (BHGdp) ocorre na porção sudoes-
te do mapa, como dois plútons, um em contato com 
os granitos Fe-K; e o outro com os greenstones belts de 
Tucumã, separados por uma faixa de sanukitoide de 
fácies EHBGde (ver Fig. 5). O granitoide alto-Na (EB-

Tdp) apresenta uma ocorrência localizada, situado na 
porção central do mapa, como um pequeno stock elip-
soidal E-W e dimensões de ~2x1 Km (Santos & Olivei-
ra 2016; Silva et al. 2018). 

Figura 3.  Diagramas de classificação petrográfica e 

geoquímica dos granitoides mesoarqueanos estuda-

dos. (a) Q-A-P (LeMaitre 2002); (b) P-Q (Debon & Le Fort 

1983); (c) Fe*[FeOt/(FeOt+MgO)] vs. K2O; e (d) Mg#[(MgO-

mol)/(MgOmol/FeOt
mol)] vs. K/Na (modificado de Moyen et 

al. 2003). A faixa cinza representa um intervalo transi-

cional dos valores de Fe* e Mg# e separa as rochas es-

tudadas em dois grupos composicionais: Mg-K e Fe-K.

Os granitoides da suíte Mg-K apresentam um 
grande número de EMM, de composições heterogêne-
as (Figs. 6a e 6b), frequentemente orientados segundo 
a direção principal da foliação. Por outro lado, na suíte 
Fe-K, os granitos (BMzGe e BMzGh) são caracteri-
zados pela ausência de EMMs, sendo que apenas na 
variedade granodiorítica (TEBGdep) foram identifi-
cados a ocorrência destes (Fig. 6c), que também ocor-
rem em grande número e orientados de acordo com a 
foliação. Até o momento não há um trabalho definindo 
a natureza dos EMMs hospedados no granodiorito da 
suíte Fe-K, assim como sua comparação com aqueles 
mapeados nos granitoides Mg-K, já caracterizados 
por Santos & Oliveira (2016). 
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Figura 4. Amostras representativas dos granitoides da suíte Mg-K (modificado de Santos & Oliveira 2016; Silva 
et al. 2018). (a) epidoto-hornblenda-biotita granodiorito equigranular – EHBGde mostrando textura equigranular 
média, típico desta variedade; (b) epidoto-hornblenda-biotita tonalito equigranular - EHBTnle mostra aspectos 
texturais e mineralógicos semelhantes as rochas de fácies EHBGde, diferindo essencialmente por apresentar 
maiores valores na razão Pl1/Kfs1; (c) epidoto-hornblenda quartzo monzodiorito equigranular - EHQzMzDe 
mostrando textura equigranular grossa (d) epidoto-biotita granodiorito heterogranular – EBGdh formado por 
fenocristais de feldspatos imersos em matriz de agregados de quartzo, feldspatos e fases máficas; (e) biotita-
hornblenda granodiorito porfirítico - BHGdp com textura definida por fenocristais centimétricos de álcali-
feldspato hipidiomófico imerso em matriz de granulação média; e (f) epidoto-biotita-hornblenda quartzo-
diorito equigranular – EBHQzDe apresentando textura equigranular fina.
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Figura 4 (continua). Amostras representativas dos granitoides da suíte Fe-K. (g) biotita monzogranito 
equigranular – BMzGe mostrando aspecto textural homogêneo típico dessas rochas, com trama definida 
essencialmente pela orientação preferencial de micas; (h) biotita monzogranito heterogranular – BMzGh 
com foliação protomilonítica, formada por porfiroclastos de feldspatos, contornados por agregados 
alongados de quartzo e cristais de biotita; e (i) titanita-epidoto-biotita granodiorito esparsamente 
porfirítico - TEBGdep formado por fenocristais de feldspato centímétrico, imersos em matriz de granulação 
fina, composta por quartzo, feldspatos, biotita, epidoto e titanita. (j) Amostra representativa do granitoide 
alto-Na (epidoto-biotita trondhjemito porfirítico – EBTdp) formado por fenocristais grossos (>5 mm) de 
plagioclásio imersos em matriz de granulação fina (<1 mm) de quartzo, feldspatos e biotita. Observe a 
presença de pequenos enclaves máficos com aspecto digerido.

Os batólitos Fe-K apresentam inúmeras 
lentes de sanukitoide de fácies EBGdh (Fig. 5), 
as quais são cortadas por veios graníticos (Fig. 
6d), sugerindo que essas lentes de EBGdh são 
relativamente mais antigas do que os granitos 
Fe-K hospedeiros. Uma análise em escala de mapa 
reforça a hipótese de que ambos os batólitos Fe-K 
são intrusivos nas rochas Mg-K, no entanto, a 
ausência de feições como bordas de resfriamento 
e enclaves angulosos aponta um contraste de 
viscosidade relativamente baixo entre essas rochas 
(BMzGe e EBGdh), tornando inviável descartar que 
seus magmas possam ter coexistido e interagido 
durante os processos de transporte e colocação.

O BMzGe é volumetricamente mais abun-

dante em ambos os batólitos Fe-K, enquanto o 

BMzGh ocorre localmente associado a lentes de 

TEBGdep (Fig. 5). O BMzGh e TEBGdep fre-

quentemente mostram relações de mingling entre 

sí, como por exemplo, enclaves arredondados de 

TEBGdep hospedados em BMzGh (Fig. 6b) e cris-

tais de feldspato deste último mecanicamente in-

filtrados no primeiro (Fig. 6e). A Figura 6c mostra 

a ocorrência de EMMs e enclave tonalítico hospe-

dados na variedade TEBGdep, enquanto a Figura 

6f mostra a comum presença de pequenos EMMs 

no granitoide alto-Na. 
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Figura 5. Mapa geológico de Ourilândia do Norte, modificado de Silva et al. (2018) e Santos & Oliveira (2016), mos-
trando a localização dos perfis geológicos esquemáticos A-A’ e B-B’, exibidos na porção inferior direita. Na parte 
superior direita, são mostradas as projeções estereográficas de equal-area (Schimdt-Lambert), com as principais 
atitudes de foliação medidas.

Em escala mesoscópica, todos os granitoides 
estudados mostram características ígneas bem pre-
servadas (figs. 4 e 6), no entanto foram afetados por 
deformação heterogênea em temperatura relativa-
mente alta. Estruturalmente, podem ser classificados 
como tectonitos tipo S ou SL, apresentam uma trama 
planar de direção principal E-W, frequentemente 
mergulhando para sul, com moderado a alto ângulo 
(~65-90º), concordante ao eixo principal dos batólitos 
e definindo um arranjo contínuo com a foliação tec-
tônica da rocha encaixante (Fig. 5). Em decorrência 
da partição geométrica e cinemática da deformação, 
na porção central dos batólitos a foliação é observada 
pela orientação preferencial de cristais prismáticos ou 

tabulares de feldspatos e máficos (Fig. 6g), o que in-
dica fluxo magmático/submagmático seguido de flu-
xo em estado sólido de alta temperatura (domínio de 
menor strain), por outro lado, nas porções próximas as 
bordas dos batólitos, a trama é caracterizada essen-
cialmente por foliação milonítica, principalmente nas 
variedades mais enriquecidas em máficos da suíte Mg-
K. No BMzGe empobrecido em fases máficas, a trama 
desenvolvida nos domínios de borda dos batólitos é 
caraterizada por bandamento composicional, com di-
reção concordante as bordas dos batólitos e mergulho 
subvertival, o qual é comumente afetado por dobras 
complexas, ou cortado por falhas submagmáticas 
(Fig. 6i), indicando que sua origem é primária.
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Figura 6. Relações de campo e aspectos estruturais dos granitoides estudados. (a) Enclave Micro-
granular Máfico – EMM com forma arredondada, hospedado em sanukitoide de fácies EHBGde. 
Note a presença de cristais de feldspato do granodiorito mecanicamente infiltrado no EMM, 
sugerindo baixo contraste de viscosidade entre eles. (b) enclave arredondado de TEBGdep hos-
pedado em BMzGh, indicando baixo contraste de viscosidade entre enclave e hospedeiro; (c) 
TEBGdep hospedando EMM e xenólito de epidoto-biotita tonalito, este último mostra uma tra-
ma milonítica pretérita fortemente achatada e bordas irregulares, possivelmente indicando 
processos de assimilação de uma crosta mais antiga. Note que os enclaves ocorrem orientados 
de acordo com a foliação da rocha hospedeira; (d) veios leucograníticos seccionando sanuki-
toides de fácies EBGdh. Note a presença de EMM amendoado e alongado segundo a foliação; 
(e) contato entre BMzGh e TEBGdep, com presença de fenocristais de feldspato do BMzGh me-
canicamente infiltrados no TEBGdep, sugerindo baixo contraste de viscosidade entre eles; (f) 
EBTdp hospedando pequenos enclaves máficos com bordas irregulares, que indicam processos 
de interação; (g) sanukitoides de fácies EBGdh com trama definida pela orientação preferencial 
dos fenocristais de feldspatos predominantemente euédricos, contornados por matriz de gra-
nulação fina composta por quartzo, feldspatos e minerais máficos, tipicamente encontrado em 
domínios de menor strain; (h) sanukitoides de fácies EHBTnle afetado por banda de cisalhamen-
to e veio leucogranítico; (i) BMzGe mostrando bandamento composicional decimétrico, cortado 
por falha magmática subvertical (porção central da foto), caracterizada pelo preenchimento e 
“cicatrização” da superfície de rompimento da falha por melt residual (fase líquida do magma), 
indicando deformação na presença de melt. 

Nesse contexto, pode-se inferir que esses 
batólitos são bordejados por zonas de cisalhamento 
de escala regional e em profundidade tendem a 
apresentar uma forma cônica (ver seções geológicas 
da Fig. 5). Em decorrência da dificuldade de coleta 
dos dados lineares durante as etapas de campo, não 
é possível avaliar a relação foliação vs. lineação da 
trama dessas rochas, no entanto, quando visível, 
esta frequentemente mostra um rake oblíquo com 

relação ao plano da foliação (informação verbal 
do Prof. Oliveira, D.C.), indicando um regime 
transpressivo para a deformação dúctil que afetou 
essas rochas. A forma dos plútons e análise de 
indicadores cinemáticos, observados em domínios 
de maior strain, permitiram inferir uma cinemática 
predominantemente sinistral, com baixa vorticidade, 
caracterizando um regime transpressivo sinistral 
dominado por cisalhamento puro.
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MINERALOGIA E MICROESTRUTURAL

Os minerais essenciais de todas as rochas es-
tudadas são formados por quartzo, plagioclásio e 
microclina. Seus conteúdos modais, assim como dos 
minerais varietais e acessórios, podem ser conferidos 
na Tabela 1. 

A maioria das variedades da suíte Mg-K (EHBG-
de, EHBTnle, EHQzMzDe, BHGdp e EBHQzDe) 
apresentam hornblenda, biotita e epidoto como mi-
nerais varietais, com exceção do granodiorito de fá-
cies EBGdh, em que a hornblenda ocorre apenas como 
mineral acessório. Os minerais acessórios primários 
são formados por titanita, apatita, zircão, ±magneti-
ta e ilmenita, enquanto os acessórios secundários são 
clorita, muscovita, epidoto, biotita, titanita, hematita, 
ilmenita, pirita e calcopirita. 

Os monzogranitos Fe-K (BMzGe e BMzGh) 
apresentam biotita como único mineral varietal e 
as fases acessórias primárias são epidoto, titanita, 
apatita, zircão, allanita, magnetita ±ilmenita, 
enquanto os acessórios secundários são clorita, 
muscovita, epidoto, titanita, hematita, ilmenita, 
pirita e calcopirita. Por outro lado, a variedade 
granodiorítica Fe-K (TEBGdep) apresenta biotita, 
epidoto e titanita como fases varietais, allanita, 
apatita, zircão, magnetita e ilmenita como minerais 
acessórios primários e clorita, muscovita, epidoto, 
titanita, hematita, ilmenita, pirita e calcopirita como 
fases acessórias secundárias. 

O trondhjemito sódico (EBTdp) é caracterizado 
por epidoto e biotita varietal, como mineralogia 
acessória primária apresenta titanita, apatita e 
zircão, e secundária clorita, muscovita e epidoto.

 

Variedades/ Granitoide alto-Na
Mineral (%) EHBGde EBGdh BHGdp EHBTnle EHQzMzDe EBHQzDe BMzGe BMzGh TEBGdep EBTdp

Quartzo 17,35 - 34,6 19,65 - 38,9 13,5 - 30,15 19,5 - 33,75 6,6 - 23,0 1,2 - 14,3 24,65 - 39,20 20,45 - 41,2 22,2 - 31,9 24,6 - 34,65
Plagioclásio 29,95 - 61,9 33,7 - 56,34 33,8 - 64,45 36,54 - 57,45 50,6 - 56,6 16,5 - 55,4 27,20 - 48,79 27,1 - 43,84 29,65 - 51,85 45,8 - 65,05
Álcali-feldspato 0,1 - 17,95 3,09 - 24,45 9,1- 25,9 0,05 - 4,99 0,8 - 11,5 - 12,39 - 39,55 15,34 - 39,55 5,65 - 17,25 0,95 - 13,6
Anfibólio 1,4 - 20,9 0,15 - 1 3,9 - 12,05 0,5 - 21,1 0,5 -18,7 7,0 - 70,0 - 0,25 - 0,05 2.25 0,8 - 1,85
Biotita 0,2 - 20,79 2,8 - 79,39 0,05 - 2 13,85 - 27,0 5,6 -18,7 0,3 - 16,8 0,6 - 9,89 3,65 - 12,69 6,65 - 14,5 2,4 - 6,3
Epidoto 0,2 - 3,25 0,1 - 2,85 0,1 - 1,55 0,4 - 3,7 0,4 - 3,9 0,1 - 6,2 0,05 - 1,04 0,1 - 1,7 0,35 - 2,8 0,3 - 1,9
Muscovita - 0,35 - 0,85 - - - - 0,05 - 0,89 0,05 - 0,4 0.10 0,05 - 0,1
Titanita 0,1 - 0,4 0,05 - 0,45 0,3 - 0,95 0,05 - 0,1 0,4 -1,0 0,3 - 1,3 0,05 - 0,85 0,1 - 0,75 0,15 - 2,4 0,2 - 0,55
Allanita 0,05 - 0,89 0,05 - 0,34 - 0,15 - 0,2 - - 0,05 - 0,1 0,1 - 0,3 0,15 - 0,7 0.05
Apatita 0,05 - 0,25 0,05 - 0,4 0,2 - 0,7 0.10 0,1 - 0,5 - 0,05 - 0,44 0,05 - 0,35 0,7 -1,0 0,2 - 0,5
Zircão 0,05 - 0,25 0,1 - 0,25 0.10 <0,1 0.70 <0,1 0,05 - 0,15 0,05 - 0,2 0,05 - 0,25 0,05 - 0,2
Clinozoisita 0,1 - 1,55 1.45 - 0,15 - 0,95 - - 0.10 - - -
Opacos 0.10 0.05 0,05 - 2,05 <0,1 <0,1 0.10 0,05 - 0,75 0,34 - 1,2 0,75 - 2,7 <0,1
Máficos 15,55 - 33,7 11,5 - 18,79 10,2 - 15,7 16,7 - 35,4 - - 2,75 - 11,8 5,40 - 13,59 17.80 5.90
A+P 36, 9 -65,2 46,9 - 68,75 59,70 - 78,1 36,6 - 57,5 57,5 - 67,9 16,7 - 55,4 35,88 - 79,85 25,28 - 25,28 46,90 - 63,25 63,20 - 66,0

Quartzo 21,0 - 46,1 22,49 - 43,2 14,74 - 33,24 29,6 - 47,0 11,9 - 28,6 2,4 - 14,1 25,28 - 37,97 24,16 - 45,94 25,99 - 40,49 27,16 - 33,76
Plagioclásio 36,8 - 74,6 39,6 - 64,96 40,19 - 70,37 52,9 - 68,9 70,5 - 75,6 85,9 - 97,6 29,35 - 50,81 30,22 - 46,54 37,62 - 60,68 65,09 - 71,81
K-feldspato 0,1 - 21,7 7.88 10,57 - 30,80 0,1 - 7,8 0,9 - 14,9 0 12,90 - 40,36 16,82 - 33,55 6,94 - 21,89 1,04 - 1,15

Suíte granodiorito-granito Fe-KSuíte granitoide Mg-K

Recalculado para 100%

Tabela 1. Composições modais (conteúdos mínimos e máximos) das variedades granitoides estudadas. Dados 
compilados de Santos & Oliveira (2016) e Silva et al. (2018). As fases acessórias secundárias foram contabilizadas 
como suas possíveis fases formadoras.

Embora as diferentes variedades de granitoides 

estudados apresentem algumas diferenças mineraló-

gicas (Tab. 1) e microestruturais (Fig. 7), elas mos-

tram muitas similaridades sob o microscópio, o que 

permitiu Santos & Oliveira (2016) e Silva et al. (2018) 

realizarem uma descrição conjunta da tipologia mi-

neralógica e microestrutural dessas rochas. Assim, a 

seguir foi estruturada uma compilação descritiva dos 

principais aspectos mineralógicos e microestruturais 

dos diversos granitoides estudados.

Quartzo – ocorre na forma de quatro principais 

tipos microestruturais: (i) Qtz1
 – cristais xenomór-

ficos primários, geralmente de granulação fina (<1,0 

mm), com contatos irregulares, fraturados e mode-

rada extinção ondulante. Nos domínios de menor 

strain frequentemente ocorrem compondo núcleos, 

no contexto de microestrutura núcleo-manto, com 

cristais de Qtz
2
 e/ou Qtz

3
. Nos domínios de maior 

strain, cristais de Qtz
1
 dificilmente são observados, em 

decorrência do maior grau de recristalização; (ii) Qtz
2
 

– cristais recristalizados, com contatos suturados, defi-

nindo microestrutura tipo GBM ±SGR. Nos domínios 

de menor strain comumente  ocorrem como mantos de 

recristalização em volta de núcleos de Qtz
1
, e em do-

mínios de maior strain todo o quartzo da amostra pode 

estar transformado para Qtz
2
, definindo agregados 

oblatos e alongados segundo a direção principal da fo-

liação milonítica; (iii) Qtz
3
 – são agregados de cristais 
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com contatos internos retos e pontos tríplices entre sí, 

definindo a microestrutura granoblástica poligonal; e 

(iv) Qtz
4
 – representa pequenos cristais de quartzo em 

forma de gotas, compondo microestrutura mimerquíti-

ca, com Plg
4
. Os Qtz

3
 e Qtz

4
 Podem ocorrer em domínios 

de maior e menor strain.

Plagioclásio – apresenta quatro tipos microes-

truturais: (i) Pl
1
 – cristais idiomórficos a hipidiomór-

ficos primários, com contatos retos ou irregulares, 

moderada extinção ondulante e com microfraturas 

intragranulares. Comumente apresentam maclas tipo 

albita afetadas por plasticidade intracristalina, micro-

estruturas de transformação para epidoto (saussuriti-

zação) e muscovita (sericitização), além de inclusões 

de minerais varietais e acessórios primários. O Pl1
 

identificado na maioria das variedades mostra zonea-

mento normal, enquanto zoneamento oscilatório pode 

ser observado no BMzGh (Fig. 7h). Nos domínios de 

menor strain mostram comportamento deformacional 

essencialmente rúptil e podem ocorrer com micro-

fraturas submagmáticas, indicando deformação na 

presença de melt (e.g. Fig. 7d). Nos domínios de maior 

strain Pl1
 frequentemente ocorre como porfiroclastos 

arredondados ou com forma de augen, compondo nú-

cleos bordejados por cristais recristalizados de Pl
2
 e/

ou Pl
3
; (ii) Pl

2
 – cristais recristalizados de granulação 

muito fina, com contatos suturados entre sí, definindo 

microestrutura tipo BLG ±SGR. Microestrutura nú-

cleo-manto, envolvendo núcleo de Pl
1
 e manto de Pl

2
 

pode estar presente em domínios de menor strain, no 

entanto a razão volumétrica manto/núcleo dos cristais 

de plagioclásio é maior em amostras coletadas em do-

mínios de maior strain; (iii) Pl
3
 – formam agregados de 

cristais com pontos tríplices e contatos retos entre si, 

evidenciando microestrutura granoblástica poligonal, 

geralmente como mantos em torno de Pl
1
; e (iv) Pl

4
 

– representa cristais de composição albítica forman-

do microestrutura mimerquítica, em conjunto com o 

Qtz
4
, ao longo de contatos entre o Pl

1
 e Mc

1
.

Microclina – compõe quatro principais tipos mi-

croestruturais: (i) Mc
1
 – cristais idiomórficos a hipi-

diomórficos magmáticos, com contatos retos ou irre-

gulares, moderada extinção ondulante, microfraturas 

intragranulares, lamelas de exsolução (pertita) e po-

dem apresentar inclusões de Qtz
1
, Pl

1
 e minerais varie-

tais e acessórios. Nos domínios de menor strain, embora 

Mc
1
 possa compor um núcleo manteado por Mc

2
 e/ou 

Mc
3 
evidenciando plasticidade intracristalina, ela ten-

de a mostrar comportamento deformacional essencial-

mente rúptil. Nos domínios de maior strain, Mc
1
 ocorre 

frequentemente como porfiroclastos contornados por 

cristais recristalizados de Mc
2
 e/ou Mc

3
, além de agre-

gados alongados de Qtz
2
 e minerais máficos; (ii) Mc

2
 – 

cristais recristalizados de granulação muito fina, com 

contatos suturados entre si, definindo microestrutura 

tipo BLG e SGR. Em domínios de maior strain é comum 

a presença de microestrutura núcleo-manto, envol-

vendo Mc
1
 e Mc

2
; e (iii) Mc

3
 – definem microestrutura 

granoblástica poligonal caracterizados por agregados 

de cristais com contatos retos, com pontos tríplices de 

~120º entre si.

Biotita – compõe três principais tipos micro-

estruturais: (i) Bt
1
 – cristais primários predominan-

temente idiomórficos, com contatos retos ou curvos, 

podendo apresentar suave extinção ondulante, mi-

crodobras, kink-bands, microfraturas intragranulares e 

inclusões de minerais varietais e acessórios, como epi-

doto, titanita, zircão, apatita, magnetita e ilmenita. Co-

mumente mostram microestruturas de transformação 

para clorita (cloritização) e menos comumente epido-

to e óxidos de Fe-Ti. Nos domínios de menor strain, Bt
1
 

pode ocorrer alterada, mas geralmente não apresentam 

feições de plasticidade intracristalina, por outro lado, 

nos domínios de maior strain, a Bt
1
 comumente está 

transformada para Bt
2
; (ii) Bt

2
 – agregados alongados 

de cristais recristalizados de granulação muito fina, 

e contatos retos entre sí, por vezes definindo pontos 

tríplices. Em domínios de maior strain, ocorrem asso-

ciados a outros minerais máficos, contornando porfi-

roclastos de feldspatos; (iii) Bt
3
 – cristais neoformados 

ao longo das superfícies de clivagem da Hbl
1
.

Hornblenda – Ocorre essencialmente como um 

único tipo microestrutural, Hbl
1
, caracterizado por 

cristais idiomórficos a hipidiomórficos, granulação 

fina (<1 mm), contatos retos ou curvos, comumente 

microfraturados e podendo apresentar leve extinção 

ondulante e até formação de subgrain. 
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Figura 7. Aspectos microestruturais das rochas da Suíte Mg-K (Santos & Oliveira 2016; Silva et al. 2018). (a) 
epidoto-hornblenda-biotita granodiorito equigranular – EHBGde com cristais de plagioclásio definindo textura 
equigranular hipidiomórfica, com álcali-feldspato e quartzo intersticial; (b) epidoto-hornblenda-biotita tonalito 
equigranular – EHBTnle mostrando textura geral equigranular hipidiomórfica, com presença de finos cristais 
de sericita alterando o plagioclásio; (c) epidoto-hornblenda quartzo monzodiorito equigranular – EHQzMzDe 
mostrando cristais de feldspatos com granulação equigranular hipidiomórfica grossa; (d) epidoto-biotita 
granodiorito heterogranular – EBGdh mostrando fenocristal idiomórfico de álcali-feldspato afetado por fratura 
submagmática, preenchida por quartzo residual, indicativa de que foi preenchida pelo melt residual, em 
estágio submagmático; (e) biotita-hornblenda granodiorito porfirítico - BHGdp mostrando porção marginal de 
fenocristais centimétricos de álcali-feldspato hipidiomófico imerso em matriz de granulação média; (f) epidoto-
biotita-hornblenda quartzo-diorito equigranular – EBHQzDe exibindo textura equigranular hipidiomórfica fina.
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Figura 7.  Aspectos microestruturais dos granitoides da Suíte Fe-K. (g) biotita monzogranito equigranular – 
BMzGe mostrando cristais de feldspatos com textura geral equigranular hipidiomórfica; (h) biotita monzogranito 
heterogranular – BMzGh ilustrando um fenocristal de plagioclásio com zoneamento oscilatório, o que pode indicar 
desestabilização na composição do magma, durante sua cristalização. Notar presença de Qtz2 e Qtz3; e (i) titanita-
epidoto-biotita granodiorito esparsamente porfirítico – TEBGdep caracterizado pela ocorrência de fenocristais de 
feldspato centimétricos, imersos em matriz de granulação fina, formada por quartzo, feldspatos, biotita, epidoto 
e titanita. Aspectos microestruturais do granitoide alto-Na. (j) epidoto-biotita trondhjemito porfirítico – EBTdp 
mostrando fenocristais grossos (>5 mm) de plagioclásio imersos em matriz de granulação fina (<1 mm) formada 
por quartzo recristalizado, feldspatos e biotita.

Epidoto – apresenta quatro principais tipos 
microestruturais: (i) Ep

1
 – cristais idiomórficos de 

origem primária, com contatos retos, microfraturas 
intragranulares e comumente compõem agregados 
associados a outras fases máficas. Em ambos os domínios 
de deformação, maior e menor strain, o Ep

1
 mostra 

comportamento essencialmente rúptil; (ii) Ep
2
 – são 

cristais xenomórficos associados a microestruturas 
de transformação do Pl

1
 (saussuritização); (iii) Ep

3
 – 

cristais contornando allanita, definindo textura em 
corona; e (iv) Ep

4
 – cristais neoformados ao longo dos 

planos de clivagem da Bt
1
. 

Titanita – Ocorre como três principais tipos 
microestruturais: (i) Tit

1
 – cristais comumente 

idiomórficos, contatos retos, com comum presença de 
microfraturas intragranulares e ausência de extinção 
ondulante, indicando comportamento deformacional 
essencialmente rúptil, independente da intensidade 

de deformação da amostra analisada; (ii) Tit
2
 – cristais 

neoformados ao longo de planos de clivagem de Bt
1
 ou 

Hbl
1
; (iii) Tit

3
 – bordas de reação ou microestrutura em 

corona, envolvendo núcleos de magnetita e/ou ilmenita. 

Muscovita – apresenta dois tipos microestrutu-
rais: (i) Ms

1
 – cristais hipidiomórficos de origem pri-

mária, com contatos retos ou irregulares, comumen-
te associados a agregados de Bt

1
. Podem apresentar 

suave extinção ondulante, microdobras, kink-bands, 
microfraturas intragranulares e ocasionalmente mos-
tram feições de recristalização, nos domínios de maior 
strain. Vale ressaltar a ausência de Ms

1
 na composi-

ção modal dos sanukitoides (Tab. 1), com exceção do 
EBGdh, que é livre de hornblenda varietal; (ii) Ms

2
 – 

associada a microestruturas de transformação do Pl
1
(-

sericitização). Pode ocorrer em domínios de maior e 
menor strain.
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Figura 8. Microestruturas de deformação e recristalização. (a) e (b) mosaicos de fotomicrografias mostrando a 
trama frequentemente observada nos granitoides estudados, definida pela orientação preferencial de feldspatos 
imersos em matriz composta por agregados de quartzo ±feldspatos recristalizados (Qtz2, Pl2 e Kfs2) e minerais 
máficos. (c) Foliação milonítica definida por cristais de feldspato, contornados por biotita e agregados de 
quartzo; (d) detalhe de microestrutura núcleo-manto, mostrando agregado de quartzo (Qtz2), com contatos 
suturados, evidenciando mecanismo de recristalização tipo GBM ± SGR; (c) porfiroclasto de microclina formando 
microestrutura núcleo-manto. A granulação muito fina do manto (<0,1 mm) indica que a recristalização dinâmica 
ocorreu via BLG ±SGR. 

Allanita – apresenta um único tipo microestru-
tural de origem primária, All

1
, com forma prismática, 

idiomófica e comumente afetado por metamictiza-
ção. Podem ocorrer como núcleos bordejada por Ep

3
.

Zircão – ocorre como um único tipo microestru-
tural, Zr

1
, comumente com forma prismática bipira-

midal, idiomófica. Os granitoides Mg-K apresentam 
cristais maiores e mais límpidos, enquanto aqueles 
de afinidade Fe-K mostram cristais de Zr

1 
menores e 

mais metamictizados.

Apatita – forma apenas um tipo microestru-
tural, Ap

1
, com forma prismática longa ou acicular, 

frequentemente idiomófica e com microfraturas in-
tragranular, associada ou inclusa em fases máficas. 
Apresenta comportamento deformacional exclusiva-
mente rúptil.

Magnetita – ocorre como um único tipo micro-
estrutural de origem primária, Mt

1
. Nas rochas Fe-

K, a Mt
1
 geralmente mostra maior conteúdo modal, 

forma cristais idiomórficos, com granulação relativa-
mente maior quando comparado os granitoides Mg-K 
e alto-Na, que mostram cristais de Mt

1 
mais finos, 

menos abundantes e com faces xenomórficas. A Mt
1
 

comumente ocorre transformada para martita (hema-
tita) e associada a Ilm

1
, definindo microestruturas de 

intercrescimento.

Ilmenita – define apenas um tipo microestru-
tural, Ilm

1
, de origem primária, com forma predomi-

nantemente xenomórfica, associada à Mt
1
, a partir 

de microestruturas de intercrescimento (compostas 
interna, externa, manchas) e comumente manteada 
por Tit

3
. Em domínios de maior e menor strain, a Ilm

1
 

e Mt
1
 mostram comportamento deformacional rúptil, 

evidenciado por microfraturas intragranulares.
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GEOQUÍMICA

Elementos maiores, menores e traços
Os conteúdos de elementos maiores, menores e 

traços das diversas variedades granitoides de Ourilân-
dia do Norte são apresentados na Tabela 2, enquanto a 
Figura 9 mostra o comportamento geoquímico dessas 
rochas, a partir de padrões de elementos terras-rara 
– ETR e multielementares, normalizados para o con-
drito (Boynton 1984) e manto primitivo (McDonough 
& Sun 1995), respetivamente. Assim, abaixo foram 
destacadas as principais características composicio-
nais dos granitoides estudados, enquanto uma descri-
ção mais detalhada envolvendo diagramas de variação 
pode ser conferida nos trabalhos de Santos & Oliveira 
(2016) e Silva et al. (2018).

Os granitoides Mg-K (EHBGde, EHBTnle, EH-
QzMzDe, EBGdh e BHGdp) são composicionalmen-
te caracterizados por altos valores do número de Mg 
(0,44<Mg#<0,69), baixos valores do número de Fe 
(0,45<Fe*<0,69) e moderada a alta razão K/Na, com 
amplo espectro de valores variando entre 0,31-1,41 
(figs. 3c e 3d). Apresentam relativo enriquecimento 
em elementos formadores de rochas mantélicas (Mant-
le Rock Formation elements – MRFE; e.g. Mg, Cr e Ni) e 
elementos incompatíveis, principalmente litófilos de 
íons grandes (large-ion lithophile elements – LILE; e.g. 
K, Sr, Ba), quando comparado aos elementos litófi-
los de alta carga (high field strengh elements – HFSE; e.g. 
Zr, Nb, Ta, ETR). Apresentam padrões ETR (Figs. 

9a,c,e,g,i) com moderado a alto fracionamento dos 
ETR leves (ETRL) em relação aos pesados (ETRP) e 
ausente ou suave anomalia negativa de Eu, conforme 
apontado pelas suas razões (La/Yb)N

 e Eu/Eu*, com 
valores de 17,16-51,97 e 0,78-1,02 para EHBGde; 18,39-
69,67 e 0,80-1,19 para EHBTnle; 5,56-33,47 e 0,73-0,98 
para EHQzMzDe; 11,15-91,43 e 0,79-1,03 para EBGdh; 
e 41,29-51,43 e 0,91-1,01 para EHGdp. Esses padrões 
podem mostrar uma concavidade negativa nos ETRP, 
especialmente nas variedades EBGdh e EHBTnle, in-
dicando fracionamento de anfibólio, piroxênio ou 
granada durante a diferenciação destas rochas, ou 
presença dessas fases no resíduo. Os padrões multiele-
mentares mostram moderadas anomalias negativas de 
Nb-Ta-P-Ti e suaves anomalias positivas de Sr (figs. 
9b,d,f,h,j), ao passo que o Ba, Zr e Th apresentam um 
comportamento mais destoante. 

Assim como os granitoides Mg-K, as variedades 
mais básicas, EBHQzDe e EMM são enriquecidas em 
MRFE e LILE. Os padrões de ETR (Fig. 9k), em geral 
são mais espalhados em comparação aos granitoides e 
indicam um menor fracionamento de ETRL em relação 
aos pesados, em decorrência dos maiores conteúdos de 
ETRP, com valores da razão (La/Yb)N

 entre 0,72-56,64 
e abela 2 – Composição dos granitoides mesoarqueanos 
de Ourilândia do Norte. Aqui estão apresentados ape-
nas os conteúdos elementares mínimos e máximos de 
cada variedade, no entanto os dados geoquímicos das 
135 amostras analisadas podem ser obtidas a partir dos 
trabalhos de Santos & Oliveira (2016) e Silva et al. (2018).

Tabela 2. Composição dos granitoides mesoarqueanos de Ourilândia do Norte. Aqui estão 
apresentados apenas os conteúdos elementares mínimos e máximos de cada variedade, no 
entanto os dados geoquímicos das 135 amostras analisadas podem ser obtidas a partir dos 
trabalhos de Santos & Oliveira (2016) e Silva et al. (2018).

 

Variedades/ Granitoide alto-Na
Elementos EHBGde EHBTnle EHQzMzDe EBGdh BHGdp EBHQzDe EMM BMzGe BMzGh TEBGdep EBTdp
SiO2 (%) 60,07-67,64 62,58-70,11 55,53-58,65 66,62-70,65 65,77-67,80 48,57-56,80 46,18-60,88 69,56-74,69 69,30-72,36 66,34-68,08 71,53-72,66

TiO2 0,28-0,67 0,26-0,48 0,40-0,51 0,34-0,44 0,36-0,41 0,19-0,67 0,44-1,00 0,08-0,36 0,25-0,44 0,54-0,60 0,23-0,26
Al2O3 13,82-15,78 13,82-15,63 13,96-17,84 14,91-15,57 14,62-15,74 12,27-20,66 7,72-19,05 13,22-15,95 13,95-14,63 14,90-15,30 14,36-14,98

Fe2O3* 3,41-5,94 3,07-6,39 4,67-6,59 2,20-3,90 3,01-3,53 4,86-12,42 6,87-13,48 1,04-2,74 2,26-3,40 3,74-4,38 1,74-1,98
MnO 0,03-0,07 0,02-0,06 0,07-0,14 0,02-0,04 0,04-0,05 0,04-0,20 0,04-0,30 0,01-0,03 0,01-0,05 0,03-0,05 0,01
MgO 1,56-4,38 1,52-4,09 3,56-7,26 0,88-2,26 1,42-2,03 2,87-11,57 5,17-16,96 0,12-0,74 0,47-0,81 0,74-1,24 0,99-1,06
CaO 2,02-4,90 0,56-4,02 3,64-6,93 2,41-2,93 1,83-3,62 4,99-12,91 1,31-10,27 1,09-3,34 1,62-2,09 2,42-3,03 2,55-2,66
Na2O 3,28-5,39 3,19-5,37 3,66-5,96 3,84-5,29 4,53-5,04 1,16-7,11 0,23-5,11 3,60-5,49 3,56-3,94 3,68-3,94 5,22-5,48
K2O 2,00-4,13 1,30-3,12 2,81-2,94 1,76-3,66 2,27-4,79 0,28-3,53 0,35-6,79 0,70-4,99 3,83-4,37 3,63-4,28 1,01-1,12
P2O5 0,07-0,20 0,04-0,29 0,10-0,16 0,08-0,16 0,14-0,16 0,01-0,27 0,06-0,27 0,02-0,13 0,08-0,17 0,18-0,28 0,08
LOI 0,60-1,90 0,60-2,40 1,90-2,20 0,50-1,20 0,70-1,30 1,10-2,60 0,90-5,30 0,30-1,00 0,50-1,30 0,40-1,00 0,80-0,90
Total 99,52-99,79 99,67-99,79 99,55-99,64 99,58-99,78 99,58-99,70 99,58-99,85 99,37-99,78 99,67-99,86 99,59-99,77 99,34-99,44 99,86-99,87

La (ppm) 18,30-42,10 8,50-42,50 7,50-60,50 7,10-65,90 28,80-51,90 1,20-47,80 4,20-56,50 11,90-80,00 69,80-117,00 115,80-124,80 27,60-38,00
Ce 36,80-80,20 13,40-81,20 22,80-66,90 12,50-94,30 59,00-115,50 2,70-94,30 7,60-95,00 21,00-138,60 128,20-187,40 199,10-241,60 56,90-74,50
Pr 4,00-9,42 1,38-9,17 3,17-12,55 1,65-12,40 6,54-12,12 0,31-10,85 0,77-11,69 2,75-14,07 13,38-20,40 20,72-24,09 6,61-8,29
Nd 14,00-35,60 4,90-35,90 13,60-42,40 6,40-44,50 24,60-44,40 1,50-39,90 2,90-44,00 10,10-43,50 44,20-70,30 66,90-83,10 25,30-33,00
Sm 2,23-5,67 0,66-5,30 2,91-6,62 1,67-6,73 4,05-6,89 0,48-6,52 0,45-7,20 2,67-6,45 6,31-10,34 8,95-11,41 4,55-5,14
Eu 0,51-1,39 0,19-1,30 0,61-1,77 0,51-1,43 1,01-1,63 0,24-1,57 0,23-1,55 0,39-0,82 0,74-1,57 1,92-2,09 0,97-1,36
Gd 1,65-3,98 0,43-3,11 2,24-4,65 1,57-4,59 2,52-4,37 0,65-4,61 0,35-6,37 2,33-4,88 4,65-7,91 7,08-8,58 3,07-3,54
Tb 0,20-0,47 0,05-0,40 0,34-0,56 0,18-0,53 0,26-0,44 0,12-0,59 0,06-0,89 0,23-0,62 0,48-0,93 0,73-0,96 0,29-0,31
Dy 0,86-2,79 0,31-1,99 2,01-3,19 0,96-2,32 1,25-2,17 0,79-3,03 0,32-4,56 0,88-3,57 2,59-4,68 3,37-5,04 1,24-1,48
Ho 0,20-0,47 0,06-0,37 0,32-0,53 0,11-0,40 0,17-0,27 0,20-0,54 0,05-0,86 0,15-0,63 0,42-0,79 0,55-0,86 0,18-0,21
Er 0,54-1,29 0,20-0,97 0,90-1,35 0,30-0,90 0,44-0,80 0,59-1,59 0,18-2,27 0,38-1,94 1,33-2,22 1,45-2,23 0,55-0,56
Tm 0,08-0,17 0,04-0,15 0,14-0,20 0,03-0,14 0,06-0,10 0,08-0,21 0,04-0,34 0,05-0,28 0,18-0,31 0,22-0,32 0,05-0,09
Yb 0,45-1,12 0,24-0,98 0,90-1,22 0,22-0,83 0,42-0,78 0,46-1,50 0,25-2,35 0,33-1,83 1,17-2,26 1,42-2,07 0,43-0,48
Lu 0,07-0,16 0,04-0,15 0,14-0,17 0,03-0,11 0,05-0,08 0,07-0,27 0,05-0,35 0,05-0,26 0,16-0,31 0,24-0,30 0,05-0,06

Rb (ppm) 65,70-178,50 62,50-213,30 52,40-62,10 79,70-232,10 67,60-159,50 9,00-184,80 9,40-258,00 33,70-245,60 143,10-192,20 117,70-145,20 53,90-62,10
Ba 653,00-1793,00 250,00-985,00 1150,00-1842,00 306,00-1463,00 1139,00-2247,00 52,00-653,00 126,00-1861,00 275,00-1428,00 1242,00-1969,00 2877,00-3485,00 169,00-170,00
Sr 330,80-997,80 106,80-710,50 571,90-812,00 571,00-857,20 758,10-986,80 70,80-2047,30 29,20-1236,90 127,50-590,40 231,30-386,60 513,30-782,70 719,30-776,70
Ta 0,40-1,20 0,30-1,80 0,30-0,80 0,40-1,70 0,60-1,10 0,10-0,70 0,20-0,70 0,90-2,80 0,70-1,90 1,30-1,50 0,50-0,80
Nb 3,50-7,40 2,70-6,80 4,00-6,10 3,60-9,80 3,30-8,90 0,30-4,90 2,10-7,40 2,60-13,40 8,20-13,60 14,60-17,70 4,40-4,80
Th 6,20-47,70 6,50-15,70 7,00-13,90 1,10-14,10 6,80-27,00 0,10-10,10 0,30-21,70 13,40-47,80 19,50-46,60 28,50-32,50 12,10-12,80
Hf - - 2,90-4,50 2,30-4,20 3,40-6,10 0,30-4,70 1,40-4,50 3,00-7,50 5,90-8,00 8,40-11,30 3,20-4,00
Zr 99,70-211,90 99,20-173,00 99,70-157,50 83,70-152,60 131,70-203,90 9,90-180,10 56,10-158,60 86,60-324,10 222,20-346,00 340,50-455,00 114,80-134,30
Cr 13,68-75,26 82,10-225,78 68,42-225,78 13,68-20,53 13,68-20,53 218,95-444,75 13,68-129,99 54,73-75,26 20,53-697,91 34,21-1327,40 34,21
Ni 34,00-102,00 26,00-96,00 106,00-186,00 10,50-52,60 5,20-27,30 33,00-273,00 89,00-553,00 1,60-14,80 6,80-18,40 8,80-22,10 15,10-19,20

Fe* 0,52-0,67 0,55-0,69 0,45-0,54 0,56-0,69 0,61-0,66 0,38-0,61 0,61-0,38 0,70-089 0,79-0,82 0,76-0,82 0,61-0,63
Mg# 0,46-0,63 0,44-0,59 0,60-0,69 0,44-0,58 0,47-0,54 0,53-0,75 0,53-0,75 0,19-0,43 0,28-0,32 0,28-0,36 0,51-0,53
K/Na 0,42-1,41 0,31-1,05 0,53-0,90 0,37-1,06 0,51-1,18 0,21-1,40 0,13-20,00 0,14-1,48 1,12-1,33 1,06-1,30 0,22-0,23

Suíte granitoide Fe-KSuíte granitoide Mg-K
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Figura 9. Composição das rochas da suíte Mg-K a partir de padrões ETRs e multielementares, normalizados 
para o condrito (Boynton 1984) e manto primitivo (McDonough & Sun, 1995), respectivamente. (a) e (b) epi-
doto-hornblenda-biotita granodiorito equigranular (EHBGde); (c) e (d) epidoto-hornblenda-biotita tonalito 
equigranular (EHBTnle); (e) e (f) epidoto-hornblenda quartzo monzodiorito equigranular (EHQzMzDe); (g) e 
(h) epidoto-biotita granodiorito heterogranular (EBGdh); (i) e (j) biotita-hornblenda granodiorito porfirítico 
(BHGdp); (k) e (l) epidoto-biotita-hornblenda quartzo diorito equigranular (EBHQzDe) e enclaves microgra-
nulares máficos (EMMs).

Figura 10. Composição dos granitoides da suíte Fe-K com base em padrões 
ETRs e Multielementares, normalizados para o condrito (Boynton 
1984) e manto primitivo (McDonough & Sun 1995), respectivamente. 
(a) e (b) biotita monzogranito equigranular (BMzGe); (c) e (d) biotita 
monzogranito heterogranular (BMzGh); (e) e (f) titanita-epidoto-biotita 
granodiorito esparsamente porfirítico (TEBGdep).
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1,52-41,06, respectivamente. Anomalias de Eu 
podem estar presente e variam de negativa a positiva, 
com valores da razão Eu/Eu* entre 0,8-1,31 para EBH-
QzDe e 0,57-1,71 para EMM. Por sua vez, de modo 
análogo aos padrões de ETR, os diagramas multiele-
mentares dessas rochas mostram um amplo intervalo 
de valores para a razão elementar rocha/manto primi-
tivo, no entanto, apesar do espalhamento, é possível 
observar moderadas anomalias negativas de Nb-Ta-P-
-Ti e positivas de Sr e Th. De acordo com Martin et al. 
(2005), as anomalias de Nb-Ta-Ti podem indicar pre-
sença de anfibólio e/ou rutilo (ou ilmenita) no resíduo. 
Anomalias negativas de P estão relacionadas ao baixo 
conteúdo modal de apatita e de Zr e Th aos conteúdos 
de zircão. Anomalias positivas de Sr podem represen-
tar, pelo menos em parte, um envolvimento de con-
taminação e/ou enriquecimento mantélico, conforme 
discutido na seção 8.

Os granodiorito-granitos da suíte Fe-K mostram 
valores de número de Mg (0,19<Mg#<0,43) relativamen-
te baixos, altos para o número de Fe (0,70<Fe*<0,89) e 
para a razão K/Na, com valores restritos ao intervalo 
de 0,82-1,48 (Figs. 3c e 3d). Em comparação ao BMz-
Ge, o TEBGdep é relativamente enriquecido em TiO2

, 
LILE e HFSE, incluindo os ETRs. De maneira geral, 
essas rochas apresentam anomalia negativa de Eu e 
moderado fracionamento de ETR, o qual é relativa-
mente maior e mais amplo para o BMzGe, menor para 
o TEBGdep e intermediário para o BMzGh, com valo-
res da razão (La/Yb)

N 
entre 18,60-119,67; 40,67-55,04; e 

26,73-57,64; respectivamente. O somatório de ETR e a 
intensidade da anomalia negativa de Eu diminuem de 
uma variedade para outra na direção TEBGdepBM-
zGhBMzGe, com valores do ∑ETR e razão Eu/Eu* 
variando de 428,45-504,73 e 0,61-0,74 para TEBGdep; 
278,17-410,51 e 0,40-0,59 para BMzGh; e 59,0-291,38 e 
0,31-0,60 para BMzGe. A forma côncava nos padrões 
de ETRP observado na variedade BMzGe indica fra-
cionamento de anfibólio durante a evolução magmá-
tica desses granitos. Algumas amostras graníticas 
apresentam assinatura química ambígua entre BMz-
Ge e EBGdh. Tais amostras não apresentam anomalias 
negativas de Eu e mostram uma forte concavidade nos 
ETRP, de modo análogo à assinatura geoquímica dos 
EBGdh, no entanto, plotam na maioria dos diagramas 
de variação (Silva et al. 2018) com composição simi-
lar ao BMzGe. Esse comportamento em combinação 
com as relações de campo pode indicar processos de 
assimilação ou hibridização entre essas variedades, 
conforme discutido na seção 8.1. As três variedades da 
suíte Fe-K mostram anomalias negativas de Nb-Ta-S-

r-P-Ti (Figs. 10b,d,f), de modo que a intensidade das 
anomalias aumentam de uma variedade para a outra 
na direção TEBGdep BMzGh BMzGe, assim 
como das razões elementares rocha/manto primitivo 
do Th e Zr. A anomalia de Ba é positiva no TEBGdep, 
negativa no BMzGe e ausente no BMzGh, enquanto 
um comportamento inverso é observado para a ano-
malia de Rb.

O granitoide alto-Na mostra altos valores para 
o número de Mg (0,51<Mg#<0,53) e baixos para o nú-
mero de Fe (0,61<Fe*<0,63) e para a razão K/Na, com 
valores variando respectivamente de 0,61-0,63 e 0,22-
0,23 (figs. 3c e 3d). Apresentam assinatura ETR (Fig. 
11a) com moderado a alto fracionamento dos ETRL em 
relação aos pesados e ausente ou suave anomalia nega-
tiva de Eu, conforme apontado pelas suas razões (La/
Yb)N

 e Eu/Eu*, com valores variando de 38,81-59,65 e 
0,79-0,97; respectivamente. Os padrões multielemen-
tares apresentam anomalias negativas de Ba-Nb-Ta-
-P-Ti (Fig. 11b).

Figura 11. Composição do granitoide alto-Na, a partir 
de padrões ETRs e Multielementares, normalizados 
para o condrito (Boynton 1984) e manto primitivo 
(McDonough & Sun 1995), respectivamente. (a) e (b) 
epidoto-biotita trondhjemito porfirítico (EBTdp).
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Séries magmáticas

No diagrama Fe* vs. SiO
2
 (Fig. 12a; Frost et al. 

2001), os granitoides Mg-K (EHBGde, EHBTnle, 
EHQzMzDe, EBGdh e EHGdp) e alto-Na (EBTdp) 
plotam no campo magnesiano, enquanto as amostras 
da suíte granodiorito-granito Fe-K incidem sobre a 
fronteira dos campos magnesiano e ferroso, levando a 
questionar a viabilidade da utilização deste diagrama 
para a classificação da suíte Fe-K de Ourilândia do 
Norte. 

No diagrama AFM (Fig. 12b; Irvine & Baragar 
1971), todos os granitoides plotam no campo da série 
cálcico-alcalina, incluindo o granitoide alto-Na. Os 
granitoides da suíte Mg-K definem um trend cálcico-
alcalino, não colinear com a associação granodiorito-
granito Fe-K. Dentro da suíte Mg-K existe um gap 
composicional entre os granitoides e EMM, algumas 

amostras deste último incidem sobre o campo da série 
toleítica. 

No diagrama K
2
O vs. SiO

2
 (Fig. 12c; Peccerillo & 

Taylor 1976), os granitoides Mg-K plotam no campo 
das séries cálcico-alcalina a cálcico-alcalina alto-K, 
ao passo que as amostras de EMM se espalham 
desde o campo da série toleítica até o campo da 
série shoshonítica. Por outro lado, os granodiorito-
granitos Fe-K incidem exclusivamente no campo da 
série cálcico-alcalina alto-K, enquanto o granitoide 
alto-Na plota no campo da série toleítica.

No diagrama de Shand (1943) observado na Figura 
12d, os granitoides de ambas as suítes, assim como o 
trondhjemito alto-Na, mostram índice de saturação 
em alumina que variam de metaluminoso a levemente 
peraluminoso, de modo que, os monzogranitos Fe-K 
são exclusivamente peraluminosos.

Figura 12. Séries magmáticas. (a) Diagrama Fe* = FeOt/(FeOt+MgO) 
vs. SiO2 (Frost et al. 2001); (b) diagrama AFM (Irvine and Baragar 1971; 
A=Na2O+K2O; F=FeOt; M=MgO); (c) diagrama K2O vs. SiO2 (Peccerillo & 
Taylor 1976); (d) A/CNK [Al2O3/(CaO+Na2O+K2O)]mol vs. A/NK [Al2O3/
(Na2O+K2O)] (Shand 1943).



Luciano Ribeiro da Silva |  Davis Carvalho de Oliveira

153
Contribuições à Geologia da Amazônia - Volume 11

CONSIDERAÇÕES SOBRE 
CLASSIFICAÇÃO E AFINIDADES 

PETROLÓGICAS 

Granitoides tardi-arqueanos são frequentemente 
classificados em três associações principais, represen-
tadas pelos TTGs, sanukitoides e leucogranitos, além 
de variedades híbridas entre esses três membros finais 
(Moyen et al. 2003a, Oliveira et al. 2009, Almeida et al. 
2011, 2013; Laurent et al. 2014a). Por outro lado, Frost 
et al. (2001) propuseram um esquema classificatório 
descritivo para granitoides, envolvendo o número de 
ferro – Fe* como o principal parâmetro. Desta forma, 
com base em um banco de dados global, estes auto-
res mostraram que granitoides podem ser subdividos 
em dois grupos: (i) magnesiano (granitos cordilhei-
rianos); e (ii) ferroso (granitos tipo-A). No entanto, 
eles incluíram indiscriminadamente a grande diversi-
dade de granitoides formados em sistemas orogênicos 
no campo dos granitos cordilheirianos, sem levar em 
consideração seus diferentes cenários tectônicos de 
geração. 

Na última década, alguns trabalhos têm aponta-
do a existência de uma dicotomia composicional (Mg-
K e Fe-K) na natureza de associações petrotectônicas 
características de cenários orogênicos pós-colisio-
nais (Vander Auwera et al. 2011, Laurent et al. 2014b, 
Dall’Agnol et al. 2017, Terentiev & Santosh 2017, 2018). 
De maneira geral, tais estudos indicam que os granitoi-
des Mg-K e sua contraparte Fe-K apresentam algumas 
similaridades composicionais como, por exemplo, são 
álcali-cálcicos a cálcico-alcalinos, metaluminosos a le-
vemente peraluminosos e enriquecidos em elementos 
incompatíveis, com relação ao manto primitivo. No 
entanto, mostram contrastes sistemáticos na razão 
Fe2

O
3
/MgO, assim como nos conteúdos de K

2
O, Al

2
O

3
, 

TiO
2
, elementos-traço formadores de rochas mantéli-

cas (e.g. Cr e Ni) e incompatíveis (e.g. Rb, Sr, Ba, Zr, 
Nb, Ta, La, Yb). A origem desta classificação envol-
ve a definição das clássicas suítes AMCG – Anorto-
sito-Mangerito-Charnoquito-Granito (e.g. Vander 
Auwera et al. 2003; Dall’Agnol & Oliveira 2007, Van-
der Auwera et al. 2011) do Proterozóico, que são co-
mumente conhecidas como suítes Fe-K. Enquanto, os 
granitoides alto-Mg têm sido comumente registrados 
a partir do Mesoarqueano e são representados por 
sanukitoides, granitoides tipo-closepet e dioritos al-
to-Mg (Debon & Lemmet 1999, Moyen et al. 2003a, 
Bonin 2004, Martin et al. 2005, Mikkola et al. 2011, Lau-
rent et al. 20014a, 2014b; Oliveira et al. 2009, Santos & 
Oliveira 2016, Terentiev & Santosh 2017, 2018; Silva 

et al. 2018). Embora a dualidade química Mg-K, Fe-K 
seja frequentemente associada a granitoides pós-coli-
sionais, neste estudo e em Silva et al. (2018) indicamos 
tal assinatura para diferenciar duas séries granitoide 
mesoarqueanas, formadas em cenário colisional, con-
temporaneamente entre sí e ao pico metamórfico re-
gional da Província Carajás (ver seção 11).

Os processos envolvidos na origem de grani-
toides Mg-K são melhor compreendidos e requerem 
apenas o manto metassomatizado (Heilimo et al. 2010, 
Laurent et al. 2014a, Oliveira et al. 2009, Santos & Oli-
veira 2016). Por outro lado, não há consenso sobre a 
petrogênese das associações Fe-K, com proposições de 
modelos que variam desde fusão da crosta juvenil in-
ferior (Duchesne et al. 2010), manto metassomatizado 
(Ferré et al. 1998) ou duas fontes mantélicas distintas, 
envolvendo o manto litosférico sub-continental enri-
quecido e o manto astenosférico (Laurent et al. 2014b). 
Enquanto, granitoides alto-Na comumente estão re-
lacionados à fusão de basaltos toleíticos enriquecidos 
e submetidos a metamorfismo de fácies anfibolito ou 
eclogito (Martin et al. 2005).

Suíte granitoide Mg-K

Santos & Oliveira (2016) apontaram que os gra-
nitoides equigranulares Mg-K (EHBGde, EHBTnle, 
EHQzMzDe) mostram assinatura geoquímica similar 
ao Granodiorito Rio Maria (Oliveira et al. 2009), por-
tanto compõe parte da Suíte Sanukitoide Rio Maria 
e foram admitidos como produto de diferenciação de 
magma máfico parental derivado de fusão parcial do 
manto previamente metassomatizado por slab melt 
(magma derivado de fusão parcial da crosta oceânica 
subductada), enquanto os EMM e EHBQzDe foram 
interpretados, por tais autores, como produto de fu-
são parcial do manto metassomatizado por fluidos 
(afinidade BADR), em profundidades relativamente 
menores, com relação a fonte que gerou o magma má-
fico parental dos granitoides. Ou seja, de acordo com 
Santos & Oliveira (2016), os processos petrogenéti-
cos envolvidos na formação dos EMMs e granitoides 
equigranulares diferem essencialmente pela natureza 
do agente metassomático e profundidades relativas de 
fusão. Por outro lado, a variedade EBGdh foi associada 
à Suíte Sanukitoide Rio Maria e pode ser produzida 
por extensiva cristalização fracionada de hornblenda 
±clinopiroxênio, a partir da variedade EHBGde, no 
entanto algumas amostras dessa variedade (EBGdh) 
mostram assinatura ambígua com o granito equigra-
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nular Fe-K, indicando que a diferenciação dessas ro-
chas provavelmente envolveu participação de líqui-
dos derivados de fusão crustal. 

Com base em observações de campo e modelagem 
de elementos-traço, Silva et al. (2018) indicaram 
que a petrogênese da variedade porfirítica, BHGdp, 
requer envolvimento de mistura de magmas de 
diferentes naturezas para sua formação, e indicaram a 
participação de mixing (mistura binária) entre magmas 
Mg-K derivados de fusão do manto metassomatizado 
por slab-melt (80% EHBGde) e leucogranítico Fe-K 
derivados de anatexia crustal (20% BMzGe). No 
entanto, os dados geológicos e geoquímicos não 
permitem descartar a possibilidade de uma origem 
independente envolvendo processos petrogenéticos 
mais complexos, capazes de explicar a assinatura 
petrográfica e geoquímica dessas rochas. Além disso, 
estudos envolvendo a natureza dos EMMs hospedados 
nessa variedade ainda são ausentes, dificultando 
o estabelecimento de uma restrição aos processos 
envolvidos na formação do BHGdp. 

Suíte granodiorito-granito Fe-K
Silva et al. (2018) indicaram que o BMzGe 

tem assinatura composicional similar aos típicos 
leucogranitos alto-K, mapeados em outras áreas 
tanto da Província Carajás (e.g. granitos Xinguara, 
Mata Surrão, Boa Sorte, Cruzadão), quanto de outros 
terrenos arqueanos (Moyen et al. 2003) e atribuíram 
sua origem à anatexia de crosta TTG mais antiga (2,92-
2,98 Ga; Almeida et al. 2011). Por outro lado, a variedade 
granodiorítica, TEBGdep, é enriquecida em Ti, ETR, 
HFSE (Zr, Y) e LILE (Ba, Sr) e foi interpretado como 
produto de fusão parcial do manto extensivamente 
enriquecido, provavelmente em um ambiente de pós-
subducção, com participação de líquidos anatéticos 
crustais. Por sua vez, o monzogranito heterogranular 
Fe-K (BMzGh) apresenta feições de mingling com 
a variedade TEBGdep, mostra microestrutura de 
desequilíbrio magmático (e.g. zoneamento oscilatório 
em plagioclásio; Fig. 7h), e tem composição química 
intermediária entre as rochas de fácies BMzGe 
e TEBGdep. Análise de dados geoquímicos e 
modelagem de elementos-traço realizadas por Silva 
et al. (2018) permitiram indicar que o monzogranito 
heterogranular Fe-K (BMzGh) tem origem híbrida 
envolvendo mistura binária simples (mixing) entre 
magmas derivados do manto metassomatizado e 
da crosta, representados por membros finais de 
composição TEBGdep (60%) e BMzGe (40%), 
respectivamente. 

Granitoide alto-Na

A natureza sódica da variedade EBTdp indica 
forte afinidade petrológica com as associações TTG 
(Fig. 13a) da PC (Almeida et al. 2011) e outros terrenos 
arqueanos (Moyen et al. 2003), além de uma origem 
envolvendo participação de melt derivados de fonte 
máfica similar a crosta oceânica. No diagrama de 
classificação petrogenética para granitoides tardi-
arqueanos (Fig. 13b; Laurent et al. 2014a), as amostras 
do EBTdp plotam no campo de fonte máfica baixo-K, 
indicando uma fonte toleítica similar àquela das 
associações TTGs.

Observações de campo, como a presença 
de inúmeros EMM, combinadas com dados de 
modelagem de elementos-traço levaram Silva et al. 
(2018) a admissão de uma origem hibrida para essas 
rochas, envolvendo mixing na base da crosta entre 
líquido trondhjemítico de assinatura TTG (70-80%) e 
magma máfico, análogo aqueles que geraram o EMMs 
Mg-K, derivados do manto metassomatizado por 
fluidos (20-30%). No entanto, novas investigações 
com base em dados geocronológicos e isotópicos são 
imprescindíveis para elucidar de forma mais confiável 
os processos formadores da variedade EBTdp, uma 
vez que essas rochas podem ser mais antigas do que 
aquelas da suíte Mg-K.

CONSIDERAÇÕES SOBRE 
MICROTECTÔNICA

Temperatura de deformação

Determinar temperatura de deformação é 
um requisito fundamental para avaliar as taxas de 
deformação, mecanismos de transporte e colocação 
de magmas, assim como as relações entre gênese 
e deformação de granitoides (Best 2003, Vernon 
2004, Passchier & Trouw 2005, Nedelec & 
Bouchez 2015). Em comparação à existência de 
diversos geotermômetros baseados em petrologia 
que visam estimar as temperaturas de cristalização 
ou metamorfismo das rochas (Essene 1989, Spear 
1993, Powell & Holland 2008, Anderson et al. 2008, 
e suas referências), existe um número reduzido 
de técnicas analíticas disponíveis para estimar 
temperaturas de deformação (Law 2014, Passchier 
& Trouw 2005). 
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Para tectonitos de composição quartzo-feldspá-
tica, como os granitoides estudados, podem ser em-
pregados dois principais tipos de geotermômetros de 
deformação: (i) geotermômetros de recristalização 
em quartzo e feldspatos – baseados em observações 
de três principais tipos de microestruturas de recris-
talização, identificadas principalmente por diferen-
ças na granulação dos novos cristais, que permitem 
inferir diferentes mecanismos de recristalização di-
nâmica, BLG, SGR e GBM, a partir do aumento pro-
gressivo da granulação e temperatura de deformação 
(Passchier & Trouw 2005). Em decorrência do dis-

tinto comportamento reológico de quartzo e felds-
patos, para uma mesma temperatura eles mostram 
diferentes microestruturas de recristalização, o que 
permite uma avaliação qualitativa mais segura da 
faixa de temperatura reinante durante sua deforma-
ção cristal-plástica; e (ii) geotermômetro baseado no 
ângulo de abertura de tramas de eixos-c em quartzo 
(Kruhl 1998), que possibilita, pelo menos em poten-
cial, uma estimativa quantitativa da temperatura de 
deformação. Até o momento esse método não foi em-
pregado nas rochas estudadas. 

Figura 13. Afinidades petrológicas, petrogênese e evolução magmática dos granitoides 
estudados. (a) Diagrama Zr vs. Ni, com campos de comparação de outros granitoides 
arqueanos (Moyen et al. 2003); (b) diagrama de classificação petrogenética, mostrando 
campos definidos com base em estudos experimentais (Laurent et al. 2014a); (c) diagrama 
Ba vs. Sr, com modelagem vetorial para porcessos de cristalização fracionada. Os 
coeficientes de distribuição para composição granítica (vetor preto) foram obtidos em 
Rollison (1993) e para composição máfica (vetor azul) em Villemant et al. (1981). legenda: 
Pl = plagioclásio, Afs = feldspato alcalino; Bt = biotita, Cpx = clinopiroxênio e Hlb = 
hornblenda.
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A seguir será discutido o comportamento 
deformacional e mecanismos de recristalização 
dos diferentes minerais formadores de rochas, 
descritos nos granitoides estudados, com visão de 
estimar qualitativamente as temperaturas e taxas de 
deformação atuantes durante o desenvolvimento da 
trama milonítica observada nessas rochas.

O comportamento deformacional do quartzo 
é controlado pela temperatura, assim como pela 
taxa de deformação, tensão diferencial e presença 
de água na rede cristalina ou ao longo dos limites de 
cristais (Kronenberg 1994, Luan & Paterson 1992, 
Gleason & Tullis 1995, Kohlstedt et al. 1995, Post et 
al. 1996). Nesse contexto, durante a recristalização 
dinâmica um aumento na granulação dos novos 
cristais e mudança no tipo microestrutural, no 
sentido BLGSGRGBM, pode ocorrer se houver 
um aumento independente tanto da temperatura, 
quanto do conteúdo de água ou decréscimo da taxa 
de deformação (Hirth & Tullis 1992; Stipp et al. 2006; 
Law 2014). Os cristais de quartzo recristalizados dos 
granitoides estudados mostram microestruturas de 
recristalização dinâmica definida por novos cristais 
de contatos suturados e granulação relativamente 
grossa, indicando mecanismos de GBM ± SGR, 
formados em condições superiores a 500 ºC, na 
presença de água, sob baixa taxa de deformação 
e esforço diferencial, de acordo com calibrações 
experimentais – regime 3 de Hirth & Tullis (1992). 

Em comparação com quartzo, o comportamento 
deformacional de feldspatos é fortemente dependen-
te da temperatura e similar para plagioclásio e felds-
pato alcalino (Tullis 1983, Tullis & Yund 1987). Nos 
granitoides estudados, a granulação muito fina obser-
vada no manto de recristalização de feldspato sugere 
recristalização dinâmica via BLG ±SGR. De acordo 
com estudos experimentais em feldspatos, BLG pode 
se desenvolver nesses minerais em condições de ~450-
600 ºC, enquanto, mimerquita e recristalização dinâ-
mica via SGR ocorre em temperaturas acima de 600 
° C (Gapais 1989; Tullis & Yund 1991). Portanto, em 
conformidade com as observações microestruturais 
em quartzo, a análise microestrutural dos feldspa-
tos dos granitoides estudados indica moderada a alta 
temperatura de deformação (>500 ºC). 

Os minerais ferromagnesianos mostram com-
portamento deformacional distinto. De acordo com 
estudos experimentais (Kronenberg et al. 1990; Wil-
son 1980), em temperaturas acima de 250 ºC, a bioti-
ta comporta-se ductilmente e frequentemente ocorre 
recristalizada em finos cristais, mas sua comum ocor-

rência na forma magmática a torna uma fase mineral 
inadequada para estimar as temperaturas de deforma-
ção dos granitoides estudados. Por outro lado, a hor-
nblenda, assim como os minerais acessórios, são defor-
mados predominantemente por mecanismos rúpteis 
(ver seção 6). Estas observações são consistentes com 
estudos experimentais de deformação em anfibólio, os 
quais indicam ocorrência de recristalização apenas em 
temperatura superior a 650-700 °C (Allison & LaTour 
1977, Imon et al. 2004). Nos granitoides estudados, a 
ocorrência localizada de hornblenda com extinção on-
dulante e formação de subgrain em domínios de maior 
strain fortalece a estimativa de temperatura de defor-
mação relativamente alta.

A presença de microestrutura poligonal granoblástica 
em quartzo, feldspatos e ocasionalmente em biotitas, 
desenvolvida via mecanismo de redução da área de li-
mite de cristais (GBAR) pode ser interpretada como 
evidência de recristalização estática pós-deformacio-
nal, o que também fortalece a estimativa de tempera-
tura moderada a alta para o fim da deformação dessas 
rochas. Além disso, a presença de água juvenil permi-
te uma continuidade dos processos de recristalização 
(GBAR) na ausência de deformação até alcançar uma 
configuração de menor energia interna dos cristais 
(Passchier & Trouw 2005). Esta interpretação é coe-
rente com as microestruturas de transformação evol-
vendo hidratação tardi- a pós-magmática, conforme 
discutido na próxima seção.

Transformações tardi- a pós-magmáticas: 
o papel da água juvenil

A água juvenil, liberada em reações de cristaliza-
ção durante a evolução magmática, pode estabilizar 
novas fases em condições subsolidus a partir da alte-
ração de minerais magmáticos, assim como catalisar 
tais reações (Best 2003). Nesse contexto, uma refle-
xão envolvendo a presença de fases magmáticas hi-
dratadas como biotita e hornblenda em granitoides 
combinado com a tendência natural de elevação dos 
conteúdos de fluidos durante a diferenciação mag-
mática permitem melhor compreender a gênese das 
microestruturas de transformação observadas em 
granitoides. 

Os granitoides estudados preservam diversas 
microestruturas de transformação relacionadas aos 
estágios magmáticos ou subsolidus nos quais a mine-
ralogia secundária inclui clorita, muscovita, epidoto, 
titanita, biotita, ilmenita, calcopirita e pirita (ver se-
ção 6). Nesse contexto, foi possível listar as seguintes 
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microestruturas de transformação: (i) plagioclásio 
cálcico parcialmente transformado para sericita (se-
ricitização) e epidoto (saussuritização); (ii) álcali-
-feldspato para sericita (sericitização); (iii) álcali-fel-
dspato substituído por intercrescimento vermicular 
de quartzo e albita (mirmequita); (iv) lamelas de 
exsolução em cristais de álcali-feldspato (pertita); 
(v) biotita parcialmente transformada para clorita ± 
titanita; (vi) hornblenda para biotita + quartzo; (vii) 
hornblenda para biotita + titanita + epidoto, (viii) 
allanita para epidoto; (ix) óxidos de Fe-Ti para tita-
nita. Adicionalmente, ocorrem microfraturas inter-
granulares preenchidas por material de composição 
diversificada, como quartzo, quartzo + feldspatos, 
sericita + epidoto, epidoto + óxidos de Fe-Ti. 

Conforme apontado por estudos experimentais 
(Best 2003), as microestruturas de transformação 
(vi), (viii) e (ix) podem ser formadas em estágio mag-
mático a partir de reequilíbrio no ponto peritético e 
podem ser representadas pelas seguintes reações ge-
rais (1), (2) e (3), respectivamente. 

hornblenda + líquido (melt) → biotita +SiO2
 (1)

allanita + líquido → epidoto + líquido (2)

oxidos de Fe–Ti + líquido → titanita + líquido (3)

Por outro lado, reações de reequilíbrio envol-
vendo hidratação de fases magmáticas esclarecem 
a gênese das microestruturas de transformação (i), 
(ii), (v) e (vii), em estágios tardi- a pós-magmáticos 
(Hibbard 1987; Best 2003; Vernon 2004). Assim, es-
sas microestruturas podem ser representadas pelas 
seguintes reações gerais (4), (5), (6) e (7), respecti-
vamente:

plagioclásio + Ca + Fe → epidoto + água (4)

feldspatos + água → sericita + Si + K (5)

biotita + água → clorita + titanita + K + Si (6)

hornblenda + água → clorita + titanita + Si + Ca (7)

Reações de reequilíbrio são cíclicas, ou seja, os 
elementos químicos liberados por determinada rea-
ção em um local são usados em outra, em local adja-
cente, sem modificar a composição química da rocha 
total (Vernon 2004). Hibbard (1987) indica que in-
tercrescimento mirmequítico pode se formar em es-
tágio tardi-magmático, no entanto, essa microestru-
tura é muito comum em granitoides deformados e sua 
origem é frequentemente atribuída à substituição de 

álcali-feldspato assistida por deformação (Tsurumi et 
al. 2003, Paterson et al. 1989, Vernon 2004). Microes-
truturas pertíticas são formadas por processos de ex-
solução de álcali-feldspato durante resfriamento, em 
temperaturas abaixo da curva do solvus (Best 2003).

A água necessária para essas transformações 
pode ter diferentes origens, embora provavelmente 
tenha uma natureza exclusivamente juvenil, em de-
corrência da profundidade do atual nível de erosão. 
Em sistemas magmáticos fechados, água juvenil reage 
em temperaturas subsolidus com os minerais magmá-
ticos, de modo que a rocha fica encharcada em seus 
próprios fluidos (Best 2003). Oliveira et al. (2010) e 
Santos & Oliveira (2016) indicam que magmas de afi-
nidade sanukitoide possuem alto teor de H2

O, suge-
rindo que a alteração dessas rochas seria possível até 
mesmo em sistemas fechados. Por outro lado, em sis-
temas magmáticos abertos, a água pode ser dragada 
para o interior de um dique pobre em H

2
O, a partir de 

uma rocha encaixante hidratada, ou vice-versa, o que 
pode permitir uma interação de fluidos e granitoi-
des relativamente desidratados, e.g. os leucogranitos 
Fe-K estudados, que apresentam baixos conteúdos 
modal de biotita e ausência de hornblenda.

Portanto, a análise da paragênese mineral secun-
dária identificada nessas rochas e sua ampla distri-
buição volumétrica, ao longo dos batólitos, indicam 
que as rochas estudadas foram afetadas por processos 
de alteração deutérica (ou autometamorfismo) sob 
condições compatíveis com fácies xisto-verde alto a 
anfibolito baixo (>500 ºC; Best 2003), o que é coeren-
te com as interpretações relacionadas as estruturas 
de recristalização em quartzo e feldspatos, discutido 
na seção anterior.

Relação temporal entre cristalização e 
deformação 

Em rochas plutônicas deformadas, para avaliar 
a relação temporal entre cristalização e deformação 
é fundamental combinar observações de campo com 
investigações microestruturais visando identificar se 
existiu ou não uma continuidade de fluxo submag-
mático (>70% de cristais) para fluxo em estado sólido 
(completamente cristalizado), de modo que seja pos-
sível inferir se a cristalização se deu antes, durante ou 
após a atuação de determinado campo de esforço di-
ferencial, permitindo classificar o magmatismo ana-
lisado como pré-tectônico, sin-tectônico ou pós-tec-
tônico, respectivamente (Passchier & Trouw 2005, 
Neves 2012, Nedelec & Bouchez 2015). Para granitoi-
des antigos a superposição de eventos deformacionais 
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pode tornar difícil essa classificação, especialmente se 
tais eventos apresentarem intervalo de tempo relativa-
mente curto entre sí (Best 2003; Nedelec & Bouchez, 
2015). Por exemplo: (i) em uma situação ideal, plútons 
pós-tectônicos estariam livres de deformação, entre-
tanto a ativação de um segundo evento deformacional 
posterior à cristalização poderia afetá-los, dificultan-
do sua classificação como pós-tectônico com relação 
ao primeiro evento e/ou pré-tectônico em relação ao 
segundo; ou (ii) um plúton considerado sin-tectônico 
com relação a determinado evento e pré-tectônico em 
relação a um segundo. 

É importante destacar que fluxo submagmático 
e sintectonismo só podem ser provados se houver evi-
dências consistentes de deformação de rochas ou cris-
tais na presença de melt (Paterson et al. 1989, Blenkin-
sop 2000, Vernon 2004, Passchier & Trouw 2005). 
Provar tal relação pode ser uma tarefa difícil, uma vez 
que durante a cristalização de granitoides sob deter-
minado campo de esforço é natural imaginar a atuação 
de fluxo submagmático seguido por fluxo em estado 
sólido, dificultando a separação de estruturas geradas 
na presença de melt daquelas similares formadas após 
a completa cristalização. 

Apesar da complexidade, observações de campo 
e análise microestrutural das rochas estudadas permi-
tiram listar as seguintes estruturas e microestruturas 
desenvolvidas durante fluxo submagmático, que pos-
sibilitaram estabelecer com certa confiança as rela-
ções entre origem e deformação das rochas estudadas 
(Passchier & Trouw 2005; Nedelec & Bouchez 2015; 
Santos & Oliveira 2016; Silva et al. 2018): (i) presença 
de falhas preenchidas por melt residual, seccionando 
bandamento composicional (e.g. Fig. 6i); (ii) presença 
de microfraturas em fenocristais de feldspatos, preen-
chidas por material quartzo-feldpático da matriz, in-
dicando que foram preenchidas pelo melt residual; (iii) 
orientação preferencial e deformação de cristais idio-
mórficos a hipidiomórficos de feldspatos, em matriz 
ígnea (e.g. Fig. 7d); e (iv) evidencias microestruturais 
de deformação em estado sólido de moderada a alta 
temperatura (>500ºC), durante o desenvolvimento da 
trama observada nessas rochas (ver seção 9.1). 

A ocorrência relativamente comum dessas estru-
turas e microestruturas sugere que fluxo submagmá-
tico operou durante os estágios finais de cristalização 
dos granitoides estudados, com destaque especial 
para as falhas e microfraturas submagmáticas que 
permitem provar deformação na presença de melt. Tais 
evidências combinadas com aquelas de resfriamento 
progressivo na presença de água, assistido por defor-

mação, registradas pelas microestruturas de recrista-
lização (ver seção 9.1) e neocristalização tardi- a pós-
-magmáticas (ver seção 9.2) são fortes indicadores da 
existência de uma passagem contínua de deformação 
submagmática para estado sólido. Tal interpretação 
em combinação com as relações de contemporanei-
dade estabelecidas para associações granitoide Mg-K 
e granodiorito-granito Fe-K (ver seção 5) permitem 
definir com certa confiabilidade uma relação sin-tec-
tônica entre a origem e deformação de todas as rochas 
estudadas (Santos & Oliveira 2016; Silva et al. 2018).

MECANISMOS DE ASCENSÃO  
E COLOCAÇÃO 

O estudo da forma e estrutura interna de plútons 
acoplado com observações microestruturais e com o 
padrão da trama desenvolvida nas rochas encaixantes 
podem fornecer valiosas informações sobre os meca-
nismos de ascensão e colocação de magmas (Paterson 
et al. 1989, Blenkinsop 2000, Best 2003, Passchier & 
Trouw 2005, Neves 2012, Nedelec & Bouchez 2015). 

A análise dos dados de campo e microestrutu-
rais anteriormente apresentados convergem sugerin-
do que os mecanismos de ascensão dos magmas que 
deram origem aos granitoides estudados envolveram 
migração de magma por fluxo penetrativo, durante 
deformação ativa, através de uma rede de canais ta-
bulares pré-existentes, caracterizando o segmento de 
crosta estudado como um complexo de múltiplas in-
jeções de magma (D’Lemos et al. 1992, Weinberg 1999, 
Neves 2012). A construção desses plútons requer inje-
ções de vários pulsos derivados do manto e da crosta, 
em um curto intervalo de tempo. Nesse contexto, a 
criação do espaço provavelmente ocorreu através de 
deformação e translação lateral das rochas encaixan-
tes, como resultado da injeção de novos pulsos no ní-
vel de alojamento (Cruden 2006, Neves 2012, Nedelec 
& Bouchez 2015, Silva et al. 2018). 

SIGNIFICADO TECTÔNICO: IMPLICAÇÕES 
PARA O INÍCIO DO ESTILO MODERNO DA 

TECTÔNICA DE PLACAS

Nas últimas décadas, um dos assuntos mais de-
batidos entre os geocientistas refere-se à quando e 
como o estilo moderno da tectônica de placas teve iní-
cio no planeta (Condie & Kröner 2008, Stern 2006, 
2008; Korenaga 2013). Grande parte dos pesquisado-
res defendem que sistemas orogênicos similares aos 
modernos vem atuando desde o Arqueano (<3,0 Ga), 
em pelo menos alguns lugares do planeta e se difun-
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diu globalmente em ~2,7 Ga (Cawood et al. 2006, Van 
Kranendonk et al. 2007, Condie & Kröner 2008), no 
entanto, alguns indicam que o início da tectônica se 
deu em tempos ainda mais antigos, no Hadeano (<4,2 
Ga; Hopkins et al. 2008), e outros sugerem um começo 
muito mais recente, em torno de ~1,0 Ga (Stern 2005, 
2006, 2008) ou ~0,85 Ga (Hamilton 2011). Apesar da 
falta de unanimidade entre os especialistas, há um 
consenso de que antes da atuação da tectônica de pla-
cas de estilo moderno, a Terra primitiva experimen-
tou um cenário caracterizado por um grande oceano 
de magmas, seguido por um comportamento de “pla-
ca única, estagnada”, onde o calor seria perdido por 
processos de delaminação, vulcanismo tipo hotspots e 
intrusões superficiais.

Para investigar a operação de tectônica moderna 
em determinado segmento de crosta continental é ne-
cessário acoplar a presença de assembleias petrotec-
tônicas tipicamente desenvolvidas em sistemas oro-
gênicos com outros indicadores tectônicos. Dickinson 
(1970) definiu o conceito de assembleia petrotectô-
nica como “pacotes” de rochas geradas em cenário 
tectônico específico, sendo uma característica deste 
cenário, enquanto os demais indicadores da tectônica 
incluem dados geoquímicos, isotópicos, suturas e fa-
lhas transcorrentes, metamorfismo de alta e ultra-alta 
pressão, formação de orógenos acrecionários e coli-
sionais, paleomagnetismo, entre outros (Stern 2005, 
2006; Cawood et al. 2006, Van Kranendonk et al. 2007, 
Condie & Kröner 2008).

Defensores da hipótese de um começo mais re-
cente para a tectônica moderna utilizam como prin-
cipais argumentos a ausência de algumas assembleias 
petrotectônicas no registro geológico mais antigo, 
como suíte ofiolítica completa, xisto-azul (alta pres-
são) e eclogito (ultra-alta pressão), que são comumen-
te identificados a partir de ~1,0 Ga. Como essas assem-
bleias são formadas exclusivamente em ambientes 
de subducção, tal ausência poderia representar uma 
grande evidência de início tardio para os sistemas 
orogênicos de estilo moderno (Stern 2005, 2006). No 
entanto, a maioria dos pesquisadores apontam que a 
falta de sequência ofiolítica completa no registro ge-
ológico arqueano está relacionada à maior espessura 
da crosta oceânica arqueana (~25-30 Km) se compa-
rado a crosta oceânica moderna (Sleep & Windley 
1982, Foley et al. 2003). Assim, processos de obducção 
poderiam resultar na delaminação de crosta oceâni-
ca média e inferior, permitindo preservação apenas a 
unidade basáltica superior, tipicamente observada em 
terrenos granito-greenstones arqueanos (Condie & 
Benn 2006, Condie & Kroner 2008). Por outro lado, 
a falta de xisto-azul e eclogito no registro geológico 

arqueano seria uma resposta às condições mais quen-
tes desse período, em que o gradiente geotérmico de 
subducção seria mais íngreme e não atingia o campo 
de estabilidade xisto-azul (Martin 1994, Pollack 1997, 
Peacock 2003, Ernst 2003). Além disso, as baixas ta-
xas de exumação de eclogitos no Arqueano poderia 
permitir recristalização das assembleias minerais de 
ultra-alta pressão, impossibilitando seu reconheci-
mento (Condie & Kröner 2008).

É de suma importância ressaltar que a formação 
de crosta continental arqueana pode não requerer ne-
cessariamente subducção, mas precisa de algum me-
canismo que explique a retenção de Nb e Ta na fonte, 
assim como o relativo enriquecimento de LILE nos 
magmas, assinatura tipicamente observada tanto nos 
granitoides arqueanos, quanto nos pós-arqueanos. 
Boa parte dos especialistas argumenta que subducção 
é necessária para produzir tal comportamento geo-
químico, onde fases de Fe-Ti, como o rutilo, poderia 
reter Nb e Ta em profundidades mantélicas (Martin 
et al. 2005, Condie & Kröner 2008). Tanto nas rochas 
estudadas como nos demais granitoides arqueanos da 
PC essa assinatura é identificada, sugerindo ocorrên-
cia de fusão parcial da slab ou do manto em níveis pro-
fundos, durante ou após subducção.

Nesse contexto, uma análise integrada de todas 
as informações sintetizadas neste trabalho indica que 
a formação, deformação e estabilização do segmento 
de crosta estudado ocorreram em um cenário paleo-
tectônico mesoarqueano similar aos sistemas orogêni-
cos modernos, no entanto ainda tem sido questão de 
debate se as suítes Mg-K e Fe-K foram formadas em 
um mesmo cenário, e se este era de subducção ou coli-
são. Santos & Oliveira (2016) apontaram um ambiente 
de subducção para a formação dos granitoides Mg-K e 
EMMs associados, envolvendo fusão parcial da cunha 
mantélica previamente metassomatizada por melt e/ou 
fluidos da slab (ver seção 8). Por outro lado, Silva et 
al. (2018) indicaram a inviabilidade de descartar uma 
origem contemporânea para os granitoides Mg-K e 
granodiorito-granito Fe-K, o que permitiu sugerir que 
ambas as suítes foram formadas contemporaneamen-
te, em um ambiente colisional, associado a espessa-
mento crustal e retrabalhamento listosférico, capaz 
de desencadear em um curto intervalo de tempo tanto 
fusão parcial do manto enriquecido, quanto da crosta 
juvenil. Assim, tais autores propuseram um modelo 
tectono-magmático de dois estágios (subducção-coli-
são) para explicar a origem dessas rochas: (i) primeiro 
estágio (2.98-2.92 Ga) - subducção de baixo ângulo 
com colocação de slab-melt e metassomatismo da cunha 
mantélica; (ii) segundo estágio (~2,88-2,87 Ga) – am-
biente colisional, onde zonas de cisalhamento transli-
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tosféricas condicionaram a ascensão e colocação dos 
magmas, atuando como condutos pré-existentes para 
o transporte e interação entre magmas derivados do 
manto e da crosta (ver seção 10).

A admissão unânime entre diversos autores de 
que a formação de grande parte dessas rochas requer 
fusão parcial do manto previamente metassomatiza-
do (Moyen et al. 2003, Martin et al. 2005, Heilimo et 
al. 2010, 2013; Oliveira et al. 2009, Laurent et al. 2014a, 
2014b, e suas referências) é um forte indicador de que 
o início da tectônica moderna foi precoce na história 
da Terra (<3,0 Ga), onde seria possível interação entre 
fluidos/melt da placa subductante (slab) com o perido-
tito sobrejacente da cunha mantélica. Tal processo de 
hibridização, assim como as assinaturas de ambas as 
suítes Mg-K e Fe-K dificilmente poderiam ser expli-
cadas sem envolvimento de subducção prévia.

CONCLUSÕES

(i) No magmatismo mesoarqueano estudado 
foram diferenciadas dez variedades de rochas 
plutônicas. Nove delas foram agrupadas em duas 
suítes, denominadas suíte granitoide Mg-K e suíte 
granodiorito-granito Fe-K, ambas de natureza cálcico-
alcalina, enquanto uma variedade difere das demais e 
apresenta afinidade toleítica, alto-Na.

(ii) Os dados de campo sugerem que os 
granitoides Mg-K são ligeiramente mais antigos 
com relação aos granodiorito-granitos Fe-K, no 
entanto, observações de várias relações de mingling 
não permitem descartar uma origem contemporânea 
para as diversas variedades identificadas em ambas as 
suítes. Enquanto, o granitoide alto-Na, embora tenha 
sido admitido como contemporâneo ao EMMs Mg-K, 
ele pode representar um evento mais antigo. 

(iii) Em termos estruturais, as rochas estudadas 
podem ser classificadas como tectonitos tipo S ou SL, 
caracterizados por trama planar de direção princi-
pal E-W, mergulhando com moderado a alto ângulo 
predominantemente para sul, concordante ao eixo 
principal dos batólitos e definindo um arranjo contí-
nuo com a foliação tectônica da rocha encaixante. As 
porções centrais dos batólitos representam domínios 
de menor strain, enquanto, aquelas próximas às bordas 
representam domínios de maior strain, sugerindo que 
tais plútons são limitados por zonas de cisalhamen-
to de escala regional. A forma dos plútons combinada 
com as observações meso- e microestruturais indicam 
origem sin-tectônica para todas as rochas estudadas, 
de modo que o final da deformação cristal-plástica 
ocorreu em condições de resfriamento, na presença de 
água, sob moderada a alta temperatura (> 500 ºC; com-
patível com fácies xisto verde alto, anfibolito baixo), 

baixo esforço diferencial e taxa de deformação, em re-
gime transpressivo sinistral, controlado predominan-
temente por cisalhamento puro.

 (iv) Os granitoides equigranulares Mg-K mos-
tram assinatura geoquímica similar ao Granodiorito 
Rio Maria e foram admitidos como produto de dife-
renciação de um magma máfico parental derivado de 
fusão parcial do manto previamente metassomatiza-
do por slab melt, enquanto os EMMs foram gerados a 
partir de fusão parcial do manto metassomatizado por 
fluidos. O granodiorito heterogranular Mg-K pode ser 
produzido por intenso fracionamento de hornblenda 
±clinopiroxênio, a partir de composições análogas ao 
granodiorito equigranular Mg-K. O granito equigra-
nular Fe-K tem assinatura composicional similar aos 
típicos leucogranitos alto-K de outras áreas da PC e 
foi formado pela anatexia de crosta juvenil, de com-
posição análoga às suítes TTG. O granodiorito por-
firítico Fe-K foi interpretado como produto de fusão 
parcial do manto extensivamente enriquecido, com 
participação de líquidos anatéticos crustais. O grani-
to heterogranular Fe-K tem origem híbrida envolven-
do mingling/mixing entre 60% de magmas derivados de 
fusão parcial do manto metassomatizado e 40% da 
crosta juvenil. A origem do granodiorito porfirítico 
Mg-K teria envolvido processos de mistura entre 80% 
de magmas derivados de fusão do manto metassoma-
tizado por slab-melt e 20% de magmas graníticos de-
rivados de anatexia crustal. O granitoide alto-Na foi 
interpretado como produto de mistura entre líquido 
trondhjemítico de assinatura TTG (70-80%) e magma 
de composição similar aos EMMs (20-30%). 

(v) As amostras datadas pelo método de evapora-
ção de Pb são afins àquelas da suíte Mg-K e suas idades 
de cristalização (2875±2 Ma; e 2884 ±3 Ma) confirmam 
a correlação desses granitoides com o Granodiorito Rio 
Maria, assim como crescimento e retrabalhamento do 
segmento de crosta estudado no final do Mesoarqueano. 

(vi) As evidências petrológicas e estruturais con-
vergem sugerindo que a construção, deformação e es-
tabilização do segmento de crosta estudado ocorreram 
em cenário paleotectônico análogo aos sistemas orogê-
nicos modernos, de modo que, os granitoides estudados 
foram colocados durante a segunda etapa de um mode-
lo tectono-magmático de dois estágios (subducção-co-
lisão). Assim temos: primeiro estágio (2.98-2.92 Ga) - 
subducção de baixo ângulo com colocação de slab-melt e 
consequente metassomatismo da cunha mantélica; (ii) 
segundo estágio (~2,88-2,87 Ga) – ambiente colisional, 
caracterizado por espessamento crustal e retrabalha-
mento litosférico, onde zonas de cisalhamento litosfé-
ricas condicionaram a ascensão e colocação de magmas, 
operando como condutos pré-existentes para trans-
porte e interação entre magmas derivados do manto e 
da crosta. 
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RESUMO: Este estudo foi realizado  na  bacia  hidro-
gráfica  do  rio  Aurá,  localizada  na  Região Metropo-
litana de Belém (PA), onde em seu entorno verifica-se 
uma urbanização crescente e desordenada, possibili-
tando que essa área torne-se uma fonte potencial de 
contaminação. Face a isso, a presente pesquisa teve 
como objetivo principal a identificação e caracteriza-
ção das fontes de  esteróis  fecais  nos  sedimentos  de  
fundo  desta  bacia,  realizando  um  diagnóstico qua-
litativo  e  quantitativo  da poluição  hídrica  local  e  
seus  possíveis  efeitos. Em campo, foi aplicada a  me-
todologia de coleta de sedimentos de  fundo em pon-
tos amostrais ao  longo da bacia hidrográfica do rio 
Aurá, os quais foram selecionados de acordo com as 
características ambientais da região, dos sedimentos 
e  a proximidade com áreas de influência antrópica. 
Nos resultados analíticos  dos  esteróis  obtidos  em  
laboratório,  foi  evidenciado  uma  forte contribui-
ção dos resíduos provenientes do Depósito de Lixo 
Metropolitano de Belém. No que se refere as razões  
moleculares,  essas  também  indicaram  a  presen-
ça  de  fonte  antrópica pronunciada, sugerindo  no-
vamente  uma  forte  influência  de  chorume.  Já a 
matriz de correlações  de  Pearson  apresentou  fortes  
correlações  entre  o  coprostanol  e  vários  outros 
compostos  estudados  sugerindo  uma  mesma  fonte.  
As  correlações  sugerem  uma  segunda fonte sendo 
caracterizada, provavelmente, por lançamento de es-
goto sanitário no local. Essas variações  significativas  
mostram  que  a área  está  sendo  atingida  pelo  deslo-
camento  de poluentes, causados principalmente pela 
proximidade do depósito de lixo de Belém, além da 
precariedade  local  do  sistema  de saneamento  bási-
co,  principalmente  nas  áreas  ocupadas  às proximi-
dades de seus recursos hídricos.

PALAVRAS-CHAVE: Rio Aurá; Esteróis; Chorume

ABSTRACT: This  study  was  conducted  in  the  

watershed  of  the  Aura  river,  located  in  the Metropolitan  

Region  of  Belem  (State  of  Pará),  which  is  surrounded  

by  a  growing  and unplanned  urbanization,  which  turns  

out  to  be  a  potential  source  of  contamination.  The 

present  research  aimed  to  identify  and  characterize  the  

sources  of  fecal  sterols  in  bottom sediments  of  the  basin,  

conducting  a  qualitative  and  quantitative  diagnosis  of  

local  water pollution  and  its  possible  effects  on  human  

health.  The  location  of  the  bottom  sediments samples  

along  the  Aura  river  basin  have  been  selected  according  

to  the  environmental characteristics of the area, the type 

of sediment and the proximity to human settlements. The 

analytical results of sterols evidenced a strong impact of the 

Metropolitan Waste Deposit of Belem and the presence of 

pronounced anthropogenic sources from the local settlements. 

The Pearsons correlation  matrix showed strong correlations  

between the coprostanol and several other compounds suggests 

a second source of contamination from the uncontrolled 

release of sewage.  These  significant  results  are  a  clear  

indication  that  the  area  is  being  heavily contaminated 

by the nearby Metropolitan Waste Deposit of Belem and the 

local uncontrolled occupation and human settlements.

KEYWORDS: Aura river; Sterols; Settlements
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INTRODUÇÃO

O processo de expansão urbana das grandes me-
trópoles tem sido no mundo inteiro uma das princi-
pais causas da ocupação e degradação de áreas hidro-
gráficas, sendo um dos principais responsáveis pelo 
aumento de sua poluição. Esse rápido crescimento 
urbano não é acompanhado pela implementação de 
obras urbanísticas e sanitárias voltadas à proteção e 
conservação desses mananciais (Almeida 2003). Na 
cidade de Belém do Pará é alarmante a situação das 
bacias hidrográficas, pois tais cursos d´água são utili-
zados como canais que recebem tanto a água pluvial, 
quanto esgotos lançados sem tratamento (Matos et al. 
2011).

Segundo Ferreira & Costa (2006) a pressão ur-
bana na bacia hidrográfica do rio Aurá, localizada na 
Região Metropolitana de Belém, vem sendo ocasiona-
da pelo surgimento de favelas sem saneamento básico, 
desmatamento e a ocupação de terra com fins especu-
lativos, acarretando impactos ambientais crescentes e 
permissivos à saúde da população local.

Além disso, o depósito de lixo da Região Metro-
politano de Belém, instalado desde 1991, encontra-se 
localizado em Santana do Aurá. O lixão do Aurá existe 
a cerca de 20 anos e recebe por dia quase duas mil to-
neladas de resíduos não só de Belém, mas também dos 
municípios de Ananindeua, Marituba, Santa Bárbara, 
Santa Isabel e Benevides. (Lobato & Tavares 2012).

Nos trabalhos de Martins (2001, 2005) e Ribeiro 
(2004) relatam o uso de esteróis como indicador de 
poluição fecal é particularmente aplicável a regiões 
próximas a grandes centros populacionais e indus-
triais, onde é possível visualizar a presença de grandes 
cargas de efluentes domésticos, na maioria das vezes 
tratada primariamente, o que tem acarretado graves 
consequências aos organismos aquáticos, causando 
grandes impactos biológicos, alterando a biodiversi-
dade e o equilíbrio do ecossistema devido ao cresci-
mento microbiano. 

Vários métodos para identificação da poluição 
por esgotos têm sido empregados e em grande parte, 
baseiam-se em determinações microbiológicas, tais 
como Escherichia coli, Costridium perfringe. Esses padrões 
microbiológicos são utilizados geralmente para ava-

liar a qualidade da água, entretanto a inserção de esgo-
tos pode afetar os sedimentos, já que estes acabam se 
tornando depósitos de microorganismos patogênicos 
e parasitas devido à longa sobrevivência e afinidades 
destes com o material particulado na coluna d’água 
(Martins 2001). Porém, segundo Venkatesan & Mir-
sadeghi (1992) os indicadores químicos de poluição 
aparecem como alternativa em relação aos métodos 
microbiológicos, pois são menos susceptíveis a mu-
danças ambientais do que as bactérias.

A despeito da importância e da magnitude do 
problema, nenhum estudo foi desenvolvido até então 
no sentido de se avaliar esses impactos mediante a me-
todologia do uso de esteróis como indicadores de po-
luição na bacia do rio Aurá. Esta iniciativa, visa obter 
informações concretas se tal metodologia é útil como 
indicador ambiental, assim como definir os prejuízos 
ambientais presentes na região.

OBJETIVO

Identificar e caracterizar as fontes de esteróis 
fecais nos sedimentos de fundo da bacia do rio Aurá, 
realizando um diagnóstico qualitativo e quantitativo 
da poluição hídrica local e seus possíveis efeitos.

LOCALIZAÇÃO

A Bacia Hidrográfica do rio Aurá está locali-
zada nos limites dos Municípios de Belém e Ana-
nindeua, entre as coordenadas UTM 984350-N, 
983900-N, 788500-W e 792500-E (PIRATOBA 
2002). A área encontra-se aproximadamente a lo-
calidade denominada Santana do Aurá, distante 13 
km do centro da cidade de Belém e 4 km da rodovia 
BR-316, ver Figura 1.

O aterro sanitário do Aurá (lixão do Aurá) en-
contra-se na margem esquerda do rio Aurá. Ele está 
circundado por áreas de vegetação nativas e áreas 
remanescentes de floresta amazônica. O acesso ao li-
xão é feito por vias secundárias da rodovia BR-316. Já 
o acesso para o rio Aurá é feito por meio também de 
vias secundárias da rodovia BR-316 e pelo rio Guamá 
(PMB 1997).
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Figura 1. Mapa de localização da área estudada com suas principais vias de 
acesso e municípios.

MATERIAIS E MÉTODOS

Definição de pontos de amostragem

Os pontos de amostragem foram definidos em 
lugares estratégicos dentro do rio Aurá, levando-se 
em consideração a proximidade com áreas de influ-
ência antrópica, principalmente o lixão do Aurá, a 
batimetria do local e a característica dos sedimentos 

(material fino, lamoso). Foram definidos cinco pon-
tos de amostragem (Fig.  2).

Coleta, transporte e preservação de amostras
O material coletado foi devidamente armazena-

do em frascos de vidro onde foram coletados 200g de 
cada amostra. Após a coleta os frascos foram tampa-
dos, envolvidos por papel alumínio e guardados em 
um isopor com gelo.
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Figura 2. Mapa de amostragem dos pontos de coleta de 
amostras definidos ao longo do rio Aurá.

Análises químicas
No laboratório, as vidrarias foram previamente 

lavadas com solução alcalina diluída de detergente 
(Extran-Merck), água e seca em estufa. Os reagentes 
inorgânicos (como sulfato de sódio, sílica e alumina) 
foram secos a 400º C em forno tipo mufla durante 6 
horas. O cobre, utilizado para a eliminação de enxofre, 
foi limpo e ativado com uma solução de 2 mol L-1 de 
HCl, lavado com água destilada, álcool e mantido em 
solução de hexano até o uso.

Análise instrumental
Para que as análises fossem realizadas, padrões 

de esteróis foram utilizados para efeito de compara-
ção. Os padrões apresentavam pureza entre 95 e 99%.

A análise instrumental foi realizada com um cro-
matógrafo a gás Hewlett Packard (HP), modelo 5890 
II, equipado com um detector de ionização de chama 
(GC-FID) e uma coluna capilar Ultra 2 da HP com 
25 m de comprimento, 0,17 mm de espessura do filme, 
0,32 mm de diâmetro interno e fase estacionária de 5% 
fenil-metil-silicona. 

A identificação dos esteróis foi feita utilizando-
se soluções de padrões externos, isto é, soluções de 
massas diferentes mas conhecidas, contendo cada um 
dos esteróis que pretende-se determinar (coprostanol, 
epicoprostanol, coprostanona, colestanona, colesterol, 
colestanol, brassicasterol, campesterol, estigmasterol 
e β-sitosterol).

Os resultados obtidos no GC-FID foram 
integrados por um sistema de aquisição de dados (HP 
Chemstation 3365), ao determinar fator de resposta de 
cada composto em relação ao padrão interno, por meio 
da divisão entre a relação massa/área do padrão interno. 
Os fatores de resposta juntamente com os tempos de 
retenção obtidos para cada um dos padrões externos 
foram agrupados gerando uma curva de calibração 
que é utilizada posteriormente na quantificação das 
amostras (Martins 2011).

O cromatograma das amostras foi comparado 
com o cromatograma dos padrões externos e os tem-
pos de retenção coincidentes foram considerados 
como sendo os mesmos compostos.

Para realizar a quantificação das amostras utilizou-
se a área de cada composto multiplicada pelo fator de 
resposta do mesmo presente na curva de calibração em 
relação a razão massa/área do padrão interno adicionado 
em cada amostra no início de cada extração. A título 
de confirmação se os picos obtidos nas amostras, 
identificados através da comparação dos tempos de 
retenção dos padrões externos, correspondiam aos 
compostos procurados. As amostras foram injetadas em 
um cromatógrafo a gás acoplado a um espectrômetro de 
massa (Martins 2011).

A identificação dos esteróis foi feita comparando-
se os fragmentogramas de cada composto da solução 
de padrão externo com o fragmentograma de cada 
composto da amostra, juntamente com os tempos de 
retenção coincidentes.

Extração de esteróis

A metodologia utilizada para as análises de 
esteróis é a mesma descrita no trabalho de Kawakami & 
Montone (2002). A extração dos esteróis foi realizada 
em triplicatas utilizando 25g de sedimentos. Os testes 
foram realizados durante 8 horas em um aparelho 
Soxhlet, utilizando 80 mL de etanol (previamente 
destilado e anidro). Para cada frasco de extração, foram 
adicionados 0,35 mg de 5α-colestano (padrão Interno-
PI). Após a extração, a solução foi concentrada até 5 
mL em um rotavapor a vácuo. Uma alíquota de 0,5 
mL foi retirada para a análises de matéria orgânica 
extraível em etanol (M.O.E.). O extrato restante foi 
evaporada a cerca de 2 mL, em rotavapor a vácuo, 
sendo  submetido a coluna de adsorção (clean-up) em 
uma coluna contendo 2g de alumina 5% desativada 
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(em peso) com água livre de compostos orgânicos e 
sulfato de sódio. Elui-se a coluna com 30 mL de etanol 
destilado, recolhendo-se uma única fração. O extrato 
restante foi concentrado a 2 mL, em rotavapor, sendo 
o volume obtido transferido para frascos afunilados 
com tampas esmerilhadas onde são evaporados com 
nitrogênio até a secura. Adicionou-se 40 µL N, O-bis 
(trimetil, silil, trifluor-acetamida)/trimetil-cloro-
siliano (BSTFA/TCMS–99:1) para reação de derivação 
(Martins 2001).

A derivação é o processo na qual os esteróis são 
convertidos em éteres trimetil-silicicos através da 
substituição do hidrogênio da hidroxila (-OH) da po-
sição 3 dos esteróis pelo grupo trimetil-silicico (-Si 
(CH

3
)

3
) do reagente N, O-bis (trimetil, silil, trifluor-

-acetamida) /trimetil-cloro-siliano (Carreira 2000, 
Carreira et al. 2001, Carreira & Wagener 2003).

A reação ocorreu durante 90 minutos, tempera-
tura constante de 65ºC em banho-maria. O excesso 
de reagente foi evaporado com nitrogênio e o sólido 
resultante foi dissolvido em cerca de 1 mL e transfe-
ridos para ampolas de 1 mL, previamente calibradas e 
marcadas. A M.O.E. foi obtida através da evaporação 
natural do solvente de uma alíquota de 0,5 mL retira-
da antes do processo de clean-up e pesagem do resíduo 
final obtido (Martins 2001).

Análises granulométricas

As amostras foram secas em liofilizador, mace-
radas e retiradas alíquotas de 30g de material de cada 
amostra. Em seguida, esta quantidade foi colocada em 
um béquer contendo 200 mL de água destilada e agi-
tada por cerca de 5 minutos em ultrassom (utilizando 
banho) para uma melhor desagregação da amostra.

Posteriormente, as amostras foram peneiradas 
em peneira de 0,062 mm para a retirada da fração mais 
grosseira (areia). Em seguida, as amostras foram leva-
das a centrífuga, para separar a fração silte/argila, sob 
condições de 1000 rpm durante 2 minutos. Para evitar 
a floculação do material, adicionou-se pirofosfato de 
sódio (anti-floculante), o precipitado obtido (fração 
silte) foi retirado e levado à estufa e seco a uma tem-
peratura de 50°C e posteriormente pesado.

O material retido em suspensão (argila) foi co-
locado novamente na centrífuga para precipitar sob 
condições de 2000 rpm, durante 10 minutos e em se-
guida, o material em suspensão, foi levado a estufa sob 
temperatura de 50°C. Dessa forma, obteve-se os per-
centuais de areia, silte e argila.

Análises elementares de carbono, 
nitrogênio e hidrogênio

Os teores de Corg e Ntot foram determinados 

através de um analisador elementar da marca 

Perkin-Elmer, modelo 2400, calibrado com o padrão 

acetanilida (Perkin-Elmer) de composição centesinal 

C
31,09%

, N
10,36%

 e H
6,71%

. A massa utilizada para a análise 

foi de 0,2 g de sedimento seco. 

Análises estatísticas

Com o objetivo de se verificar as associações 

entre as variáveis, foram utilizados alguns tratamentos 

estatísticos envolvendo análises de correlações 

lineares (coeficiente de Pearson-r), análises de 

agrupamentos hierárquicos (cluster) e análises 

de componentes principais (ACP). Para o estudo 

estatístico foi utilizado o software Statistica 6.0, da 

Statsoft.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Granulometria e carbono orgânico to-
tal (COT)

De acordo com a análise granulométrica há uma 

predominância de silte argiloso e silte arenoso nas 

amostras obtidas, favorecendo o acúmulo de carbono 

orgânico. Este parâmetro está associado a granulome-

tria do sedimento, sendo que, para sedimentos mais 

grosseiros são esperados valores mais baixos do que 

para sedimentos mais finos. Carvalho (2002) obteve 

teores de carbono orgânico que variaram de 0,67% a 

2,60% em sedimentos superficiais de fundo na Baía do 

Guajará, na orla de Belém. Pereira (2001) obteve valor 

de 0,93% no estuário guajarino. Já Holanda (2010) ve-

rificou que nos canais do Una, Miramar e Terminal da 

Sotave os valores de COT se encontravam entre 0,15% 

a 3,25% por apresentarem influência de lançamen-

to de efluentes no estuário. Os valores de COT para 

este estudo foram de 4,0% e se encontram de acordo 

com os obtidos por Gomes (2012) em seus estudos 

relacionados à Baia do Guajará, confirmando que as 

maiores concentrações de carbono orgânico ocorrem 

em amostras cuja composição é dominada por silte e 

argila.
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Análise de esteróis
As concentrações individuais de esteróis e de 

esteróis totais nos sedimentos estudados são apre-

sentadas na Tabela 1. Enquanto que os resultados nas 
amostras das razões Cop/E-cop, %Col/OL

tot
 e %(Co-

p+E-cop)/OL
tot

 são apresentados na Tabela 4.2. 

Tabela 1. Concentrações de esteróis individuais e totais, em µg.g-1 de sedimento seco, para as amostras estudadas.

  Cop Ecop Copna Colna Col Cot Bra Cam Est β-sit OLtot

P1

0,35 ± 

0,081

0,02 ± 

0,01

0,15 ± 

0,04

0,52 ± 

0,05

0,62 ± 

0,052

0,79 ± 

0,065

0,19 ± 

0,017

0,72 ± 

0,055

3,26 ± 

0,052

7,61 ± 

0,052 14,2

P2

1,57 ± 

0,036

0,17 ± 

0,055

0,96 ± 

0,026

0,73 ± 

0,052

1,15 ± 

0,07

1,32 ± 

0,034 0,2 ± 0,03

0,55 ± 

0,045

0,47 ± 

0,07

3,05 ± 

0,065 10,1

P3

67,5 ± 

7,947

8,1 ± 

0,264

23,4 ± 

2,264

4,61 ± 

0,085

5,69 ± 

0,226

15,6 ± 

0,721

7,61 ± 

0,036

2,12 ± 

0,072

6,16 ± 

0,043

4,56 ± 

0,036 145,3

P4

0,98 ± 

0,017

0,13 ± 

0,05

0,53 ± 

0,06

0,37 ± 

0,075

0,46 ± 

0,036

0,83 ± 

0,069

0,27 ± 

0,02

0,5 ± 

0,03

0,61 ± 

0,017

2,89 ± 

0,034 7,57

P5

0,37 ± 

0,026

0,08 ± 

0,036

0,23 ± 

0,02

0,23 ± 

0,026

0,22 ± 

0,036

0,4 ± 

0,026

0,09 ± 

0,017

0,16 ± 

0,017

0,46 ± 

0,01

2,19 ± 

0,045 4,43

Min

0,35 ± 

0,081

0,02 ± 

0,01

0,15 ± 

0,04

0,23 ± 

0,026

0,22 ± 

0,036

0,4 ± 

0,026

0,09 ± 

0,017

0,16 ± 

0,017

0,46 ± 

0,01

2,19 ± 

0,045 4,43

Max

67,5 ± 

7,947

8,1 ± 

0,264

23,4 ± 

2,264

4,61 ± 

0,085

5,69 ± 

0,226

15,6 ± 

0,721

7,61 ± 

0,036

2,12 ± 

0,072

6,16 ± 

0,043

7,61 ± 

0,052 145,3

Med

14,1 ± 

7,94

1,70 ± 

0,27

5,05 ± 

2,27

1,29 ± 

0,08

1,63 ± 

0,22

3,79 ± 

0,72

1,67 ± 

0,03

0,81 ± 

0,07

2,19 ± 

0,04

4,06 ± 

0,03 36,3

Legenda: Cop - Coprostanol; Ecop - Epicoprostanol; Copna - Coprostanona; Colna - Colestanona; Col - Colesterol; Cot - Colestanol; 

Bra - Brassicasterol; Cam -Campesterol; Est - Estigmasterol; β-Sit -	β-Sitosterol; OLtot - Esteróis totais; Min - Valor mínimo; Max - 

Valor máximo; Med - Valor médio.

De acordo com a tabela acima, as concentrações 
de OL

totais
 variaram entre 4,43 e 145,3 µg.g-1, nas 

amostras P-01 a P-05. O valor máximo encontrado 
(P-03) coincide com o ponto onde são lançados os 
efluentes (chorume) provenientes do Depósito de 
Lixo Metropolitano de Belém, enquanto que o menor 
valor encontrado (P-05) corresponde ao ponto que não 
sofre influência dos resíduos do depósito. A Figura 3 
apresenta a distribuição dos OL

totais
 entre as amostras.

Figura 3. Distribuição dos OLtotais entre as amostras.

Coprostanol, epicoprostanol e 5µ-coprostanona 
são compostos utilizados como indicadores de 
poluição fecal e por estudos de determinação do 
impacto por esgotos, já que não ocorrem de forma 
natural nos sedimentos. Tais compostos foram 
detectados em maiores concentrações para a amostra 
P-03 (67,5, 8,10 e 23,4 µg.g-1 respectivamente). 
Nos demais pontos as amostras apresentaram 
concentrações baixas e com valores próximos, o que 
evidência pouca influência de ação antrópica nessas 
localidades. A Figura 4 apresenta a distribuição 
destes compostos nos pontos coletados.

Estudos realizados  por  Gomes (2012) 
evidenciaram valores para coprostanol variando entre 
0,06 µg.g-1 a 5,61 µg.g-1 (Rio Tucunduba), 0,02 µg.g-1 a 11,2 
µg.g-1, (rios da região de Icoaraci). Esses dois rios fazem 
parte das bacias que drenam a Região Metropolitana 
de Belém e possuem as mesmas características 
ambientais, porém não sofrem influência do Depósito 
de Lixo Metropolitano de Belém.
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Figura 4. Distribuição dos compostos coprostanol, 
epicoprostanol e 5β-coprostanona.

O colesterol é comumente utilizado como indi-
cador de fontes humanas e de animais, pois pode es-
tar presentes em fezes, principalmente dos animais 
(aves, mamíferos, etc). Neste trabalho, os resultados 
de colesterol variaram entre 0,22 e 5,69 µg.g-1, o que 
sugere influência antrópica considerável apenas em 
P-03, onde o valor (5,69 µg.g-1) se destaca em relação 
aos demais pontos de forma elevada.

O β-sitosterol foi o esterol predominante em to-
das as amostras estudadas, exceto na amostra P-03, 
onde o coprostanol foi encontrado em grandes quan-
tidades. Este composto é comumente encontrado em 
plantas terrestres e pode ser associado ao colesterol 
através da razão colesterol/β-sitosterol, onde valores 
próximos a zero indicam que a matéria orgânica en-

contrada no sedimento tem origem terrígena (Mudge 
& Lintern 1999). A Figura 5 apresenta os resultados 
de colesterol e β-sitosterol nas amostras analisadas.

Figura 5. Distribuição de colesterol e β-sitosterol nas 
amostras analisadas.

A Tabela 2 apresenta os resultados das razões 
entre os esteróis individuais e totais para as amos-
tras estudadas. A razão colesterol/β-sitosterol apre-
sentou resultados variando entre 0,08 e 1,25. O valor 
mais alto foi encontrado na amostra P-03. De forma 
geral, os valores desta razão apresentaram resultados 
baixos 0,08, 0,38, 0,16 e 0,10, para as amostras P-01, 
P-02, P-04 e P-05 respectivamente, caracterizando 
a baixa influência deste composto nas amostras. A 
Figura 6 apresenta a distribuição desta razão nas 
amostras.

Tabela 2. Razão entre esteróis individuais e totais para os resultados das amostras estudadas.

%

Cop/OLtot

C o p

/E-cop

%

E-cop/OLtot

%

(Cop+E-cop)

/ O L t o t

%

Cop-

na/

OLtot

%

Colna

/OLtot

%

Col

/OLtot

Col

/β-Sit

P1 2,46 17,5 0,14 2,60 1,05 3,65 4,35 0,08

P2 15,5 9,23 1,68 17,2 9,43 7,17 11,3 0,38

P3 46,4 8,33 5,57 51,9 16,1 3,17 3,91 1,25

P4 12,9 7,53 1,71 14,6 7,0 4,88 6,07 0,16

P5 8,35 4,62 1,80 10,1 5,19 5,19 4,96 0,10

Min 2,46 4,62 0,14 2,60 1,05 3,17 3,91 0,08

Max 46,4 17,5 5,57 51,9 16,1 7,17 11,3 1,25

Med 17,1 9,44 2,18 19,3 7,75 4,81 6,11 0,39

Legenda: %Cop/OLtot – Percentual da razão de Coprostanol e esteróis totais; Cop/E-Cop – Razão entre Coprostanol e Epicopros-
tanol; %E-cop/OLtot - Percentual da razão entre Epicoprostanol e esteróis totais; %(Cop + E-cop)/OLtot – Pencentual da razão entre 
a somatória de Coprostanol e Epicoprostanol sobre esteróis totais; %Copna/OLtot - Percentual da razão entre Coprostanona e es-
teróis totais; %Colna - Percentual da razão entre Colestanona e esteróis totais; %Col/OLtot - Percentual da razão entre Colesterol 
e esteróis totais; Col/β-Sit - Razão entre Colesterol e β-Sitosterol; Min - Valor mínimo; Max - Valor máximo; Med - Valor médio.
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Figura 6. Distribuição da razão colesterol/β-sitosterol 
nas amostras analisadas.

A relação %(cop+e-cop)/OL
totais

 tem sido am-
plamente utilizada para eliminar o efeito da granulo-
metria e permitir o estudo do nível de poluição fecal 
em sedimentos (Venkatesan & Kaplan 1990, Grimalt 
1990). Este percentual permite avaliar o grau de conta-
minação presente na região de estudo. 

Para este estudo a razão variou 2,60 e 51,9 %, 
sendo o maior valor observado na amostra P-03. As 
amostras P-02, P-04 e P-05 apresentaram valores de 
17,2, 14,6 e 10,1% respectivamente, representando certa 
homogeneidade entre as amostras.

A Figura 7 apresenta a distribuição da influência 
da proximidade do ponto de lançamento dos deje-
tos associados ao aterro sanitário, principalmente na 
amostra P-03.

Figura 7. Distribuição da razão %(cop+e-cop)/OLtotais 
nas amostras analisadas.

Pelos dados apresentados, pode-se sugerir que 
existem três cenários principais, sendo um represen-
tado pela influência direta do aterro sanitário, caracte-
rizado pela amostra P-03, um outro cenário dominado 
por uma mistura de fontes (aterro e material terrígeno 
para as amostras P-02, P-04 e P-05) e um terceiro cená-
rio com influência de material terrígeno predominante 
(amostra P-01). De acordo com Venkatesan & Kaplan 
(1990), as razões %(cop+e-cop)/OLtotais entre 50 a 80% 
indicam sedimentos severamente contaminados por 
atividades antrópicas (esgotos, efluentes, etc), sugerin-
do um possível influência na amostra P-03.

De acordo com os mesmo autores, o progressivo 
declínio na %(cop+e-cop)/OLtotais representa a diluição 
dos efluentes antrópicos, o que pode ser observado nas 
amostras P-01, P-02, P-04 e P-05.

A Figura 8 apresenta a distribuição dos valores 
das razões cop/e-cop nas amostras analisadas. Com 
base nesta figura pode-se observar um claro zonea-
mento entre as amostras, sendo razão cop/e-cop acima 
de 10 (amostra P-01) que também apresenta todos os 
esteróis com os maiores valores em relação as demais 
amostras. Razão cop/e-cop entre 5 e 10, representados 
pelas amostras P-02, P-03 e P-04, as quais apresentam 
valores de esteróis próximas entre si. Razão cop/e-cop 
menores que 5, representado pela amostra P-05, com 
os menores valores de esteróis.

Figura 8. Distribuição da razão cop/e-cop nas amostras 
analisadas.

A razão cop/e-cop acima de 10 sugere uma in-
fluência maior dos resíduos provenientes do aterro sa-
nitário. As razões intermediárias (5 a 10) sugerem uma 
mistura de material terrígeno e antrópico mais favorá-
vel e as razões abaixo de 5 sugerem uma região com 
material predominantemente terrígeno.

As razões cop/e-cop utilizadas em conjunto com 
a relação %colesterol/OLtotais ou com 5µ-coprostanona 
podem tentar elucidar a fonte natural ou antrópica 
(Venkatesan & Kaplan 1990). As figuras 9 e 10 
apresentam os dados relacionados com a razão 
cop/e-cop vs %colesterol/OLtotais e cop/e-cop vs 
5β-coprostanona. 

Figura 9. Distribuição da razão cop/e-cop vs %coleste-
rol/OLtotais nas amostras analisadas. Os pontos P3, P4 e 
P5 sugerem fontes semelhantes.
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A Figura 9 apresenta a razão entre razão cop/e-
-cop vs %colesterol/OL

totais
, onde pode ser observado o 

agrupamento existente na razão cop/e-cop entre 4 e 10 
e %colesterol/OL

totais
 4 e 6 % sugerindo uma fonte de 

cop/e-cop semelhante.

A Figura 10 apresenta a razão entre cop/e-cop vs 
5β-coprostanona, onde pode ser observado que quan-
do ocorre a associação junto às concentrações de co-
prostanona surge outra informação relacionada a fonte 
(Sherwin 1993). O agrupamento existente entre o inter-
valo de 4 e 10 para cop/e-cop e 0 e 5 para 5β-coprostano-
na separa as amostras P-01 e P-03 do grupo, sugerindo 
uma fonte diferenciada para estas amostras.

A Tabela 3 apresenta a matriz de correlações 
lineares para os compostos estudados. Para a 
elaboração desta matriz foram excluídos os 
resultados do ponto P-03 por apresentarem todos os 
compostos com resultados bem elevados (outliers). 
Pela tabela, pode-se observar boas correlações 
lineares entre os compostos epicoprostanol, 
coprostanona, colestanona e colesterol (0,92, 0,99, 
0,71, 0,80, respectivamente). Essas correlações 
embasam a origem semelhante para os compostos, 
sendo influenciado pelas cargas de material fecal no 
local (Le Blanc 1992).

Figura 10. Distribuição da razão cop/e-cop vs 5β-coprostanona 
nas amostras analisadas. Os pontos P1 e P3 estão afastados do 
centro, o que sugere fontes diferentes dos demais pontos para 
5β-coprostanona.

Tabela 3. Matriz de correlações lineares entre os compostos estudados (correlações de Pearson, “r”, p < 0,05).

Cop Ecop Copna Colna Col Cot Bra Cam Est β-sit OLTot

Cop 1,00  

Ecop 0,92 1,00  

Copna 0,99 0,93 1,00  

Colna 0,71 0,38 0,69 1,00  

Col 0,80 0,53 0,79 0,98 1,00  

Cot 0,88 0,63 0,86 0,94 0,97 1,00  

Bra 0,50 0,35 0,41 0,39 0,37 0,57 1,00  

Cam 0,20 0,14 0,03 0,70 0,58 0,61 0,68 1,00  

Est 0,53 0,82 0,58 0,17 0,00 0,08 0,06 0,69 1,00  

β-sit 0,41 0,73 0,46 0,30 0,13 0,05 0,14 0,78 0,99 1,00  

OLTot 0,52 0,14 0,48 0,93 0,87 0,86 0,55 0,91 0,44 0,56 1,00

CONCLUSÃO

Na análise dos esteróis nos sedimentos de fundo 
coletados, foi evidenciada uma forte contribuição  dos 
resíduos provenientes do  Depósito de  Lixo Metropo-
litano de Belém (“lixão” do Aurá).

O esterol  5b-colestan-3b-ol  (coprostanol)  foi  
observado em todas  as  amostras analisadas, porém na 
amostra P-03 os resultados foram mais pronunciados 

e coincidem com o ponto de lançamento dos efluentes 
do “lixão” (chorume).

Já a matriz de correlações de Pearson apresenta 
fortes correlações entre o coprostanol e vários  outros  
compostos  estudados  sugerindo  uma  mesma  fon-
te.  A matriz estatística  foi elaborada excluindo os re-
sultados do ponto P-03 e as correlações sugerem uma 
segunda fonte, sendo caracterizada provavelmente, 
por lançamento de esgoto sanitário no local.
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A granulometria por ser  um  fator  preponderan-
te para  o  acúmulo  de  compostos químicos em geral, 
possibilitou a avaliação da poluição pelos valores de 
COT (4%) obtidos na área de estudo,  confirmando 
que as  maiores concentrações de  carbono orgânico  
ocorrem em amostras cuja composição é dominada 
por frações mais finas, no caso deste estudo, por silte 
e argila.

Essas variações significativas nas  amostras ana-
lisadas  na  área  de  abrangência  do estudo, mostram 
que a área está  sendo atingida  pelo deslocamento de 
poluentes, cujos riscos mais iminentes estão  relacio-
nados aos seus recursos hídricos locais, tendo em vista 
que a sua vulnerabilidade é determinada pela sua pro-
ximidade ou afastamento do lugar onde encontram-se 
as fontes pontuais antropogênicas, além da entrada e 
saída da maré, entre outros.

Percebe-se através dos  estudos,  um  rápido  e  
intenso  processo  de  ocupação urbana desordenada 
nas áreas de transição e expansão da cidade (norte da 
área de estudo)  por conta  da  implantação  dos  as-

sentamentos  planejados  (conjuntos  residenciais)  e  
espontâneos (invasões)  e  de  outros  estabelecimen-
tos  comerciais,  industriais  e  recreativos, possibili-
tandoque  a cobertura vegetal dos arredores da área de 
estudo  fosse  significativamente alterada, o que  tem  
contribuído  para  acelerar  o  processo  de  degradação  
de  seus  recursos  naturais.  A poluição  hídrica  causa-
da  pela  precariedade  local  do  sistema  de  saneamen-
to  básico, principalmente nas áreas ocupadas pelos 
assentamentos espontâneos localizados, geralmente, 
nas  proximidades  de  seus  recursos  hídricos  pode  
comprometer  a  sua  capacidade  de autodepuração a 
médio e longo prazo.

Finalmente, dadas as limitações intrínsecas do 
presente estudo em termos de tempo de execução e 
custos, os  resultados  aqui  obtidos  forneceram  uma  
linha  de  base  satisfatória para investigações  futu-
ras  de  contaminação orgânica no ambiente  hídrico.  
Portanto, o método proposto, contribuirá  para  uma  
melhor  compreensão  dos  processos  de  circulação  
que controlam e influenciam a granulometria dos se-
dimentos e dispersão de contaminantes.
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ABSTRACT: The Cretaceous Period is represent-
ed in the northern region of Maranhão State by Ap-
tian-Albian deposits cropping out inland and by the 
Cenomanian succession that is seen along the shore-
line in the area of   Golfão Maranhense (Large Maran-
hão Gulf). This region had its sedimentation process-
es controlled by tectonism related to the evolution of 
the continental margin. The Alcântara Formation is 
a sedimentary succession deposited in the northern 
coast of Maranhão state territory. It yielded a diverse 
fossil record, including plants and vertebrates. Based 
on the geologic and paleontologic evidences, the pa-
leoclimate inferred for the studied region was mark-
edly seasonal, with a stormy short season followed 
by a long dry season, eventually resulting in severe 
droughts. The fossils collected and studied revealed 
the biota that lived in northeastern South America in 
the early Cenomanian including conifers, giant ferns 
and a diverse community of vertebrates represented 
by fishes, crocodiles, pterosaurs and dinosaurs.

KEYWORDS: Alcântara Formation; São Luís Basin; 
Cretaceous; Cenomanian.

RESUMO: O Período Cretáceo está representado na região 
norte do estado do Maranhão por depósitos aptianos-albianos 
que ocorrem no interior e pela sucessão cenomaniana que se ob-
serva ao longo da linha de costa, na área do Golfão Maranhen-
se. Esta região teve seus processos de sedimentação controlados 
pelo tectonismo relacionado à evolução da margem continen-
tal. A Formação Alcântara é uma sucessão sedimentar depo-
sitada no litoral norte do estado do Maranhão. Ela possui um 
registro fóssil diversificado, incluindo plantas e vertebrados. 
Com base em evidências geológicas e paleontológicas, o paleo-
clima inferido para a região estudada era marcadamente sa-
zonal, com uma curta estação de chuvas tempestuosas seguida 
por uma longa estiagem, resultando em secas severas. Os fósseis 
coletados e estudados revelaram a biota que viveu no nordeste 
da América do Sul no início do Cenomaniano, incluindo coní-
feras, samambaias gigantes e uma diversificada comunidade de 
vertebrados representados por peixes, crocodilos, pterossauros 
e dinossauros.

PALAVRAS-CHAVE: Formação Alcântara; Bacia de 
São Luís; Cretáceo; Cenomaniano. 
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INTRODUCTION

The sedimentary deposits of the Alcântara For-
mation extend over most of the Golfão Maranhense 
(meaning large Maranhão gulf) area into the São Luís 
Basin, northeastern Brazil.  Outcrops of this lithostra-
tigraphic unit are usually seen in the São Luís Island 
and along the continental coast line of São Marcos 
(west side of the gulf) and São José (east side) bays. 
Historically, this succession has also been regarded as 
the Alcântara Member of the Itapecuru Formation, 
which is predominantly formed by continental depo-
sits extending over most of the northern territory of 
Maranhão State, markedly along the Itapecuru river 
valley (Fig. 1). These Cretaceous deposits spans from 
the late Aptian to the early Late Cretaceous (Mes-
ner & Wooldridge 1964; Campbell 1949, Pedrão et 
al. 1993a, b; Vicalvi & Carvalho 2002, Carvalho et al. 
2003). We consider the studied succession as the Al-
cântara Formation (sensu Cunha 1968), which con-
cordantly overlies the Itapecuru Formation.

The Alcântara Formation has been interpreted 
as an incised valley filled by sediments deposited un-
der a tide dominated estuarine environment (Rossetti 
& Truckenbrodt 1997). This Cretaceous formation 
consists of a 30 to 35m succession of sandstones, li-
mestones, argillites and conglomerates (Mesner & 
Wooldridge 1964, Klein & Ferreira 1979, Pedrão et al. 
1993, Rossetti 1997, 2001; Holz 2003).These deposits 
revealed a record of the Cenomanian continental ver-
tebrates including fishes, crocodiles, dinosaurs and 
pterosaurs associated with petrified plant remains. 
The present paper focus on the vertebrate fossil re-
cord of the Alcântara Formation rejoining all data pu-
blished thus far and interpreting paleoenvironmental 
and paleoclimate aspects based on the taxa that lived 
in that region in the mid-Creaceous. 

GEOLOGIC SETTING

The evolution of the coastal zone of northern 
Brazil was controlled by thermo-tectonic processes 
of passive margins (Gilchrist & Summerfield 1994). 
Sedimentary dynamics and landform features are di-
rectly related to the structural and sedimentary de-
velopment of the tectonically affected coastal basins 
(Souza Filho 2000). The São Luís Basin is an E-W 
oriented graben bounded by normal faults located in 
the central portion of the Gurupi Graben System. It 
includes a structural high and grabens confined by 
WNW-ESE and NW-SE oriented normal faults and 
NE-SW strike-slip faults (Soares Jr. et al. 2011). The 
normal faults can reach vertical extension up to 2,000 
m (Mesner & Wooldridge 1964).

Presumably, the area has a geomorphological 
evolution dating back to the Early Cretaceous. It is 
evidenced by intense faulting in the sedimentary 
rock successions related to the tectonic activity of 
the strike-slip and normal faults (Aranha et al. 1990, 
Costa et al. 1996, Souza Filho 2000, Soares Jr. et al. 
2011). The faulted blocks of the northern portion of 
the basin (Asmus & Guazelli 1981) mark the transi-
tion to the Santana Island platform. In the southern-
most portion of the São Marcos bay large lineaments 
passing through the Crabs Island and Itapeua Beach 
locally evidences a tectonic control of the Cretaceous 
sedimentation (Figure 1). This tectonism is related to 
the opening of the Equatorial Atlantic Ocean (Aranha  
et al. 1990, Costa et al. 1996, Souza Filho 2000, Soares 
Jr. et al. 2011).

Figure 1. Map of northern Maranhão state including Golfão Maranhense and the localities 
Alcântara, Cajual Island, São Luís Island, Cajapió and the Itapecuru river valley. The 
tectonic compartmentation showing faults, structural highs and tectonic arc between 
the basins is based on Veiga Jr. & Oliveira (2000).
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Structural subdivision of the northern and cen-
tral portion of the Maranhão State, supported by geo-
physical data, is defined by two distinct sedimentary, 
tectonic and geochronological domains: 1) Parnaíba 
Basin, in the south and 2) Mesozoic basins along the 
continental margin. The structural high Ferrer-Ur-
bano Santos (Fig. 1) separate these domains. They 
represented important Early Cretaceous dividers and 
strongly influenced the evolution of the basins along 
the coastal margin (Veiga Jr. & Oliveira 2000). The 
establishment of these structural highs is closely as-
sociated with the mid-Mesozoic rifting process and 
originated the Mesozoic São Luís and Barreirinhas 
basins.

Góes & Rossetti (2001) considered the São Luís 
Basin as contiguous to the continental Grajaú Basin, 
defining both areas as the São Luís-Grajaú Basin. 
These authors assumed that the barrier separating 
these two depressions was not effective as a basin 
divider. They also included the Aptian-Albian strata 
that crops out along the Itapecuru river valley and the 
upper succession, including the Cenomanian levels of 
the Alcântara region in the so called Itapecuru Group 
(Góes & Rossetti 2001, Rossetti 2001), assuming the 
Cenomanian strata as the Alcântara Formation (sensu 
Cunha 1968). Nonetheless, traditionally the São Luís 
Basin has been considered as a small coastal indepen-
dent basin and the so called Grajaú Basin is assumed 
as the northern portion of the Parnaíba Basin (see 
Klein & Ferreira 1979; Vicalvi & Carvalho 2002; Car-
valho 1995, 2001; Carvalho et al. 2003, Pessoa & Borghi 
2005, Pedrão et al. 2003 a, b).

MATERIAL AND METHODS

In the region of Alcântara most of the collected 
specimens were removed directly from the host rock 
using traditional excavating tools. A remarkable con-
centration of skeletal elements was recorded in the 
Laje do Coringa fossiliferous site (Fig. 2a). Small spe-
cimens were collected by sieving the sediment.  The 
only set of associated skeletal elements belonging to 
a large animal (a diplodocoid sauropod) was discove-
red at Itapeua Beach (Fig. 2b), Cajapió city, lying on 
an area of about 30m2 in a mudstone on the intertidal 
zone, and was exposed by the action of the waves. 
Bones that required more than two hours to be exhu-
med were involved with steel wire, flexible aluminum 
film and synthetic polyurethane foam to stand one or 
more tide cycles until they got ready to be safely re-
moved into plaster involucres. After the removal, the 
materials were transported to the laboratory to be 
clean, prepared and studied. 

Specimens were studied by using pachymeters, 
binocular magnifiers, petrographic microscope and 
scanning electron microscope. The morphological and 
anatomical analysis were made by comparison with 

specimens of fossil collections in Brazil (Departamento 
Nacional de Produção Mineral, Universidade Federal 
do Rio de Janeiro), Argentina (Universidad Nacional 
del Comahue; Fundación Miguel Lillo), Portugal (Cen-
tro Português de Geo-História e Pré-História) and 
USA (American Museum of Natural History), and also 
by comparison with published data concerning taxo-
nomic features considered as diagnostic.

RESULTS AND DISCUSSION

Cretaceous fossils are usually found exposed on 
the tidal plains of the northern Maranhão State, in 
Alcântara, Cajapió, São Luís and surrounding areas. 
These strata are considered as belonging to the Al-
cântara Formation (Cenomanian). Fossil remains are 
found in the sandstones, mudstone and conglomera-
tes and seismic cracking are seen on several exposed 
levels. NW-SE normal faults and NE-SW strike slip 
faults are clearly distinguished in the mudstone and 
greenish clayey silt level at Itapeua Beach (see Fig. 1). 

Along the coastal bluffs and flagstones of the Gol-
fão Maranhense several fossiliferous sites have provi-
ded a record of the continental biota that lived in the 
mid-Cretaceous of northeastern South America.

Thus far only conifer logs have been collected in 
São José bay, mainly at Juçatuba Beach (Figs. 1 and 
2c), but a diverse paleocommunity of vertebrates has 
been recorded in the strata of São Marcos bay, inclu-
ding mainly bones, teeth, scales, spines and coprolites 
associated to conifer logs and fern stalks (Fig. 3) along 
with an expressive dinosaur tracksite (Carvalho & 
Gonçalves 1994, Carvalho 1995, 2001; Corrêa-Martins 
1997, Medeiros & Schultz 2002, Medeiros et al. 2014a, 
b; Lindoso et al. 2012, 2013; Sousa et al. 2015).

The vertebrate fossils collected in the Alcântara 
Formation (early Cenomanian) are: skull bones of the 
coelachantiform fish Mawsonia gigas (Carvalho 2002, 
Medeiros et al. 2011), teeth of the theropod dinosaur 
Carcharodontosaurus and bones and teeth of spinosau-
rids (Vilas Bôas et al. 1999; Medeiros & Schultz 2002; 
Medeiros 2006, Medeiros et al. 2014a); dental plates 
of dipnoi fishes, mainly Ceratodus brasiliensis and Arga-
nodus tiguidiensis (= Asiatoceratodus tiguidiensis; see Dutra 
& Malabarba 2001); vertebrae of titanosaurids and 
diplodocoids (Medeiros & Schultz 2002, Castro et 
al. 2007, Medeiros et al. 2014a); and material referred 
to the crocodylid Candidodon itapecuruense (Carvalho 
1994, Santos et al. 2011). 

These taxa have also been collected in the Itape-
curu river valley (Fig. 1). The occurrence from the late 
Aptian (Itapecuru Formation) to the early Cenoma-
nian (Alcântara Formation) suggests that the same 
vertebrate fauna lived in northeastern South America 
for more than thirteen million years, possibly evolving 
only at the level of species in some cases (see Medei-
ros et al. 2014a).
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Figure 2. Main fossiliferous sites of Golfão Maranhense with stratigraphic sections shown to the most prolific 
ones. a – Laje do Coringa, a flagstone at Cajual Island, Alcântara; b – Itapeua Beach tidal plain, Cajapió. The upper 
strata, including the level with Decapoda, seems to pertain to the Pirabas Formation (Miocene); c – A log of conifer 
at Juçatuba Beach, São José bay. 

In the deposits of the Cajual Island, mainly at 
the Laje do Coringa site, there was a taphonomic 
concentration of reworked material (Holz 2003) 
and the numbers of isolated fossils are astonishing. 
Thousands of theropod and pterosaurs teeth, hundreds 
of isolated vertebral centra and other impressive 
numbers of fish’s teeth and scales concentrated in an 
area of just about 4 hectares (Corrêa-Martins 1997, 
Medeiros & Schultz 2002, Medeiros et al. 2014a). 
Most of the material is disarticulated and severely 
abraded, but many specimens are identifiable. 
On the other hand, the Itapeua deposit includes a 
partial skeleton of a large herbivorous dinosaur (a 
diplodocoid), including bones of the rib cage, pelvic 
girdle and tail. Thus, the taphonomic history of 
Itapeua is completely different from that of the Laje 
do Coringa site. The diplodocoid carcass must have 
been shortly transported by a current, experiencing 
disarticulation. Nonetheless, many vertebrae and 
other bones remained close together trapped and 

preserved in a muddy stratum. Many of them 
underwent deterioration but retained diagnostic 
characters. A detailed approach on anatomy and 
taxonomy of this material is to be presented in an 
upcoming article (Lindoso et al. submitted).  

Titanosauria (Figs 3A e 3D) is one of the 
sauropods present in the Alcântara Formation 
assemblage, but Diplodocoidea isolated vertebrae 
(Fig. 3B) are far more numerous. It seems that the 
diplodocoids were dominant amongst the sauropods 
in the beginning of the Cenomanian in northeastern 
South America. The only two partially preserved 
skeletons of Cretaceous sauropods found thus far 
are of Diplodocoid - Amazonsaurus maranhensis, in the 
Itapecuru river valley (Itapecuru Formation), and the 
specimen of Itapeua Beach, at Cajapió (Carvalho et 
al. 2003, Medeiros et al. 2015). In contrast, sauropod 
teeth (Fig. 3E) are very rare in the same deposits 
where vertebrae were collected, what is interpreted 
as a taphonomic bias.
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Figure 3. Fossils from the Alcântara Formation: A – UFMA 1.10.174 - caudal vertebra of a titanosaurid sauropod; 
B – UFMA 1.10.168 - caudal vertebra of a diplodocoid sauropod; C – UFMA 1.10.016 - phalanx of a theropod dino-
saur; D –  UFMA 1.10.1958 - osteoderm of a titanosaur;  E – UFMA 1.20.473 - sauropod tooth; F – UFMA 1.20.554 
- small theropod tooth related to Masiakasaurus; G – UFMA 1.20.029 - tooth of Carcharodontosaurus sp.; H – UFMA 
1.20.069 - tooth of Spinosauridae; I – UFMA 1.20.584 - tooth of an unidentified small to medium sized theropod; J 
– UFMA 1.40.032 - cranial fragment of Mawsonia gigas; K – CPHNAMA VT 1486 - osteoderm of a crocodile; L – UFMA 
1.30.032 - tooth of crocodile. Dipnoi dental plates: M – UFMA 1.40.088 - Ceratodus brasiliensis; N – UFMA 1.40.086 
- Equinoxiodus alcantarensis; O – UFMA 1.40.085 - Equinoxiodus schultzei; P – UFMA 1.40.454 - Arganodus tiguidiensis. 
Q – CPHNAMA VT 1085 - rostral tooth of Atlanticopristis equatorialis; R – UFMA 1.30.038 - tooth of ornithocheiroid; 
S – UFMA 1.40.528 - Tribodus limae dorsal spine; T – UFMA 3.10.139 - coprolites of undetermined reptiles; U – UFMA 
2.10.123 - log of conifer in cross section; V – UFMA 2.10.104 - stalk fragment of Paradoxopteris sanctiluigi (full des-
criptions in: Vilas Bôas, 1999; Mussa et al. 2000; Castro et al. 2004; Elias et al. 2007; Pereira & Medeiros 2008; Araújo 
et al. 2011, Toledo et al. 2011, Souto & Medeiros 2012, Lindoso et al. 2012, 2013; Medeiros et al. 2014a, Sousa et al. 
2015). UFMA: Universidade Federal do Maranhão; CPHNAMA: Centro de Pesquisa de História Natural e Arqueolo-
gia do Maranhão.

Identifiable theropod bones are less commonly 
found in the deposits of the Alcântara Formation 
when compared to the collected sauropod vertebrae. 
Nonetheless, some specimens are undoubtedly 
recognized as pertained to large predatory animal, 
as some big phalanxes (e.g. Fig. 3C). On the other 
hand, large theropod teeth are amongst the most 
common items found in the Laje do Coringa site, at 

Cajual Island. Based on hundreds of isolated teeth 
collected we can confidently affirm that there were 
large predatory dinosaurs of two distinct theropod 
groups living in the early Cenomanian in the 
northeastern Brazilian territory: Carcharodontosaurus 
(Carcharodontosauridae, Fig. 3G) and spinosaurids 
(Fig. 3H). The possibility of more than one 
morphological species of Spinosauridae was 
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evidenced by distinct pattern of teeth found in the 
Cajual Island (Medeiros 2006). One species have 
been named Oxalaia quilombensis, based on some 
cranial features (Kellner et al. 2011). Small theropod 
teeth have also been collected. An interesting 
Masiakasaurus-like morphotype (Fig. 3F) established a 
link in-between the Cenomanian Brazilian fauna and 
that of the Maastrichtian of Madagascar. The species 
of Abelisauroidea (Noasauridae) recorded in the 
Alcântara Formation is bigger and much older than 
the malagasy one (Lindoso et al. 2012).

Since most of the tetrapod fossil items found in 
the Laje do Coringa site are continental, transported 
by fluvial currents, buried, reworked and definitive-
ly deposited in an estuarine context (see Holz 2003) 
associated to fresh water fish remains, we should ex-
pect a more expressive occurrence of material related 
to crocodiles. Nonetheless, crocodile fossils are very 
rare in the Laje do Coringa site and still rarer in other 
sites of Alcântara Formation; just a few osteoderms 
and teeth (Figure 3K, L) have already been collected. 
This fact is an interesting and still obscure question 
and seems to be related to any taphonomic effect. 

Mawsonia gigas (Mawsoniidae), a freshwater 
Coelacanthiform fish, is represented by fragments of 
its huge cranial bones (Fig. 3J). The specimens col-
lected from the Alcântara Formation are amongst the 
biggest ever recorded. Some skull bones suggest that 
the largest specimens could reach more than 4 meters 
in length (Medeiros et al. 2011, Medeiros et al. 2014a). 

One of the most remarkable records amongst the 
vertebrates is that of lungfishes. Several Dipnoi spe-
cies have been identified or created to accommodate 
the variety of tooth plates found at Laje do Coringa 
site (Figs. 3M, N, O e P). Ceratodus africanus, Arganodus 
tiguidiensis (= Asiatoceratodus tiguidiensis), Equinoxiodus 
alcantarensis and E. schultzei are commonly collected 
(Castro et al., 2004, Toledo et al., 2011, Medeiros et al. 
2014a, Sousa et al. 2015, see also Dutra & Malabarba 
2001). On one hand, Mawsonia gigas, as well as large se-
mionotids scales collected in the same sites, indicate 
that a large river flowed into the north coast of Ma-
ranhão state territory. On the other hand, the pres-
ence of several species of lungfishes indicates that the 
environmental conditions were very suitable to this 
group adapted to long dry seasons. To reconcile these 
conflicting evidences, we interpreted the climate of 
the region as having a well defined seasonality, with 
a short stormy season followed by frequent prolonged 
droughts (Medeiros et al. 2014 a, b, Sousa et al. 2015).

Two Sclerorhynchidae rays were recorded in the 
Cajual Island deposits. They were identified by their 
preserved rostral teeth: Onchopristis numidus (rare) and 
Atlanticopristis equatorialis (Fig. 3Q; Pereira & Medeiros 
2008) that is much more numerous. Hybodontiform 
fresh water sharks are represented by Tribodus limae, 
whose dorsal spines (Fig. 3S) were found (Medeiros et 
al. 2014a). 

One of the most common fossils found in the 
Laje do Coringa site is the characteristic teeth of Or-
nithocheiroidea pterosaurs (Fig. 3R; Elias 2006, Elias 
et al. 2007). More than a thousand have been collect-
ed in the locality, indicating animals that could have 
wingspan of more than 3 meters. This impressive 
number may indicate that the estuary would be used 
as feeding and/or nesting area (Lindoso et al. 2011). 
Other taxa that are part of the Cenomanian paleobi-
ota are an undetermined species of turtle referred to 
Pelomedusoides collected in the region of Alcântara 
(Moraes-Santos et al. 2001), the small sized crocodiles 
Coringasuchus anisodontis and Candidodon itapecuruense 
(Kellner et al. 2009; Santos et al. 2011), the snake Seis-
mophis septentrionalis (Hsiou et al. 2014), and an unde-
termined Unelangiinae theropod (Letízio et al. 2017). 
There is also the teeth of a small to medium sized 
theropod that have morphological characters similar 
to velociraptorine dromaeosaurids (Vilas Bôas 1999; 
Elias 2006), but is still to be definitively identified 
(Fig. 3I). Some small serrated teeth collected at Bar-
onesa Beach, Alcântara, exhibiting similar morphol-
ogy have recently been attributed to an abelisaurid 
(Sales et al. 2018).

Coprolites of different morphologies are very com-
mon in the Laje do Coringa site (Fig. 3T). Some of them 
have been analyzed revealing successive mineralization 
processes that culminated with goethite and limonite 
impregnation. The inner content indicated different 
taxa with distinct diets: herbivorous and carnivorous 
tetrapod and carnivorous fishes, probably chondrich-
thyes. The different morphologies of the hundreds of 
coprolites collected are consistent with the variety of 
fossil taxa known from this locality and confirm the 
presence of diverse trophic levels in this region during 
the Cenomanian (Souto & Medeiros 2012).

The humid zone of the large estuary was covered 
by conifers (Figs. 2C e 3U), dominantly Araucariace-
ae (Araújo et al. 2011; Medeiros et al. 2014a, b) and the 
giant fern Paradoxopteris sanctiluigi (Fig. 3V), a South 
American species (Mussa et al. 2000) that thrived 
along the margins of the coastal streams. Most of the 
vertebrate fauna was probably concentrated into the 
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vegetated perimeter (Medeiros et al. 2014a, b) sur-
rounding what is today the area of the Golfão Maran-
hense  (Fig.1), since the landscape around the estuary 
were semi-arid to arid (Pedrão et al. 1993a).

The fish and tetrapoda remains were 
transported by fluvial currents before being reworked 
and definitively buried on the Early Cenomanian 
shoreline (Holz 2003). As the fossiliferous sites 
including vertebrates are located in the São Marcos 
bay, it may indicate that the river discharge could be 
concentrated in the western side of the studied area. 

Thus far, no vertebrate remains have been found in 
São José bay. 

Thus, the Alcântara Formation has been very 
informative on the vertebrate fauna that lived in 
northeastern South America along the transition from 
Early to Late Cretaceous. The taphonomic processes 
concentrated thousands of bones, teeth, scales, logs 
and other kinds of fossils in the coastal deposits of 
this stratigraphic unit, now opening a unique window 
that reveals the biota that thrived in the northeastern 
South America during the mid-Cretaceous.  
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RESUMO : A água de consumo humano foi estudada 
na cidade de Santarém (PA) em três escolas de ensino 
fundamental. A água subterrânea é captada do aquífero 
Alter-do-Chão. Foram obtidos dados de parâmetros de 
qualidade e composição química da água subterrânea 
além da composição mineralógica e química de 
amostras de rochas da Formação Alter-do-Chão. As 
amostras de água foram filtradas (0,22 µm) e uma 
alíquota foi resfriada até a análise por cromatografia 
iônica enquanto outra alíquota foi acidificada com 
ácido nítrico concentrado e resfriada até a análise por 
ICP-MS. As concentrações dos elementos químicos 
nas amostras de água foram comparadas com os valores 
de referência da Portaria 2914/2011 do Ministério da 
Saúde. As amostras de rochas foram analisadas por 
difração e fluorescência de raios X. Estas compreendem 
variedades de arenito, eventualmente contendo 
cimento ferruginoso, argilito, conglomerado e 
concreções ferruginosas. Os minerais mais abundantes 
são quartzo, feldspato, caulinita podendo ocorrer 
ainda hematita e outras fases menores. A composição 
química do arenito é variável com 87-97 % SiO

2
, 0,3-

2,6% Al
2
O

3
 e 0,12-8,1% Fe

2
O

3
 e teores baixos de metais 

como Pb, Cu e Zn. A água é bicarbonatada sódica a 
cloretada sódica e os valores de pH variaram de 3,8 
a 6,0. Os possíveis efeitos em saúde do consumo de 
água ácida pelos escolares incluem irritações gástricas 
e intestinais, além do risco de contaminação por 
metais ao longo do transporte da água até o ponto de 
consumo. Também se observaram teores de alumínio 
mais altos que os valores da Portaria 2914 além de 
elevadas concentrações de nitrato.  A alta concentração 
de alumínio tem relação com processos naturais de 
interação água-rocha. Estudos têm demonstrado uma 
relação, ainda em debate, entre exposição crônica ao 
alumínio e a doença de Alzheimer. A ingestão de nitrato 
pode ser associada a vários efeitos prejudiciais aos seres 
humanos, como o risco aumentado de certos tipos de 
câncer, metahemoglobinemia infantil. A concentração 
elevada de nitrato na água deve estar indicando 
deficiência de saneamento devido contaminação da 
parte superior do aquífero captado por poços mais 
rasos em Santarém.  

PALAVRAS-CHAVE: Hidrogeoquímica, Saúde hu-
mana, Santarém, Amazônia, Brasil.

ABSTRACT: Drinkwater was studied at three elementa-
ry schools in the Santarém city, State of Para, Brazil. These 
schools are served by groundwater from the Alter-do-Chão 
aquifer. We assessed water quality parameters as well the 
chemical composition of water. Water samples were filtered 
(0.22 μm) and analysed by ionic chromatography and by ICP-
MS. Element concentrations in water were compared with 
values established by Ordinance 2914 of the Brazilian Health 
Ministry. Mineralogical and chemical compositions of rocks 
were determined by XRD and XRF, respectively. These rocks 
included varieties of sandstone, ferruginous sandstone and 
conglomerate, and shale. Quartz, feldspar, kaolinite, iron oxide 
and other minor phases are found in sandstone. Chemical com-
position of sandstone is 87-97 % SiO2, 0,3-2,6% Al2O3 e 0,12-
8,1% Fe2O3 along with low contents of metals such as Pb, Cu and 
Zn. The water is Na-bicarbonate to Na-chlorinated and the 
water pH varied from 3.8 to 6.0. A probable effect of acid water 
consumption include gastric and intestinal irritations, as well 
as the risk of contamination by metals along the transport of 
water to the point of consumption. Aluminium levels were also 
higher than the values of Ordinance 2914 in addition to high 
concentrations of nitrate. The high concentration of aluminium 
is related to natural processes of water-rock interaction. Stud-
ies have shown a relationship, still under discussion, between 
chronic exposure to aluminium and Alzheimer’s disease. Intake 
of nitrate may be associated with several harmful effects to hu-
mans, such as increased risk of certain types of cancer, infant 
methaemoglobinemia. The high nitrate concentration in the 
water should be indicating sanitation deficiency due to contam-
ination of the upper part of the aquifer captured by shallower 
wells in Santarém.

KEYWORDS: Hydrogeochemistry, Human health, San-
tarém, Amazon, Brazil 
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INTRODUÇÃO 

Como outras cidades de porte médio, Santarém 
vem apresentando nas últimas décadas significativo 
crescimento demográfico. Segundo dados do IBGE, 
analisados em Cortês (2011), Santarém apresentava 
uma taxa de urbanização de 45% em 1970 e de 71% em 
2000. Esse processo acelerado de urbanização, reco-
nhecível em toda a região amazônica, não foi acompa-
nhado de uma evolução compatível da infraestrutura 
de serviços demandados pela população. Santarém 
é uma cidade que já apresenta alguns dos efeitos ne-
gativos da rápida urbanização, como a existência de 
problemas de saneamento que podem afetar negativa-
mente a qualidade da água de consumo humano e a 
saúde da população. Os resultados da presente pes-
quisa representam uma contribuição ao debate sobre 
as aglomerações urbanas na Amazônia o qual vem ga-
nhando importância crescente nos últimos anos. 

Na região oeste do Estado do Pará, o suprimento 
de água para consumo humano é muito favorecido pela 
ocorrência do aquífero Alter do Chão, descrito em es-
tudos pioneiros por Tancredi (1996) e Melo Júnior & 
Mourão (2012).  A Formação Alter do Chão é constitu-
ída por rochas sedimentares atribuídas ao Cretáceo Su-
perior e que incluem arenitos, pelitos e conglomerados 
de acordo com Vasquez & Rosa-Costa (2008). 

Em Santarém, localizada na região oeste do Es-
tado do Pará, a água subterrânea foi classificada como 
sódio cloretada e mista, com pH < 5, por Tancredi 
(1996), o qual já alertava para o rebaixamento da qua-
lidade da água de consumo no ambiente urbano em 
comparação com as áreas rurais do município. O pH 
baixo da água na região de Santarém já foi apontado 
e discutido por vários autores incluindo Tancredi 
(1996) e Mendes et al. (2017). Uma discussão sobre o 
consumo de água ácida feita por Meschede & Figuei-
redo (2017) apontou que os efeitos em saúde podem 
ser diretos como por exemplo alterações no pH gástri-
co intestinal humano e indiretos devido ao aumento 
da solubilidade de certos elementos químicos (Al, Cd 
e Pb) durante o trajeto da água até o consumidor. 

Em avaliação recente de 100 municípios no Brasil 
pelo Instituto Trata Brasil (2018) a cidade de Santa-
rém ocupou a 97º posição em relação ao acesso a siste-
mas considerados satisfatórios de saneamento básico, 
incluindo a distribuição de água posição. Outras duas 
cidades, Belém (94º) e Ananindeua (100º), também, 
ocuparam posições ruins, evidenciando deficiências 
de saneamento e abastecimento de água em outras 
regiões do estado do Pará (Trata Brasil, 2018). Alguns 
fatores que contribuem para essa situação como a 

exploração imediatista e sem planejamento da água 
subterrânea através de poços artesianos particulares 
e pouco profundos e a falta de serviços de saneamento 
adequados demandados pela população na região de 
Santarém.

A oferta de água com qualidade inadequada re-
laciona-se às doenças denominadas de “veiculação 
hídrica” de origem microbiológica, e/ou química e são 
determinantes importantes em quadros de morbidade 
e de mortalidade da população. Em estudo recente na 
região de Santarém, Mendes et al. (2017) e Meschede 
(2018) apontaram contaminação da água subterrânea 
de consumo humano por bactérias do grupo coliformes 
e concentrações elevadas de nitrato em amostras de 
água para consumo humano. O consumo de água com 
qualidade imprópria poderá acarretar danos à saúde da 
população principalmente aos grupos mais vulneráveis 
como crianças e idosos (Siqueira et al. 2010).

Estima-se que grande parte da população de San-
tarém, cerca de 61% dos mais de 296 mil habitantes, é 
servida pelo sistema de distribuição de água, operado 
pela Companhia de Saneamento do Pará (COSAN-
PA), cuja captação pode alcançar até 250 m de pro-
fundidade. Os residentes em bairros não atendidos 
pelo sistema COSANPA se valem de poços artesianos 
menos profundos observando-se ainda o consumo de 
água engarrafada.  

O presente estudo contém informações sobre al-
guns parâmetros de qualidade e sobre a composição 
química de água subterrânea, utilizada para consumo 
humano, em três escolas de ensino fundamental na ci-
dade de Santarém (PA). Estas escolas estão localiza-
das nos bairros Prainha (Escola 1), Maracanã (Escola 
2) e Nova República (Escola 3).  

  

METODOLOGIA

Foram coletadas 24 amostras de água subterrâ-
nea, destinada ao consumo humano, em três escolas 
de ensino fundamental na cidade de Santarém (Fig. 1). 
Os pontos de coleta foram as torneiras do bebedou-
ro e da cozinha. Em cada ponto, coletou-se 50 ml de 
amostra de água, em dois frascos estéreis providos de 
tampa.

Escola 1, bairro Prainha, com 823 escolares, servi-
da por poço artesiano de 30 m de profundidade;  

Escola 2, bairro Maracanã, com 306 crianças, ser-
vida pelo sistema COSANPA;  

Escola 3, bairro Nova República, com 1069 crian-
ças, servida pelo sistema COSANPA e também por 
poço de aproximadamente 18 m de profundidade. 
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Figura 1. Figura de localização da área de estudo e das escolas 1, 2 e 3 em Santarém (PA).

Em cada escola, as amostras de água foram co-
letadas durante período de três meses (uma coleta 
por mês) na estação chuvosa e em outros três meses 
na estação seca durante os últimos dois anos. Durante 
as coletas foram feitas medidas de pH e temperatura 
em campo através de um pHmetro portátil, modelo 
HI 991003 da marca Hanna® e no laboratório deter-
minou-se por titularidade a alcalinidade das amostras 
de água. Todas as amostras de água foram filtradas 
(porosidade de 0,22 um) e depois: 1) conservadas sob 
resfriamento até a análise dos ânions principais por 
cromatografia iônica e 2) acidificadas com ácido nítri-
co concentrado e resfriadas até a análise por ICP-MS 
(metais e elementos traço). O controle de qualidade 
das análises químicas foi realizado por meio do mate-
rial de referência “River water reference material for trace 
metals” (SLRS-5) para elementos traço e “Dionex Seven 
Anion Standard” e “Dionex Six Cátion II Standard” para 
determinação de ânions.

Os limites de detecção do ICP-MS foram estima-
dos em ng/ml e os valores foram de 2,0 para o Na; 47 
para o K; 9,0 para o Ca; 0,2 para Mg; 0,4 para Al e 913 
para o Si. Para o Cromatógrafo Iônico os limites de de-
tecção foram estimados em mg/L de 0,02 para NH

4
+ e 

Na+; 0,004 para Li +; 0,001 para o F⁻; 0,015 para o Cl⁻ e 
PO

4
3-; 0,005 para NO₂⁻, Br ⁻, K+ e Ca2+; 0,03 para NO₃⁻ e 

Mg+2; 0,01 para SO₄²⁻. Os parâmetros de qualidade e 
composição das amostras de água foram comparados 

com os valores indicados na Portaria 2914/2011 do Mi-
nistério da Saúde para água de consumo humano. 

Foram coletadas, também, amostras de rocha da 
Formação Alter do Chão, com o objetivo de se avaliar 
quais elementos químicos que mais participam da in-
teração água subterrânea-rocha. Para isso, em julho de 
2017 foram visitados três afloramentos em Santarém 
e obtido um total de 06 (seis) amostras representati-
vas das principais litologias da região. A partir dessa 
coleta, obtiveram-se dados de composição mineraló-
gica e química de rochas da Formação Alter do Chão, 
respectivamente, em análises de difração (DRX) e de 
fluorescência de raios X (FRX). 

Para as análises de DRX, foi utilizado o método 
do pó (Debye-Scherrer), selecionando porções signi-
ficativas das amostras, para posterior análise no di-
fratometro de raio X, a fim de se obter a identificação 
das fases cristalinas presentes nas amostras. Já para as 
análises de FRX, foram preparados discos de vidro por 
fusão com fundente para análise de elementos maiores 
e menores e pastilhas prensadas para elementos traço.  
A qualidade das análises de FRX foram controladas 
com a análise simultânea de materiais de referência 
certificados. Esses resultados permitiram a discussão 
sobre a relação da água subterrânea com os principais 
tipos de rocha da Formação Alter do Chão. 
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RESULTADOS

Na Figura 2 é apresentado o Blox pot referente aos 
valores de pH e na Figura 3 de alcalinidade da água, 
determinados nas escolas de Santarém durante as 
estações de seca e chuvosa.  Os valores de pH indicam 
que a água, com origem em porções do aquíferos a 
diferentes profundidades é ácida, com valores de pH 
variando de 3,8 a 6,0 (a temperaturas de 25-30°C). 
A escola 2 (Maracanã) durante a estação chuvosa 
apresenta água com valor de pH (entre 4,6 a 6,0) e 
alcalinidade (entre 15 a 40 mg/L de CaCO3 

) mais 
altos que as demais escolas. Em geral, os valores de 
pH (entre 4,1 a 6,0) e alcalinidade (entre 03 a 40 mg/L 
de CaCO

3
) da água são mais altos no período chuvoso 

nas escolas quando comparado com o pH (entre 3,8 a 
5,0) e alcalinidade (entre 03 a 18 mg/L de CaCO

3
) da 

estação seca.  
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Figura 2. Box plot dos valores de pH nas escolas 1, 2 e 3 
em Santarém (PA) segundo a estação seca e chuvosa
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Figura 3. Box plot dos valores de alcalinidade nas 
escolas 1, 2 e 3 em Santarém (PA) segundo as estações 
seca e chuvosa.

As concentrações dos ânions maiores são 
apresentadas na Tabela 1. As concentrações de F-, 
NO

2
-, Br- e PO

4
3-

 
 em água revelaram-se inferiores aos 

respectivos limites de detecção experimental e por 
isso não são apresentados. A água da escola 2, bairro 
Maracanã, apresentou baixas concentrações de Cl-, 
SO

4
2- e NO

3
- sem grandes variações entre as estações 

do ano. Por outro lado, as amostras de água, coletadas 
nas escolas da Prainha (1) e Nova República (3) (poços 
menos profundos) apresentaram concentrações 
mais altas de Cl-, SO

4
2- e NO

3
 em especial no período 

chuvoso. Comparando-se as concentrações em água 
nas escolas de Santarém com os valores máximos 
estabelecidos pela Portaria 2914 do Ministério da 
Saúde para água de consumo humano, observa-se que 
as águas das escolas 1 (Prainha) e 3 (Nova República) 
apresentam as concentrações de nitrato mais elevadas, 
embora inferir ao recomendado pela Legislação de 
44,3 mg/L, e concentrações de alumínio superiores 
ao valor máximo de até 0,2 mg/L estabelecido pela 
Portaria 2914 e pela resolução CONAMA 396/2008. 

Os valores encontrados para as concentrações de Si 
foram mais altos nas escolas 2 (Maracanã) e na 3 (Nova 
República), entretanto, a ocorrência de concentrações 
mais baixas de Al na água da escola 2 (Maracanã) 
coincide com a de níveis mais altos de Si e pH. 

  

Escolas (bairro) 

1 (Prainha) 2 (Maracanã)  3 (Nova República) 

Estação Chu-

vosa 

Estação 

Seca 

Estação Chu-

vosa 

Estação 

Seca 

Estação Chu-

vosa 

Estação 

Seca 

Cl- 14,0 11,2 2,6 1,9 9,3 4,1 

SO4
2- 8,7 6,9 0,8 0,3 0,5 0,2 

NO3
-  35,4 25,8 1,5 2,4 23,9 8,5 

Na 13,1 10,3 1,8 1,2 8,3 3,7 

K 2,7 2,2 1,5 1,4 1,5 1,0 

Ca 5,7 4,2 0,3 0,2 1,6 1,2 

Mg 0.8 0,6 0,2 0,2 0,4 0,6 

Al  0,6 0,4 0,05 0,09 1,05 0,05 

Si 4,2 - 13,9 11,5 11,2 11,9 

Tabela 1. Parâmetros de qualidade e concentrações médias (mg/L) de componentes em água de consumo humano 
em escolas de Santarém (PA).
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Com respeito aos elementos traços em água, 
observa-se que as concentrações de Fe, Mn, Cu, Pb, 
As, entre outros elementos, são muito baixas ou mes-
mo inferiores aos respectivos limites de detecção. A 
água da escola no bairro Maracanã (COSANPA, poço 
profundo) apresenta as concentrações mais baixas de 
Na, K, Ca, Mg e Al entre as escolas estudadas. Com 
base no diagrama de Piper (Fig. 4), a água na escola 1 
(Prainha) é sódio cloretada, na escola 2 (Maracanã) é 
bicabornatada sódica e na escola 3 (Nova República), 
observou-se uma variação na composição da água de 
acordo com a sazonalidade, sendo classificada como 
cloretada cálcica na estação seca e como sódio bicar-
bonatada na estação chuvosa. 

 

Figura 4. Diagrama de Piper mostrando a composição 
da água nas três escolas (1, 2 e 3) de Santarém (PA) de 
acordo com as estações seca e chuvosa.

Variedades de arenitos com níveis conglome-
ráticos e ferruginosos e argilitos predominam entre 
os tipos litológicos da Formação Alter do Chão. Os 
minerais mais abundantes nos arenitos são quartzo, 
caulinita, feldspato, podendo ocorrer ainda hematita 
e outras fases menores. 

As composições químicas dos principais tipos 
de rocha da Formação Alter do Chão, que afloram na 
região de Santarém, são indicadas na tabela 2. O areni-
to apresenta uma composição química média de 96% 
SiO2

, 2,04 Al
2
O

3
 e 0,60 Fe

2
O

3
. Uma variedade comum 

de arenito contém cimento ferruginoso (8,1% Fe
2
O

3
) e 

outra variedade pode apresentar até 6,5% CaO. Essa 
amostra pode exibir quantidades muito subordinadas 
de minerais derivados da alteração de feldspato como 
carbonato e sulfato de cálcio. Em geral essas rochas 
apresentam baixas concentrações de metais como Pb, 
Cu e Zn. 

Tabela 2. Composição química de amostras de rochas da Formação Alter do Chão, Santarém (PA).

Arenito (n=3) Arenito com cimento 
ferruginoso

Arenito alterado Argilito

(%)
SiO2 96,00 90,75 86,97 58,78 
TiO2 0,156 0,061 0,092 1,043 
Al2O3 2,04 0,30 1,19 27,08 
Fe2O3(t) 0,60 8,07 0,53 2,19 
MnO 0,002 0,002 0,003 0,002 

MgO 0,03 0,02 0,20 0,17 
CaO 0,02 0,01 6,53 0,02 
Na2O 0,01 0,01 0,02 0,04 
K2O 0,02 0,01 0,01 0,50 
P2O5 0,017 0,012 0,022 0,063 

P.F.(1000ºC) 0.90 0,55 4,47 9,91 
Total 99,77 99,80 100,04 99,80 

(µg/g)
Ba 34 18,6 41 113 
Cr 56 21,4 29,3 64 
Cu 2 2,4 <1 17 
Ga 4,6 <2 5,0 31 
Nb 4,3 2,0 3,2 20 
Ni <3 <3 <3 14 
Pb 7 15 6 55 
Rb 2 1 1 29 
Sr 3 2 24 20 
V 11 43 13 89 
Y 7 1 2 91 
Zn 4 6 16 7 
Zr 117 42 78 231 
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Analisando conjuntamente os dados composi-
cionais de água e rocha é possível discutir as causas 
da acidez e das elevadas concentrações de alumínio 
na água subterrânea. Outros autores já apontaram e 
discutiram essas características. Tancredi (1996) atri-
buiu a acidez da água subterrânea à presença do ácido 
carbônico e Mendes et al. (2017) apontou a presença 
do ácido silícico, derivado da reação de dissolução da 
sílica durante a formação da caulinita a partir do fel-
dspato do arenito. A contribuição desses ácidos para 
a acidez da água subterrânea deve ser levada em con-
ta, porém há de se ressalvar tratar-se de ácidos fracos 
com constantes de dissociação muito baixas.  

 Uma característica conspícua da Formação 
Alter do Chão é a presença de estruturas ferrugino-
sas intercaladas com arenito e conglomerado além de 
cimento ferruginoso nessas rochas. As reações de for-
mação de óxido-hidróxidos de ferro são consistentes 
com a produção de íons H+ e acidificação da água sub-
terrânea. A reação seria:  

Fe3+ + 3 H
2
O = Fe(OH)

3
 + 3H+ ou 2Fe3+ + 3 H

2
O = Fe

2
O

3
 + 6 H+

 

Por outro lado, a desestabilização do feldspato 
das rochas da Formação Alter do Chão dando origem 
à caulinita em condições de baixo pH deve ser respon-
sável pela liberação de alumínio para a água. Segundo 
Faure (1991), a dissolução de feldspato (microclínio) 
em solução muito diluída e pH<4,65, o íon Al3+ é libe-
rado conforme a equação:

KAlSi
3
O

8
 + 4 H

2
O + 4 H+ = K++ Al 3+ + 3 H

4
SiO

4

Não é descartada a possibilidade de que parte 
do teor de alumínio, medido em água, corresponda à 
forma muita fina de Al coloidal que passou pelo filtro 
durante a amostragem da água. 

A presença de elevadas concentrações de nitra-
to em água subterrânea, coletada em poços artesianos 
menos profundos, acentuadamente durante a estação 
chuvosa, deve resultar de contaminação antrópica, 
decomposição de matéria orgânica, relacionada à pro-
ximidade de fossas sépticas ou outras fontes de deje-
tos orgânicos.  Meschede (2018) e Mendes et al. (2017) 
já apontaram contaminação por coliformes totais e E. 
coli em amostras de água subterrânea em Santarém. A 
ingestão de nitrato pode ser associada a vários efei-
tos prejudiciais aos seres humanos, como o risco au-
mentado de certos tipos de câncer, metahemoglobi-
nemia infantil e alterações no pH gástrico intestinal 
que poderá interferir no processo de absorção de 
nutrientes. A contaminação da água por nitrato e coli-
formes indica deficiência de saneamento gerando con-

taminação da parte superior do aquífero captado por 
poços mais rasos em Santarém.  

CONCLUSÃO

Em conjunto, esses resultados indicam que a 
água da escola do Maracanã, proveniente da parte 
mais profunda do aquífero, apresenta-se com qua-
lidade superior à das demais escolas, conservando 
propriedades resultantes dos processos naturais de 
interação com as rochas. Por outro lado, as águas das 
escolas 1 (Prainha) e 2 (Nova República), provenien-
tes total ou parcialmente de aquífero mais raso, são 
as que mais estão sujeitas à incorporação de poluen-
tes perigosos como alumínio e nitrato como resultado 
de processos naturais e influência de ação antrópica 
como, por exemplo, proximidade de fossas sépticas, 
acentuadamente durante a estação chuvosa. As águas 
das escolas da Prainha e Nova República são as que 
exibem as concentrações mais altas de alumínio de até 
10 vezes a concentração em água na escola Maracanã 
e também as concentrações mais altas de nitrato. As 
concentrações de nitrato e alumínio, junto com a al-
calinidade e pH da água, alcançam níveis mais altos 
no período chuvoso que não exclui a contribuição de 
ácidos e outros produtos de reações no solo. 

 Os escolares que estão expostos ao consumo 
prolongado de água com pH ácido, elevadas concen-
trações de nitrato e concentrações de alumínio em de-
sacordo com a Portaria 2914 do Ministério da Saúde, 
podem estar sujeitos a irritações gástricas ente outros 
efeitos adversos causados pelo consumo de água im-
própria. A exposição a teores excessivos de nitrato 
podem ocasionar disfunções do sistema circulatório 
ou mesmo provocar a formação de outras substâncias 
nocivas ao organismo humano (Alaburda & Nishiha-
ra 1998). A presença de alumínio e nitrato na água de 
consumo em algumas escolas de Santarém (servidas 
por poços mais rasos) sugere a necessidade de realiza-
ção de monitoramento periódico de qualidade da água 
de consumo nesses bairros e a adoção de práticas de 
saneamento e abastecimento hídrico compatíveis com 
o rápido crescimento da cidade. 
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RESUMO: O Granito Betel corresponde a um bató-
lito que aflora no sudoeste do Cráton Amazônico, no 
Terreno Paraguá da Província Rondoniana-San Ig-
nácio. Aloja-se em gnaisses orto e paraderivados do 
Complexo Serra do Baú/Chiquitania e está parcial-
mente recoberto pelo Grupo Aguapeí. Com base nos 
critérios petrográficos, individualizou-se duas fácies, 
sendo elas: Fácies Granitoide Inequigranular, a mais 
abundante, e Fácies Aplítica, de composição varian-
do desde granodiorítica até sienogranítica. Os dados 
litoquímicos indicaram que estas rochas representam 
um magmatismo cálcio-alcalino a álcali-cálcico, pe-
raluminoso e magnesiano, evoluído principalmente 
através de cristalização fracionada. Dados U-Pb em 
zircões (SHRIMP) indicam idade de 1327±6.3 Ma, in-
terpretada como de cristalização do magma, enquanto 
que dado Sm-Nd em rocha total fornece valor de εNd 
(1,32 Ga) de -0,10 e TDM

 de 1,75 Ga. Os resultados ob-
tidos indicam que o Granito Betel faz parte da Suíte 
Intrusiva Pensamiento da Província Rondoniana-San 
Ignácio, gerado em ambiente de arco magmático con-
tinental durante a Orogenia San-Ignácio.

PALAVRAS-CHAVE: Petrologia; Geocronologia 
U-Pb; Orogenia San Ignácio; Suíte Pensamiento; Arco 
magmático continental.

ABSTRACT: The Betel Granite is a batholith from the 
Paraguá Terrane of the Rondonian-San Ignacio Province, 
southwest of the Amazonian Craton. It is hosted in orthogneiss-
es and paragneisses of the Serra do Baú/Chiquitania Complex 
and it is partially covered by metasedimentary rocks from the 
Aguapeí Group. Two distinct facies were identified based on 
petrographic criteria. The most abundant one consists of an 
inequigranular granitoid and the other one is an aplitic facies 
which occurs as dykes. Both facies display compositions of gra-
nodiorite to syenogranite. The geochemical data indicated that 
the Bethel Granite represents a calc-alkaline to alkali-calcic 
magmatism, peraluminous and magnesian, for which fraction-
al crystallization processes played an important role. U-Pb 
SHRIMP dating on zircon furnished an age of 1327 ± 6.3 Ma 
for the crystallization of the granite. Sm-Nd data on whole rock 
provided a value of εNd(1.32 Ga) of -0.10 and a TDM model age of 
1.75 Ga. These results indicate that the Betel Granite is part of 
the Pensamiento Intrusive Suite of the Rondonian-San Ignacio 
Province, probably generated in a continental magmatic arc 
setting during the San Ignacio Orogeny.

KEYWORDS: Petrology; U-Pb Geochronology; San Ig-
nácio Orogeny; Pensamiento Suite; Continental magmatic arc. 
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INTRODUÇÃO

O extremo sudoeste do estado de Mato Grosso, 
entre a cidade de Pontes e Lacerda e o Parque Estadual 
Serra de Santa Bárbara, especificamente no cruza-
mento das Folhas Cartográficas São João do Guaporé 
(SD-21-Y-C-IV), Fazenda Porto Belo (SE-21-V-A-I), 
Santa Bárbara (SD-21-Y-C-V) e Santa Rita (SE-21-V-
A-II), na fronteira Brasil e Bolívia, evidencia um vo-
lume expressivo de magmatismo plutônico associa-
do à evolução da Província Rondoniana-San Ignácio. 
Associado a este magmatismo está o Granito Betel 
(Mendes et al. 2015, 2016), localiza-se a cerca de 570 
km da capital Cuiabá. Ao contrário de boa parte dos 
corpos graníticos que compõem esta província, o Gra-
nito Betel ainda não dispõe de cartografia geológica de 
detalhe, além de dados petrográficos, geoquímicos e 
geocronológicos. O objetivo deste estudo é apresentar 
esses dados, permitindo a discussão dos aspectos pe-
trogenéticos do Granito Betel, e o seu papel na evolu-
ção magmática da Orogenia San-Ignácio, colaborando 
com o entendimento da evolução crustal do SW do 
Cráton Amazônico, durante o Período Ectasiano. 

CONTEXTO GEOLÓGICO REGIONAL

O modelo baseado em províncias geocronológi-
cas tem sido até os dias de hoje o mais utilizado para 
explicar a evolução do Cráton Amazônico. Este crá-
ton representa a mais extensa e desconhecida super-
fície cratônica da Plataforma Sul-Americana (Bizzi et 
al. 2003). A proposta de compartimentação de Tassi-
nari & Macambira (1999, 2004), baseada em traba-
lhos anteriores (Cordani et al. 1979, Teixeira et al. 1989, 
Tassinari 1996, Tassinari et al. 1996) com integração 
de novos dados geocronológicos, divide o cráton em 
seis províncias geocronológicas: Província Amazônia 
Central (> 2,5 Ga); Província Maroni-Itacaiúnas (2,25-
2,0 Ga); Província Ventuari-Tapajós (1,95-1,8 Ga); 
Província Rio Negro-Juruena (1,8-1,55 Ga); Província 
Rondoniana-San Ignácio (1,55-1,3 Ga), e Província 
Sunsás (1,3-1,0 Ga). 

No contexto da evolução tectônica do sudoeste 
do Cráton Amazônico, a área desta pesquisa está in-

serida na Província Rondoniana-San Ignácio (Fig.1). 

Essa província é resultado de sucessiva acreção de 

arcos, fechamento de bacia oceânica e colisão de mi-

crocontinente-continente com retrabalhamento de 

rochas pré-existentes, incluindo em seu interior dife-

rentes terrenos com evoluções geológicas entre 1,56-

1,30 Ga (Tassinari et al. 2000, Tassinari & Macambira 

1999, 2004; Bettencourt et al. 2010). Entre eles o Terre-

no Paraguá compreende um embasamento metamór-

fico paleoproterozoico constituído pelo Complexo 

Granulítico Lomas Manechis, Complexo Gnáissico 

Chiquitania e Grupo de Xistos San Ignácio. Este em-

basamento metamórfico aloja granitoides mesoprote-

rozoicos, representados pelo Complexo Granitoide 

Pensamiento na Bolívia (Litherland et al. 1986) e seu 

correlato brasileiro, a Suíte Intrusiva Pensamien-

to (Jesus et al. 2010, Ruiz et al. 2012, Nalon et al. 2013, 

França et al. 2014). Litherland et al. (1986) definiram a 

Orogenia San-Ignácio como um episódio tectônico-

-metamórfico desenvolvido entre 1,37 e 1,30 Ga, repre-

sentado pelos Grupo de Xistos San Ignácio e magma-

tismo granítico sin a tardi-cinemáticos do Complexo 

Granitoide Pensamiento.

O termo Suíte Intrusiva Pensamiento foi pro-

posto por Ruiz et al. (2012) para designar as rochas 

correlatas ao Complexo Granitoide Pensamiento e in-

trusões sin-cinemáticas a tardi- e pós-cinemáticas em 

território brasileiro. São exemplos os batólitos alon-

gados de composição granodiorítica a sienogranítica 

(Tab. 1), representados pelos granitos Guaporeí (1314 

± 2 Ma; Nalon et al., 2013), Fronteira (1333 ± 4 Ma, Ruiz 

et al. 2012), Tarumã (1377 ± 5 Ma; Matos et al. 2017) 

e Morrinhos (1350 ± 12 Ma; França et al., 2014), além 

de intrusões que formam corpos menores, principal-

mente plutons e plugs arredondados e discordantes, de 

composição monzogranítica a sienogranítica, como os 

granitos Lajes (1310 ± 34 Ma; Geraldes, 2000) e Pas-

sagem (1291 ± 16 Ma; Jesus et al. 2010). De acordo com 

Bettencourt et al. (2010) e Ruiz et al. (2012) as rochas 

graníticas da Suíte Intrusiva Pensamiento retratam a 

manifestação ígnea relacionada ao desenvolvimento 

de ambiente de arco magmático continental durante 

a Orogenia San Ignácio.
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Unidade

Litoestratigráfica

Referências

Idade (Ma)

U-Pb (Zr) Pb-Pb (Zr) Rb-Sr (RT) Sm-Nd (RT) K-Ar

Idade (Ma) Idade (Ma) 87Sr/86Sr TDM (Ga) εNd(t) Idade (Ma)

G
ra

n
it

oi
d

es
 T

ar
d

i 
a 

Pó
s

C
in

em
át

ic
os

 

Piso Firme

Litherland et al. 

(1986)
- - 1325±45 0,7044 - - -

Matos et al. (2009) - - - - 1,59 2,32 -

San Javier
Litherland et al. 

(1986)
- - 1291±33 0,7033 - - -

Diamantina

Litherland et al. 

(1986)
- - 1391±70 0,7004 - - -

Matos et al. (2009) - - - - 1,65 a 1,92 -1,25 a 0,39 -

Orabayaya
Litherland et al. 

(1986)
- - 1283±33 0,7042 - - -

El Tigre
Litherland et al. 

(1986)
- - 1286±46 0,7058 - - -

San Cristobal

Litherland et al. 

(1986)
- - - - - -

(Bi) 

1296±18

Matos et al. (2009) - - - - 1,58 a 1,59 2,63 a 2,75 -

Padre Eterno
Litherland et al. 

(1986)
- - - - - -

(Bi) 1326±19

(Ms) 1268±20

Porvenir Matos et al. (2009) - - - - 1,74 1,48 -

Lajes Geraldes (2000) 1310±34 (1) - - - 1,69 0,0 -

Passagem Jesus et al. (2010) 1284±20 (1) - - - 1,60 -7 -

Morrinhos França et al. (2014) 1350±12 (2) - - - 1,77 -2,57 -
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La Junta

Litherland et al. 

(1986)
- - 1375±80 0,7052 - - -

Matos et al. (2009) 1347±21 (2) - - - 1,87 a 2,04
- 4,29 a 

-2,94

Florida
Litherland et al. 

(1986)
- - - - - -

(Bi) 1380±19

(Ms) 1244±27

San Martín Matos et al. (2009) 1373±20 (2) - - - 1,68 1,78 -

Fronteira Ruiz et al. (2012) - 1333±4 - - - - -

Guaporeí Nalon et al. (2013) - 1314±3 - - 1,76 -14 -

Tarumã Matos et al. (2017) 1377±5 (1) - - - 1,93 -4,11 -

Injeções  

dioríticas

Nascimento et al. 

(2016)
1341 Ma (2) - - - 1,47 3,39 -

Tabela 1. Síntese de dados geocronológicos e isotópicos das rochas que compõem o Complexo Granitoide Pensa-
miento/Suíte Intrusiva Pensamiento (Extraída e modificada de França et al., 2014). Análises em cristais de biotita 
(Bi), muscovita (Ms), zircão (Zr) e em rocha total (RT). Análises U-Pb em zircão por LA-ICPMS (1) e SHRIMP (2).
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Figura 1. Província Rondoniana-San Ignácio, com destaque para os granitos da Suíte Pensamiento, no Terreno 
Paraguá (Modificado de Bettencourt et al. 2010).
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MÉTODOS EMPREGADOS

Os métodos e técnicas empregados para realiza-
ção deste trabalho baseiam-se nas atividades de mape-
amento geológico, caracterização mineralógica e clas-
sificação geoquímica e isotópica de rochas. De forma 
preliminar, foi realizada uma pesquisa bibliográfica e 
selecionada uma área para realização do mapeamen-
to de detalhe. Na etapa de campo foram realizadas 
coletas de amostras, dados estruturais e fotográficos, 
bem como conferidos os limites e relações de contato 
do batólito. Os métodos petrográficos adotados foram 
de descrição macroscópica e microscópica, utilizando 
microscópio petrográfico de luz transmitida, modelo 
Olympus BX50, do laboratório de microscopia da Facul-
dade de Geociências (FAGEO) da UFMT.

Após esta etapa, foi realizada a confecção do 
mapa geológico e a seleção das amostras para obten-
ção de dados geoquímicos e geocronológicos.

Para realização do tratamento geoquímico, as 
amostras foram britadas, quarteadas e pulverizadas 
no laboratório de Preparação de Amostras da FAGEO 
e analisadas em rocha total, no Laboratório Acme Analy-
tical Laboratories Ltda, em Vancouver - Canadá, pelos 
métodos de Inductively Coupled Plasma (ICP) e Inductively 
Coupled Plasma Mass Spectrometry (ICP-MS).

Para obtenção das idades e de dados isotópicos 
para a discussão petrogenética foram utilizados os 
métodos geocronológicos de U-Pb e Sm-Nd. 

A amostra selecionada para datação U-Pb em zir-
cão foi cominuída com moagem em britador de man-
díbula e moinho de disco. As etapas seguintes consis-
tiram de peneiramento nas frações de 0,125 - 0,090 e 
0,063 mm, bateamento manual, lavagem ultrassônica, 
secagem em chapa aquecedora, retirada de minerais 
magnéticos com imã e separador magnético induzi-
do – Frantz e, catação manual dos cristais de zircão 
na placa Petri em lupa binocular da marca Zeiss. Tais 
procedimentos foram realizados nos Laboratórios de 
Preparação de Amostras e Intermediário de Geocro-
nologia da FAGEO. Foram separados 150 grãos, dos 
quais 15 foram selecionados para a análise geocrono-
lógica U-Pb por SHRIMP (Sensitive High Resolution Ion 
Microprobe). As análises foram realizadas no Centro de 
Pesquisas Geocronológicas da Universidade de São 
Paulo (CPGeo/USP), com equipamento SHRIMP IIe/
MC, sendo os procedimentos analíticos e calibração 
do aparelho descritos em Sato et al. (2014).

O método isotópico Sm-Nd foi escolhido para a 
obtenção de dados petrogenéticos. As análises foram 

realizadas no Laboratório de Geologia Isotópica da 
Universidade Federal do Pará (Pará-Iso- UFPA). Os 
procedimentos analíticos adotados foram descritos 
por Oliveira et al. (2008). A amostra de rocha total se-
lecionada foi cominuída em britador de mandíbula e 
posteriormente pulverizada em moinho de panela. O 
pó de rocha total foi dissolvido em ácidos (HNO3

, HF 
e HCl) após adicionar um traçador misto enriquecido 
em 149Sm-150Nd. A separação dos elementos terras raras 
deu-se por troca catiônica em colunas contendo a re-
sina Biorad Dowex AG 50X8 e, posteriormente ocorre 
a extração dos elementos Sm e Nd por cromatografia 
de troca iônica com resina Eichron® Ln. A análise iso-
tópica dos concentrados de Sm e Nd dissolvidos em 
HNO

3
**, foi efetuada com um espectrômetro de mas-

sa ICP-MS marca Thermo-Finnigan modelo Neptune. 
A razão 143Nd/144Nd foi normalizada para 146Nd/144Nd 
= 0,7219 para a correção dos efeitos da discriminação 
de massa, utilizando-se a lei exponencial (Russell et al. 
1978). Para o cálculo do valor de Ɛ

Nd
 na idade de cris-

talização da rocha, os valores atuais do reservatório 
condrítico (CHUR) de 143Nd/144Nd de 0.512638 e 
147Sm/144Nd e 0.1967 foram utilizados (Ben Othman et 
al. 1984). As idades modelo T

DM
 foram determinadas a 

partir do modelo de evolução do manto empobrecido 
(DM) ao longo do tempo de DePaolo (1981).

GEOLOGIA LOCAL E PETROGRAFIA 

O Granito Betel está alojado em rochas gnáissi-
cas orto e paraderivados do Complexo Serra do Baú/
Chiquitania (Figs. 2 e 3), onde a profusão de xenóli-
tos dessas unidades atesta a relação de contato. Em 
alguns afloramentos, observam-se veios pegmatíticos 
e aplíticos e grande quantidade de enclaves máficos, 
caracterizados como xenólitos e identificados como: 
granulito máfico, hornblenda-anfibolito, anfibolito 
bandado e sillimanita-granada-biotita gnaisse. Os 
dados de campo mostram que a unidade estudada 
exibe clara discordância erosiva com as rochas me-
tassedimentares do Grupo Aguapeí, particularmente 
com os conglomerados oligomíticos e arenitos quart-
zosos da Formação Fortuna. As rochas do Granito 
Betel encontram-se deformadas, apresentando, por 
vezes, uma xistosidade marcada pela orientação de 
minerais máficos. Xenólitos de gnaisse e anfibolito 
de tamanho variável, geralmente, apresentam intenso 
achatamento, exibindo um aspecto bandado similar 
a bandamento gnáissico. 
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Figura 2. Mapa Geológico da região de fronteira Brasil-Bolívia (Modificado de Faria 2015), com destaque 
para a área da figura 3.
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Figura 3. Mapa Geológico do Granito Betel, Suíte Pensamiento, na região do Assentamento Vila 
Triunfo, Pontes e Lacerda (Mato Grosso).
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As rochas que constituem o Granito Betel aflo-
ram desde a sede da fazenda homônima até as proxi-
midades do Assentamento Vila Triunfo, ocorrendo 
principalmente como pequenos corpos tabulares, 
matacões arredondados isolados em superfícies ar-
rasadas ou em grandes lajedos no sopé dos morrotes 
que sustentam a escarpa da Serra de Santa Bárbara. 
Apresentam variações faciológicas definidas por li-

totipos com diversidade de composição, cor, granu-
lação e forma de ocorrência. Foram individualizadas 
duas fácies petrográficas, dentre as quais, a primeira 
é mais abundante: Fácies Granitoide Inequigranular 
e Fácies Aplítica. A primeira fácies varia de grano-
diorítica a sienogranítica e a segunda é apenas sie-
nogranítica, cuja descrição mineralógica e textural 
pode ser resumida como apresentado na tabela 2. 

 Tabela 2. Síntese mineralógica e textural das fácies do Granito Betel.

Fácies Mineralogia primária Mineralogia 

secundária

Minerais Acessórios Texturas

Fácies Granitoide 

Inequigranular

quartzo, feldspato alcalino 

pertítico, plagioclásio (albita a 

oligoclásio), biotita e,  por ve-

zes, hornblenda. 

argilominerais, epí-

doto, zoisita, serici-

ta/muscovita, clori-

ta e prehnita.

titanita, zircão, allanita, 

apatita e minerais opa-

cos (magnetita, pirita).

Inequigranular, média 

a fina, hipidiomórfica a 

xenomórfica, por vezes 

porfirítica. 

Fácies Aplítica quartzo, feldspato alcalino, 

plagioclásio (albita a oligoclá-

sio) e biotita. 

a r g i l o m i n e r a i s , 

epídoto, sericita/

muscovita, clorita e 

prehnita 

apatita, zircão, allanita 

e minerais opacos

Inequigranular, fina a 

muito fina, xenomórfica, 

por vezes, porfirítica.

Fácies Granitoide Inequigranular (FGI)
A Fácies Granitoide Inequigranular (Figs. 4A a 

4I) é ocasionalmente foliada e caracterizada por litoti-
pos granodioríticos (acinzentados), monzograníticos 
e sienograníticos (rosados), textura inequigranular 
xenomórfica média a fina, por vezes, porfirítica e, mais 
raramente, granoblástica (Fig. 4). É constituída por 
quartzo, feldspato alcalino pertítico, plagioclásio, bio-
tita e hornblenda. Titanita, zircão, allanita, minerais 
opacos e apatita representam a paragênese primária 
acessória; e argilominerais, epídoto, sericita/musco-
vita, clorita e prehnita correspondem aos produtos de 
alterações hidrotermais e/ou metamorfismo de baixo 
grau. 

O quartzo ocorre como grãos anédricos inters-
ticiais, bem como constitui intercrescimentos gráfi-
co/granofírico e mirmequítico, respectivamente com 
microclina/ortoclásio e plagioclásio, apresentando-se 
com hábitos vermiculares, cuneiformes ou lobados. 
Encontra-se em grãos maiores com extinção ondulan-
te, lamelas e bandas de deformação e desenvolvimento 
de subgrãos, bem como em cristais neoformados (Fig. 
4F).

O plagioclásio, identificado como albita e oligo-
clásio pelo método Michel Levy, apresenta-se subé-
drico tabular a anédrico, por vezes, com inclusões de 
palhetas de biotita. Em geral ocorre em cristais turvos, 

evidenciando atuação de intensos processos de argili-
zação e saussuritização, gerando respectivamente, ar-
gilominerais e sericita + calcita + epídoto/zoisita.

O feldspato alcalino mostra-se como fenocristais 
xenomórficos exibindo textura pertítica em stringer e 
em drops ou em pequenos grãos neoformados livres de 
intercrescimento e alteração (Fig. 4F). Por vezes, apre-
senta-se com geminações simples Carlsbad e polissin-
tética do tipo xadrez, inclusões de palhetas de biotita 
e de grãos anédricos de quartzo e plagioclásio zonado. 
Ambos exibem-se sericitizados e argilizados. 

A hornblenda apresenta-se em cristais euédricos 
a subédricos e, por vezes, em grãos anédricos de pleo-
croísmo castanho-esverdeado a verde-escuro, parcial-
mente alterados para biotita e clorita.

A biotita ocorre geralmente em lamelas, com for-
te pleocroísmo castanho-avermelhado a marrom, por 
vezes associada ao anfibólio ou prehnita (Fig. 4H), 
bem como às palhetas de clorita que correspondem ao 
seu principal produto de alteração que pode a substi-
tuir parcial a totalmente.

A titanita é um acessório muito comum nestas 
rochas e apresenta-se em cristais subédricos de hábito 
romboédrico (Fig. 4I), em geral, associados aos mine-
rais opacos e biotita.
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Figura 4. Aspectos petrográficos do Granito Betel, Fácies Granitoide Inequigranular: A) amostra cinza-esbran-
quiçado; B) fotomicrografias mostrando textura xenomórfica e em C) microclina pertítica; D) amostra cinza-
-rosado; E) fotomicrografia dos feldspatos alcalinos exibindo textura pertítica em stringer e em drops; F) cristais 
de plagioclásio mirmequítico saussuritizado (epídoto+sericita+calcita) e grãos de microclina e quartzo neofor-
mado; G) amostra foliada cinza-esverdeado; H) nível nematoblástico formado principalmente por hornblenda; 
I) grãos, em geral, alterados de plagioclásio e titanita hipidiomórfica romboédrica. Polarizadores paralelos em 
H e cruzados nas fotomicrografias B, C, E, F e I. Abreviaturas segundo Siivola & Schmid (2007) atualizado de 
Kretz (1983).

Fácies Aplítica (FA)
A Fácies Aplítica (FA) é representada por diques 

de espessura média de 18 cm (Fig. 5A) formados por 
rochas caracterizadas como hololeucocráticas, de cor 
rosa (Figura 5B) e textura inequigranular xenomórfi-
ca, por vezes, porfirítica. São classificadas como sie-
nogranitos e constituídas essencialmente por quartzo, 
feldspato alcalino pertítico, plagioclásio (albita a oli-
goclásio) e biotita. Os minerais acessórios são apatita, 
allanita, minerais opacos; e os minerais de alteração/
metassomatismo estão representados por argilomine-
rais, sericita/muscovita, epídoto/clinozoisita e mine-
rais opacos.

O quartzo mostra-se em grãos anédricos com 
extinção ondulante, lamelas e bandas de deformação, 

por vezes ocorre recristalizado dispondo-se em mo-
saico (Fig. 5C).

O feldspato alcalino pertítico apresenta-se ané-
drico incolor e, por vezes, turvo devido a atuação de 
processos de argilização e sericitização. Comumente 
exibe geminação em grade e, por vezes, mostra-se com 
textura granofírica, sugerindo sua colocação rasa.

O plagioclásio ocorre subédrico a anédrico e 
turvo, apresenta macla polissintética do tipo albita e 
periclina e atuação de intensos processos de saussuri-
tização, sericitização e argilização, algumas vezes pos-
sui inclusões de palhetas de biotita.

A biotita é o único mineral máfico primário es-
sencial e ocorre em palhetas intersticiais, comumente 
cloritizadas (Fig. 5D).
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Figura 5. Aspectos petrográficos do Granito Betel, Fácies Aplítica: A) ocorrência em diques 
aplíticos; B) amostra de cor rosa-claro com tons esbranquiçados. Fotomicrografias com pola-
rizadores cruzados em: C) textura inequigranular xenomórfica, D) detalhe de saussuritização. 
Abreviaturas segundo Siivola & Schmid (2007) atualizado de Kretz (1983).

De acordo com a classificação da IUGS 
(Streckeisen 1976), as rochas do Granito Be-

tel são granodioritos e monzo- a sienogranitos 
(Fig. 6).

Figura 6. Diagrama QAP (Streckeisen 1976) para as 
rochas do Granito Betel.
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LITOQUÍMICA 

Dez amostras representativas do Granito Betel 
foram selecionadas para determinação dos teores 

dos elementos maiores, menores e traços, incluindo 
Elementos Terras Raras (ETR), sendo 9 da Fácies 
Granitoide Inequigranular e 1 da Fácies Aplítica 
(Tab. 3). 

Tabela 3. Resultados das análises químicas para elementos maiores e menores (% peso), e traços incluindo os 
Elementos Terras Raras (ppm), das rochas do Granito Betel.

Fácies Granitoide Inequigranular
Fácies 

Aplítica
138B 7G 138A 02 92 93B 03 5.1 11 7D

SiO2 63,87 63,89 64,91 66,91 67,67 68,77 69,19 71,65 72,85 74,84

TiO2 0,77 1,00 0,78 0,56 0,43 0,45 0,55 0,34 0,22 0,06

Al2O3 15,34 15,07 15,06 14,79 15,43 14,07 14,23 14,62 13,97 13,68

FeOt 5,80 6,06 5,69 3,91 4,31 3,59 4,49 1,72 1,60 0,52

MnO 0,08 0,07 0,08 0,05 0,06 0,03 0,05 0,01 0,03 0,01

MgO 2,05 1,69 1,93 0,90 1,30 0,70 1,31 0,50 0,31 0,11

CaO 2,61 3,23 3,04 1,97 2,64 1,57 2,14 1,43 1,23 0,57

Na2O 3,47 2,94 3,62 2,87 3,18 2,43 2,94 3,08 3,33 3,54

K2O 3,66 3,91 2,29 5,94 3,72 6,53 4,06 5,23 5,22 5,82

P2O5 0,39 0,35 0,31 0,23 0,04 0,18 0,04 0,08 0,07 0,07

LOI 1,60 1,30 1,90 1,30 1,00 1,30 0,70 1,00 0,90 0,60

Total 99,64 99,51 99,61 99,43 99,78 99,62 99,70 99,66 99,73 99,82

Ba 1166 1704 771 1759 1553 1867 1266 1354 778 361

Co 14,5 61,10 62,50 146,40 7,10 4,70 66,90 65,40 69,00 70,10

Ga 22,4 19,40 21,40 16,40 17,00 16,40 16,70 16,20 18,90 16,20

Hf 8,90 13,20 8,80 14,50 3,80 11,80 4,90 6,10 5,30 2,60

Nb 11,20 8,60 9,70 9,20 9,70 6,90 9,70 6,90 10,10 12,90

Rb 173,60 177,60 117,10 186,40 133,10 211,40 148,70 151,90 245,20 316,80

Sr 348,40 550,90 336,80 402,70 300,50 410,60 293,30 289,50 180,50 68,70

Ta 0,40 1,30 0,40 0,40 0,50 0,10 0,50 0,50 0,60 2,00

Th 38,70 22,30 60,00 91,50 28,90 45,70 24,30 30,40 33,00 3,50

Zr 369,90 527,10 347,80 559,40 120,90 435,40 175,80 221,90 171,50 48,50

Y 19,50 38,20 17,30 16,60 10,70 15,80 7,90 11,60 38,30 15,50

Pb 10,20 4,70 9,40 23,80 7,90 12,40 7,50 11,90 7,60 8,10

La 199,60 89,90 244,10 194 51,00 163,70 54,40 65,70 59,50 4,80

Ce 378,10 191,30 469,60 364,50 100,10 335,10 103,6 135,60 124 10,80

Pr 36,08 21,22 47,41 40,31 10,30 33.13 11,61 14,36 13,43 1,26

Nd 118,70 80,20 159,30 133,30 33,90 108,50 41,60 49,20 46,00 4,40

Sm 15,23 11,90 18,37 17,56 6,00 14,36 6,29 8,44 8,57 1,64

Eu 1,59 1,91 1,62 2,09 1,31 1,79 1,36 1,59 0,90 0,23

Gd 10,83 9,10 11,74 9,43 4,76 9,20 4,71 6,07 6,97 1,72

Tb 1,10 1,25 1,09 0,95 0,62 0,87 0,52 0,78 1,17 0,42

Dy 4,49 6,11 4,63 3,88 2,91 3,50 2,19 3,22 6,55 2,95

Ho 0,88 1,26 0,63 0,61 0,48 0,60 0,26 0,40 1,36 0,56

Er 1,83 3,86 1,46 1,49 0,95 1,51 0,68 0,78 4,12 1,86

Tm 0,24 0,39 0,19 0,20 0,11 0,21 0,09 0,07 0,61 0,33

Yb 1,32 2,32 1,09 1,28 0,60 1,21 0,56 0,54 3,85 2,67

Lu 0,18 0,28 0,16 0,20 0,07 0,22 0,09 0,07 0,53 0,39

Eu/Eu* 0,38 0,56 0,34 0,50 0,75 0,48 0,77 0,68 0,36 0,42

(La/Yb)N 101,10 25,90 149,80 101,30 56,80 90,50 65,00 81,40 10,30 1,20



 Petrologia, Geocronologia U-Pb (SHRIMP) e Isótopos Sm-Nd do Granito Betel: Magmatismo  
de Arco Continental da Orogenia San Ignácio – SW do Cráton Amazônico

208
Contribuições à Geologia da Amazônia - Volume 11

As rochas do Granito Betel classificam-se como 
ácidas, com teores de SiO

2
 variando entre 63,87 e 76,07 

%. Corroborando o estudo petrográfico, os resultados 
geoquímicos evidenciam que essa unidade é formada 
por rochas de composição granodiorítica até sienogra-
nítica, nos diagramas R1-R2 e Q-P (Figs. 7A e 7B) pro-

postos, respectivamente, por De La Roche et al. (1980) 
e Debon e Le Fort (1983). Enquanto sua natureza pe-
raluminosa é mostrada no diagrama A/NK versus A/
CNK (Maniar & Piccoli, 1989. Fig. 7C) que utiliza os 
índices de Shand (1943). 

Figura 7. Distribuição dos pontos representativos das rochas do Granito Betel nos diagramas: (A) R1= 
4Si - 11 (Na + K) - 2 (Fe + Ti) / R2= 6Ca + 2 Mg + Al (De la Roche et al.,1980); (B) P = K - (Na + Ca) / Q = Si/3 
(K + Na + 2Ca/3) (Debon e Le Fort 1983); (C) A/NK versus A/CNK (Maniar e Piccoli,1989) de acordo com 
os índices Shand (1943).

O magmatismo que o originou essas rochas é 
classificado como não toleítico, no diagrama AFM 
de Irvine & Baragar (1971; Figura 8A, modificado por 
Nardi, 2016) onde se pode observar um trend de em-
pobrecimento em MgO e FeO(t) e enriquecimento 
em álcalis proporcional a sua evolução. Apresenta 

natureza cálcio-alcalina e, preferencialmente, mag-
nesiana, de acordo com os parâmetros considerados 
por Barker & Arth (1976; Figura 8B), Frost et al. (2001; 
Figuras 8C e 8D), respectivamente, Na

2
O+K

2
O e CaO 

versus SiO
2
, Na

2
O+K

2
O-CaO versus SiO

2
 e FeOtot/(Fe-

Otot+MgO) versus SiO
2
.
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Figura 8. Distribuição dos pontos representativos do Granito Betel nos diagramas: (A) AFM (Na2O+K2O)-(-
FeOt+TiO2)-(MgO) de Irvine e Baragar (1971, modificado por Nardi 2016); (B) Na2O+K2O e CaO versus SiO2 
de Baker & Arth (1976, considerando as definições de Peacock, 1931); (C) Na2O+K2O-CaO versus SiO2 e (D) 
FeOtot/(FeOtot+MgO) versus SiO2 propostos por Frost et al. (2001).

Utilizando SiO
2 

como índice de diferenciação, 
de acordo com a figura 9, quando as amostras en-
contram-se plotadas nos diagramas de Harker para 
os óxidos neutros de elementos maiores e menores,

 

observam-se correlações negativas para Al
2
O

3
, CaO, 

TiO
2
, FeOtotal, MgO e P

2
O

5
 e dispersão a um discreto 

aumento dos conteúdos de K
2
O e Na

2
O com o au-

mento de sílica. Isto sugere uma evolução magmáti-
ca com fracionamento de plagioclásio e de minerais 
máficos como hornblenda, biotita, titanita, apatita, 
óxidos de ferro e titânio, bem como um incremen-
to no conteúdo de feldspato alcalino e quartzo nos 
litotipos mais diferenciados, conforme evidenciado 
na petrografia.
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Figura 9. Diagramas de Harker, com elementos expressos em óxidos versus 
SiO2, para as rochas do Granito Betel.

Os dados de Elementos Terras Raras (ETR) 
do Granito Betel, normalizados pelo condrito de 
Nakamura (1974, Fig. 10A) mostram padrões diferentes 
para as duas fácies analisadas. As amostras da Fácies 
Granitoide Inequigranular apresentam maiores 
valores de ETR

totais
 (∑ETR) com forte enriquecimento 

em ETR leves (ETRL) em relação aos ETR pesados 
(ETRP) com razões La/Yb

N
 variando entre 10,30 

e 149,80 e anomalias negativas de Eu (razões Eu/
Eu* entre 0,34 e 0,77). Estas últimas corroboram a 
hipótese de fracionamento de plagioclásio sugerida 
pelos diagramas CaO e Al

2
O

3 
versus SiO

2
 (Figura 9). 

Enquanto a amostra da Fácies Aplítica, relacionada 
aos estágios finais de cristalização, mostra menores 
valores de ETR

totais
 (∑ETR) e uma configuração em asa 

de gaivota semelhante àquela encontrada em rochas 
alcalinas, com razão La/Yb

N
 de 1,20 e com anomalia 

negativa de Eu (Eu/Eu* de 0,42).

Os diagramas de distribuição de elementos 
traço e K

2
O do Granito Betel, normalizados 

pelos valores dos granitos de Cordilheira Meso-
Oceânica (Pearce et al. 1984, Fig. 10B), mostram 
que essas rochas são caracterizadas por discreto 
enriquecimento em elementos litófilos, de raios 
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iônicos grandes (LILE) em relação aos de alto 
potencial iônico (HFSE), mostrando um modelo 
similar ao de granitoides de Arco Vulcânico (VAG) 

e, à exceção da rocha da Fácies Aplítica, apresentam 
anomalias negativas de Nb e Ta reforçando a relação 
com arco magmático.

Figura 10. Spidergramas das amostras do Granito Betel ilustrando: (A) Elementos Terras Raras (ETR) 
normalizados pelo condrito de Nakamura (1974), demonstrando os padrões de comportamento dos 
ETR leves em relação aos ETR pesados; (B) Diagrama multielementar normalizadas em relação aos 
granitos ORG (Ocean Ridge Granites) de Pearce et al. 1984.

Os diagramas de investigação de ambientes geo-
tectônicos Hf-Rb/30-3Ta (Figura 11A) e Rb versus Y+Nb 
(Fig. 11B) propostos, respectivamente, por Harris et al. 

(1986) e Pearce et al. (1984 e Pearce 1996), sugerem um 
ambiente de arco magmático continental, no estágio 
tardi a pós-colisional para a colocação desse magma. 

Figura 11: Diagramas de ambientes tectônicos para as rochas do Granito Betel: (A) Hf-
Rb/30-3Ta (Harris et al.1986) e (B) Rb versus Y+Nb por Pearce et al. (1984) e Pearce (1996). 

GEOCRONOLOGIA U-Pb (SHRIMP) E 
GEOQUÍMICA ISOTÓPICA Sm-Nd

A amostra selecionada (FC-47A) para análise 
geocronológica U-Pb (SHRIMP) refere-se a um sieno-
granito da Fácies Granitoide Inequigranular do Gra-
nito Betel. 

Os cristais de zircão, em geral, são prismáticos, 
euédricos a subédricos, rosados, translúcidos, livres 
ou pobres de inclusões. Nas imagens de Microscopia 

Eletrônica de Varredura-Catodoluminescência (MEV-
CL), é possível observar os cristais de zircão com 
diferenças marcantes nas estruturas de zoneamentos 
magmático e composicionais, além da variação 
morfológica (figura 12). Os cristais Z 1.1; Z 3.1; Z 7.1; Z 
10.1; Z 11.1 e Z 15.1 apresentam alternância de zonas claras 
mais desenvolvidas e zonas escuras comparativamente 
mais finas. De acordo com Lamarão et al. (2013) essa 
característica demonstra crescimento cíclico, denotando 
variações composicionais durante a cristalização, 
enquanto os demais cristais exibem zonação irregular.
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A população de zircões magmáticos apresenta 
razões Th/U que variam de 1,50 a 0,19 e idades 
206Pb/238U entre 1261,8 ± 33 a 1391,6 ± 35,8 Ma, 
excluindo a análise do cristal 11.1 que corresponde a 
um cristal herdado com idade 206Pb/238U de 1940,7 Ma 

(Tab. 4). No diagrama Concórdia (Fig. 13), os pontos 
analíticos forneceram uma idade concordante de 1327 
± 6 Ma (1σ). O resultado obtido para a amostra FC-
47A é interpretado como a idade de cristalização do 
magma granítico do Granito Betel.

Figura 12. Imagens de Microscopia Eletrônica de Varredura - Catodolumines-
cência (MEV-CL) dos cristais de zircão do Granito Betel analisados por Sensitive 
High Resolution Ion Microprobe (SHRIMP) IIe/MC. Destaque para a localização dos 
sítios analisados em cada cristal de zircão.

Figura 13. Diagrama concórdia U-Pb (SHRIMP), com a ida-
de concordante de 1327 ± 6 Ma (MSWD = 1,5), para o Gra-
nito Betel (amostra FC-47A).
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Tabela 4. Resultados U-Pb (SHRIMP) para cristais de zircão do Granito Betel (% Disc: percentagem de discordância).

Zircão 
U 

(ppm)

Th 

(ppm)

232Th/ 
238U

206Pb
Comum

%

207Pb/

235U

%

Erro

206Pb/

238U

%

Erro
Rho

Idade 

Ma

206Pb/

238U

±

1σ

%

Disc

1.1 497 241 0,50 0,34 2,47 3,3 0,2162 2,9 0,866 1261,8 33,0 0

2.1 536 194 0,37 0,20 2,85 3,1 0,2409 2,9 0,917 1391,6 35,8 -4

3.1 207 169 0,84 1,39 2,74 5,5 0,2346 3,0 0,544 1358,4 36,8 -3

4.1 428 118 0,28 0,38 2,76 3,4 0,2329 3,0 0,870 1349,8 36,0 -1

5.1 683 130 0,20 0,38 2,72 3,3 0,2343 2,9 0,890 1356,9 36,0 -4

6.1 247 224 0,94 0,44 2,71 4,0 0,2343 3,0 0,740 1356,8 36,2 -5

7.1 103 149 1,50 0,69 2,60 6,9 0,2267 3,2 0,459 1317,3 37,8 -3

8.1 544 103 0,20 0,35 2,76 3,3 0,2362 2,9 0,863 1366,9 35,5 -4

9.1 741 1050 1,46 0,23 2,73 3,1 0,2308 2,9 0,918 1338,5 34,6 0

10.1 426 283 0,69 0,61 2,69 3,6 0,2236 3,0 0,802 1300,8 34,0 5

11.1 133 121 0,94 0,52 5,43 4,0 0,3513 2,9 0,754 1940,7 50,1 -5

12.1 574 190 0,34 0,12 2,76 3,1 0,2352 2,9 0,935 1361,6 35,1 -3

13.1 597 109 0,19 0,13 2,71 3,1 0,2312 2,9 0,927 1340,8 34,6 -2

14.1 480 93 0,20 0,17 2,69 3,2 0,2274 2,9 0,907 1320,8 34,3 1

15.1 745 252 0,35 0,83 2,61 3,5 0,2235 2,9 0,809 1300,5 33,8 1

A amostra selecionada para geoquímica isotópica Sm-Nd foi de um sienogranito da Fácies Granitoide Inequigranular 
(amostra MEI-11). O resultado Sm-Nd para essa amostra forneceu idade-modelo TDM estateriana de 1,75 Ga, com 
um valor ꜪNd(1,32) de -0,10 (Tab. 5).

Tabela 5. Dados isotópicos Sm-Nd em rocha total para a amostra MEI-11 do Granito Betel.

Amostra
Sm

(ppm)

Nd

(ppm)

147Sm/

144Nd
2σ

143Nd/

144Nd
2σ f(Sm/Nd) ꜪNd(0) T(DM) T(CHUR) ꜪNd(t)

MEI-11 4,80 24,46 0,1187 0,0007 0,511953 0,000013 -0,397 -13,4 1,75 1,34 -0,10

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES

Embora o Granito Betel tenha sido previamente 
correlacionado aos gnaisses do Complexo Gnáissico 
Chiquitania por Faria (2015), sendo na ocasião deno-
minado Gnaisse Triunfo, nesta pesquisa chega-se a 
outra conclusão. Com os dados de mapeamento geoló-
gico detalhado e informações petrográficas, bem como 
análises geoquímicas e geocronológicas apresentadas, 
interpreta-se que o Granito Betel foi gerado por um 
magmatismo de idade mesoproterozoica do Ectasia-
no. Sendo constituído por rochas granodioríticas a 
sienograníticas, leucocráticas, de cor cinza-esbran-
quiçada a rosa, inequigranulares de granulação média 
a muito fina, às vezes porfiríticas, que foram geradas 
em ambiente de arco, a partir de um magmatismo da 
série cálcio-alcalina a álcali-cálcica, fracamente pe-
raluminoso e de natureza magnesiana, evoluído por 
cristalização fracionada. 

A idade-modelo de 1,75 Ga e ꜪNd
 negativo suge-

rem uma contribuição de uma crosta continental mais 
antiga, provavelmente do embasamento pré orogenia 
San Ignácio, embasamento paleoproterozoico dos 
Complexos Chiquitania e Lomas Manechis, o que 
é compatível com um ambiente de arco continental. 
Pode se tratar de fusão de uma crosta continental for-
mada em 1,75 Ga ou, mais provavelmente, de uma mis-
tura entre um magma juvenil e uma crosta continental 
mais antiga que 1,75 Ga. 

Em concordância com Litherland et al. (1986), 
Matos (2010), Bettencourt et al. (2010), Ruiz et al., 
(2012), Nalon et al. (2013), França et al. (2014), admite-
se que os granitos da Suíte Intrusiva Pensamiento no 
Brasil ou Complexo de Granitoides Pensamiento na 
Bolívia foram gerados em um orógeno acrescionário, 
do tipo arco magmático continental, resultante do 
consumo da litosfera oceânica (Terreno Rio Alegre) 
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sob o bloco continental paleoproterozoico (Terreno 
Paraguá), seguido pela colisão entre os terrenos paleo-
mesoproterozoicos Jauru e Paraguá. Neste contexto 
geológico, associado às assinaturas geoquímica, 
isotópica e geocronológica apresentadas, sugere-
se que o Granito Betel compõe parte da história 
ígnea vinculada à evolução de um arco magmático 
continental, relacionado à Orogenia San Ignácio (1,37 a 
1,3 Ga), integrando a Suíte Intrusiva Pensamiento.
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RESUMO: A Província Aurífera Alta Floresta 
(PAAF) pode ser dividida em dois domínios tectôni-
cos: rúptil-dúctil e dúctil. O domínio rúptil-dúctil é 
constituído por uma ampla granitogênese cálcio-al-
calina com idades desde 1,98 até 1,78 Ga, associada 
e pequenos segmentos de complexos metamórficos 
com idade de protólito arqueanas (embasamento) e 
paleoproterozoicas. Além dessas rochas, aflora um 
expressivo vulcano-plutonismo com afinidade cálcio-
-alcalina a tipo-A e idades de 1,82 a 1,76 Ga. O domí-
nio dúctil consiste de granitoides sin-tectônicos de 
1,79 a 1,74 Ga e afinidade cálcio-alcalina, complexos 
metamórficos de 1,80 a 1,75 Ga e sequências meta-
vulcanossedimentares com idades em torno de 1,77 
Ga. A área de estudo, localizada na porção nordeste 
da PAAF, é constituída dominantemente por grani-
toides isotrópicos e rochas vulcânicas indeformadas, 
que têm sido relacionados genericamente à Suíte In-
trusiva Teles Pires (SITP) e ao Grupo Colíder (GC), 
respectivamente. Os estudos de mapeamento geoló-
gico e petrográficos, além da correlação com dados 
da literatura, permitiram a individualização de duas 
associações de fácies de granitoides, agrupadas nas 
suítes intrusivas Paranaíta (SIP) e Teles Pires, e três 

sucessões vulcânicas denominadas de sucessão Infe-
rior (Sinf), Intermediária (Sint) e Superior (Ssup). 
As rochas vulcânicas da Sinf do GC consistem de 
ignimbritos com variáveis conteúdos e dimensões 
de fragmentos de cristais, vidro e rochas, tufos cine-
ríticos maciços a estratificados e raros riolitos. Os 
granitoides da SIP intrudem a Sinf e consistem de 
monzogranitos a sienogranitos porfiríticos a equigra-
nulares com frequentes enclaves. A Sint é constituída 
por arenitos vulcanogênicos finos a médios com es-
tratificação plano-paralela e raros pelitos sobrepos-
tos a Sinf e cobertos pela Ssup. A Ssup é formada por 
traquitos e riolitos efusivos porfiríticos e por ignim-
britos reomórficos, intrudidos pelos granitoides da 
SITP. A SITP consiste de sienogranitos a feldspato 
alcalino granitos equigranulares grossos, associados 
a microgranitos. Os dados de campo e petrográficos 
forneceram importantes informações estratigráficas, 
permitindo a individualização de duas associações 
de fácies de granitoides e três sucessões vulcânicas, o 
que não havia sido aventado para a área.

PALAVRAS-CHAVE: vulcanismo; Grupo Colíder; 
Suíte Intrusiva Teles Pires

Geologia e estratigrafia das rochas vulcânicas e granitoides  
da porção nordeste da Província Aurífera Alta Floresta,  

Cráton Amazônico  

Geology and stratigraphy of the volcanic rocks and granitoids of the  
northeastern portion of the Alta Floresta Gold Province, Amazonian Craton

Ronaldo Pierosan1,2, Márcia Aparecida de Sant’Ana Barros1,2, João Tarelow Neto2,3, 
Gabriel Luiz Zaffari3, Samantha Evelyn Max Dezula2,3, Juarez Marques Cardoso3, 

Rodrigo Araújo da Silva Marcelino3, Jhonattan Rocha Costa da Silva3, Fernanda Silva 
Santos2,3, Marianne Silva Corrêa3, Jeferson Monteiro de Santana3, Kelvin dos Santos 

Alves3, Henrique Jovenil da Silva Vieira Aquino3, Derkian Sanches de Oliveira3,  
Evilly Guimarães Bini3, Fernanda Rodrigues da Silva2,4

1 Faculdade de Geociências, Universidade Federal de Mato Grosso, Av. Fernando Corrêa da Costa, 2367, CEP 78.060-900, Cuiabá, Mato Grosso, Brasil. 
E-mail: ronaldo.pierosan@gmail.com, mapabarros@yahoo.com

2 Grupo de Pesquisa Magmatismo de Mato Grosso – MAGMATO, Universidade Federal de Mato Grosso, Av. Fernando Corrêa da Costa, 2367,  
CEP 78.060-900, Cuiabá, Mato Grosso, Brasil.

3 Curso de Graduação em Geologia, Faculdade de Geociências, Universidade Federal de Mato Grosso, Av. Fernando Corrêa da Costa, 2367, CEP 
78.060-900, Cuiabá, Mato Grosso, Brasil. E-mail: tarelow@yahoo.com.br, zaffari89@msn.com, samanthadezula@gmail.com, geologo.cardoso@live.
com, rodriguinhocba@hotmail.com, geologojrocha@live.com, fernandasantos.geo@gmail.com, mariannecorrea2@gmail.com, novojeferson@gmail.
com, kelvinsantos.gel@gmail.com, henrique.vieiradeaquino@gmail.com, derkian.sanches@gmail.com, evy_bini@hotmail.com

4 Programa de Pós-graduação em Geologia, Instituto de Geociências, Universidade de Brasília, CEP 70.910-900, Brasília, Distrito Federal, Brasil. 
E-mail: fernandelas@gmail.com



Geologia e estratigrafia das rochas vulcânicas e granitoides da porção nordeste da Província Aurífera Alta Floresta, Cráton Amazônico

218
Contribuições à Geologia da Amazônia - Volume 11

ABSTRACT: The Alta Floresta Gold Province (AFGP) can 
be generically divided into two tectonic domains: brittle-duc-
tile and ductile. The brittle-ductile domain is composed by a 
wide calc-alkaline granitogenesis which ages vary from 1.98 to 
1.78 Ga, associated to small metamorphic complexes segments 
with Archean (basement) to Paleoproterozoic protolith ages. 
Moreover, an expressive volcano-plutonism of calc-alkaline 
to A-type affinity and ages from 1.82 to 1.76 Ga crops out. The 
ductile domain consists of syn-tectonic granitoids of 1.79 to 
1.74 Ga and calc-alkaline affinity, metamorphic complexes of 
1.80 to 1.75 Ga and metavolcanossedimentary sequences with 
ages around 1.77 Ga. The study area, located in the northeas-
tern portion of the AFGP, is dominantly composed of isotropic 
granitoids and undeformed volcanic rocks that have been gene-
rically related to the Teles Pires Intrusive Suite (TPIS) and to 
the Colíder Group (CG), respectively. The geological mapping 
and the petrographic studies, beyond the published information, 
allowed the individualization of two granitoid facies associa-
tion, grouped into the Paranaíta (PIS) and TPIS, and three vol-
canic successions named Lower (InfS), Intermediate (IntS) and 
Upper (SupS) of the CG. The volcanic rocks of the InfS consist 
of ignimbrites with variable contents and dimensions of crystal, 
glass and lithic fragments, massive to stratified ash tuffs and 
rare rhyolite. The granitoids of the PIS crosscut the InfS and 
consist of porphyritic to equigranular monzogranites to syeno-
granites with frequent enclaves. The IntS is composed by fine to 
medium grained volcanogenic sandstones with plane parallel 
stratification and rare pelites, covering the InfS and covered 
by the SupS. The SupS is constituted by porphyritic trachytes 
and rhyolites and reomorphic ignimbrites, and it is crosscut by 
the TPIS granitoids. The TPIS consist of coarse equigranular 
syenogranites to alkali-feldspar granites associated to micro-
granites. The field and petrographic data yielded important 
stratigraphic information, allowing the individualization of 
two granitoids facies association and three volcanic sucessions, 
what had not been previously advocated in the area.

KEYWORDS: volcanism; Colíder Group; Teles Pires 
Intrusive Suite

INTRODUÇÃO

O vulcano-plutonismo associado à Província Au-
rífera Alta Floresta (PAAF), desde sua individualiza-
ção do evento Uatumã no início da década de 2000, 
tem recebido uma série de interpretações e denomina-
ções. As rochas vulcânicas foram inicialmente deno-
minadas de Suíte Colíder (Moreton & Martins 2003, 
Souza et al. 2005 e Silva & Abram 2008) e posterior-
mente de Grupo Colíder (Alves et al. 2010 e outros). 
Os granitoides, inicialmente denominados de Granito 
Teles Pires (Silva et al. 1980), têm sido agrupados na 
Suíte Intrusiva Teles Pires e na Suíte Intrusiva Para-
naíta (Moreton & Martins 2003, Souza et al. 2005, 
Silva & Abram 2008, Alves et al. 2010 e outros). Pinho 
(2002), quando da individualização dessas rochas ao 

evento Uatumã, sugere a utilização do termo Suíte Vul-
cano-Plutônica Teles Pires para agrupar essas rochas. 
Os dados geoquímicos disponíveis indicam padrões 
variando de cálcio-alcalinos alto-K a tipo-A tanto para 
as rochas vulcânicas quanto para os granitoides, o que 
leva os pesquisadores a questionarem a comagmatici-
dade entre ambas. Além disso, o ambiente geotectônico 
de posicionamento dessas rochas tem sido atribuído ao 
pós-colisional ou ao anorogênico. O amplo espectro de 
idades de cristalização das rochas vulcânicas e plutô-
nicas, que indica um intervalo de ~50 Ma, também tem 
intrigado pesquisadores no que tange à ocorrência de 
um ou mais eventos magmáticos.

 Estudos de mapeamento geológico básico e 
faciológico, de detalhe ou semi-detalhe, são escassos 
na PAAF e podem gerar informações estratigráficas 
fundamentais para o balizamento dos estudos geo-
químicos e geocronológicos. Entende-se que o mapea-
mento geológico básico e faciológico deve preceder a 
aquisição de dados geológicos mais robustos. Dessa 
forma, buscou-se desenvolver uma série de Trabalhos 
de Conclusão no Curso de Geologia da UFMT com o 
objetivo de mapear as rochas vulcânicas e plutônicas 
historicamente vinculadas ao Grupo Colíder e à Suíte 
Intrusiva Teles Pires. Os trabalhos foram executados 
na porção nordeste da PAAF, entre a cidade de Gua-
rantã do Norte (MT) e a Serra do Cachimbo, próximo 
à divisa dos estados de Mato Grosso e Pará. O presen-
te trabalho é fruto da compilação de diversos Traba-
lhos de Conclusão de Curso desenvolvidos no Curso 
de Geologia da UFMT entre os anos de 2013 e 2015.

CONTEXTO GEOLÓGICO-GEOTECTÔNICO

A área de estudo situa-se na porção nordeste da 
Província Aurífera Alta Floresta. A PAAF compreende 
extensos eventos metalogenéticos, especialmente mi-
neralizações de ouro, e consiste de um segmento crus-
tal com uma distribuição espacial de WNW para ESE, 
sendo bordejada à norte pelo Gráben do Cachimbo e 
ao sul pelo Gráben dos Caiabís. Duas províncias geo-
tectônicas compõem a PAAF: Província Ventuari-Ta-
pajós na porção norte e Província Rio Negro-Juruena 
na porção sul, de acordo com o modelo geotectôni-
co de Tassinari & Macambira (2004) para o Cráton 
Amazônico. O modelo de Santos et al. (2000) assume 
que a porção leste da PAAF representa a extensão da 
Província Tapajós-Parima e que a porção leste per-
tence à Província Rondônia-Juruena. Ambos modelos 
reconhecem a ocorrência de duas províncias distintas 
na PAAF. O limite preciso dessas duas províncias ain-
da é uma questão de amplo debato e seu entendimen-
to tem sido aperfeiçoado a medidas que novos dados 
vem sendo adquiridos e publicados.
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As primeiras tentativas de dividir a PAAF em 
domínio estruturais e geotectônicos foram apresenta-
das por Souza et al. (2005) e Silva & Abram (2008). 
Seguindo essas interpretações e, frente a novos dados 
geocronológicos de U-Pb em zircão e geoquímicos, 
nós reinterpretamos o contexto geológico e geotectô-
nico da PAAF como segmentado em dois domínios es-
truturais e geotectônicos, principalmente consideran-
do o contexto das extensas granitogêneses presentes, 
da seguinte maneira: domínio rúptil-dúctil (porções 
leste, central, nordeste e norte) e domínio dúctil (por-
ções sul, sudoeste e oeste) (Fig. 1).

O embasamento do Domínio Rúptil-Dúctil 
consiste de pequenos segmentos de associações 
metamórficas compostas por gnaisses, migmatitos e 
granitoides sin-tectônicos com idades U-Pb de pro-
tólito entre 2,84 e 2,79 Ga. Granitoides isotrópicos 

cálcio-alcalinos são abundantes e mostram trends 
contínuos de idades U-Pb de cristalização entre 
2,04 e 1,93 Ga e de 1,90 a 1,82 Ga. Estão localmen-
te afetados por zonas de cisalhamento e hospedam 
os segmentos de associações metamórficas. Esses 
granitoides estão associados à um expressivo vul-
cano-plutonismo de posicionamento crustal raso, 
afinidade geoquímica variando de cálcio-alcalina a 
tipo-A e idades U-Pb de 1,83 a 1,75 Ga. As idades de 
cristalização dos granitoides do domínio dúctil va-
riam de 1,80 a 1,74 Ga. Complexos metamórficos do 
Domínio Dúctil possuem idades U-Pb entre 1,80 e 
1,75 Ga para protólitos de granulitos e neossoma de 
migmatitos. Sequências metavulcanossedimentares 
ocorrem localmente e os dados geocronológicos in-
dicam idades em U-Pb em zircão detrítico em torno 
de 1,86 Ga (Fig. 2).

Figura 1. Mapa esquemático da Província Aurífera Alta Floresta 
ilustrando os principais domínios (adaptado de Souza et al. 2005, 
Vasquez & Rosa-Costa 2008 e Rizzotto et al. 2016).
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Figura 2. Diagrama com as idades U-Pb em zircão dos principais 
eventos magmáticos e metamórficos da Província Aurífera Alta Floresta. 
Referências das idades plotadas (abscissa do gráfico): 1,5,7,15 (Quispe 
2016); 2,29,56,101 (Zan et al. submet.); 3,4 (Silva 2017); 6,9,18,19 (Dezula et al. 
2018); 8,55,69,91 (Silva et al., 2018); 10,103 (Souza et al. 2005); 11,17,20,22,53 
(Paes de Barros 2007); 12,13,27,28,35,90 (Assis 2015); 14,25,38 (Rocha et al. 
2015); 16,26,36,89 (Miguel Jr. 2011); 21,24 (Barros et al. 2015); 23 (Silva et 
al. 2013); 30,31,39,45,46,47,48,51,75,85,100,104,105,109,111,113 (Silva e 
Abram 2008); 32 (Moura 1998); 33,92 (Santos et al. 2001); 34,60 (Silva et al. 
2014); 37,42,74 (JICA/MMAJ 2000); 40,41,63 (Gomes 2018); 43,44,58,59,64,73 
(Duarte 2015); 49,57 (Silva et al. 2016); 50 (Silva et al. 2015); 52, 54 (Serrato 
2014); 62 (Santos et al., 2019); 83,86 (Pinho et al. 2001a); 66,70,71,72,76,79 
(Almeida 2017); 67,78,80,81,82 (Pinho et al. 2003); 68,88 (Alves et al. 2010); 
77,93 (Moreton &Martins 2003); 65 (Pinho et al. 2001b); 61,84 (Bini et al. 
2015); 87 (Barros et al. 2013); 94,95,96,97,98,99 (Rizzotto et al. 2019); 
102,106,107,108,110 (Ribeiro & Duarte 2010); 112 (Knust 2010).

Domínio Rúptil-Dúctil

O embasamento do domínio rúptil-dúctil aflora 
em porções restritas e consiste de pequenos segmentos 
de complexos metamórficos. Os dados geocronológi-
cos indicam idades de protólito arqueanas (Gnaisse Ga-
vião: 2843±5 a 2791±7 Ma - Paes de Barros 2007, Santos  
et al. 2015) que levaram os autores a agrupar essas ro-

chas no Complexo Xingu. A idade Th-Pb SHRIMP em 
titanita do Gnaisse Gavião é de 1859±31 Ma (Santos et al. 
2015) e sugere relação com um evento metamórfico em 
torno de 1,86 Ga. No entanto, os observações de Santos 
et al. (2015) indicam que esta idade não é conclusiva.

Gnaisse com idades de protólito paleoprote-
rozoicas e associados com granitoides isotrópicos e 
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sin-tectônicos também são observados no domínio 
rúptil-dúctil. Os gnaisses Alto Alegre (1984±7 Ma 
- Paes de Barros 2007) e Nova Guarita (1980±8 Ma 
- Assis 2015) e rochas correlatas (ver figura 2) estão 
agrupados no Complexo Cuiú-Cuiú. Os granitoides 
isotrópicos (Granito Gringo, Leucogranito Braço 
Norte, Granito Santa Helena e correlatos) e sin-tec-
tônicos possuem idades contemporâneas à dos gnais-
ses do Complexo Cuiú-Cuiú e estão incluídos nesta 
unidade. A afinidade geoquímica desses granitoides 
é cálcio-alcalina e as idades de cristalização variam 
de 2037±6 a 1931±12 Ma (Paes de Barros 2007, Miguel 
Jr. 2011, Silva et al. 2013, Assis 2015, Barros et al. 2015, 
Rocha et al. 2015, Quispe 2016; Silva 2017; Mesquita et 
al. 2017, Dezula et al. 2018, Silva et al. 2018). Diversos 
termos litoestratigráficos tem sido utilizados para de-
signar esses granitoides. Barros et al. (2015), baseados 
em idades U-Pb em zircão da seção-tipo do Granito 
Nhandú, agruparam uma série de corpos graníticos 
isotrópicos com idades similares na Suíte Intrusiva 
Nhandú: Granito Aragão (1967±2 a 1931±12 Ma - Mi-
guel Jr. 2011 e Dezula et al. 2018); Granito Novo Mundo 
(1970±3 a 1956±12 Ma - Paes de Barros, 2007); e Suíte 
Pé Quente (1979±31 Ma - Miguel Jr. 2011). Os granitoi-
des da Suíte Intrusiva Nhandú mostram em comum, 
além das idades de cristalização, assinaturas magmá-
ticas cálcio-alcalinas alto-K típicas de arcos magmá-
ticos maduros. Dessa forma, as rochas metamórficas e 
os granitoides do Complexo Cuiú-Cuiú podem estar 
representando uma associação orogenética entre 2,1 
e 1,97 Ga, com um magmatismo pós-tectônico (Suí-
te Intrusiva Nhandú) de 1,99 a 1,93 Ga, compondo o 
Arco Magmático Cuiú-Cuiú de Souza et al. (2005), 
de forma semelhante ao que Assis (2015) propõe.

Um segundo evento magmático no domínio 
rúptil-dúctil com assinatura de arco maduro vincula 
uma série de granitoides cálcio-alcalinos. Nesse 
evento, podem ser incluídos diversos granitos 
isotrópicos com idades e características geoquímicas 
similares: Granodiorito X1 (1904±5 Ma); Tonalito Pé 
Quente (1901±7 Ma); Granodiorito Jorge (1863±5 Ma); 
e Granodiorito União (1853±23 Ma), descrito por 
Assis (2015) e Miguel Jr. (2011). O granito isotrópico 
da região do Garimpo Serrinha, estudado por Moura 
(1998) e localizado a sudoeste da cidade de Matupá, 
possui idade de cristalização de 1872±13 Ma. Silva et 
al. (2014) apresentam uma idade similar (1869±10 
Ma) para um biotita monzogranito localizado a leste 
da cidade de Peixoto de Azevedo e o correlaciona 

com o Granito Matupá de Moura (1998). Além disso, 
granitoides com características similares ao Granito 
Matupá mostram idades de 1889±17 e 1879±6 Ma (Silva 
e Abram, 2008). Assim, a Suíte Intrusiva Matupá 
compreende uma granitogênese de 1,91 a 1,85 Ga.

Os granitoides cálcio-alcalinos mais jovens desse 
evento pertencem a Suíte Intrusiva Juruena. Esses 
granitoides são isotrópicos, apresentam assinaturas 
geoquímicas similares e idades de cristalização que 
variam de 1848±17 a 1817±12 Ma (JICA/MMAJ, 2000; 
Silva e Abram 2008). Souza et al. (2005), Silva et al. 
(2008) e Assis (2015) relacionam os granitos com 
idades mais jovens, juntamente com os granitos sin-
tectônicos do domínio dúctil, ao Arco Magmático 
Juruena. O trend de idades, conforme observado na 
figura 2, indica um evento magmático contínuo da 
Suíte Intrusiva Matupá para a Suíte Intrusiva Juruena 
e sugere que ambas unidades pertencem a uma mesma 
granitogênese com idades de cristalização entre 1,90 
e 1,82 Ga. De fato, esses granitoides mostram uma 
intrínseca distribuição espacial e relações de campo 
de mútua intrusão. Sua afinidade geoquímica é 
consistente com arcos magmáticos maduros. Assim, 
as suítes intrusivas Matupá e Juruena compõem o 
Arco Magmático Juruena no domínio rúptil-dúctil.

Um extenso vulcanismo félsico indeformado 
ocorre bordejando os granitoides dos arcos 
magmáticos Cuiú-Cuiú e Juruena, cujas rochas 
são agrupadas no Grupo Colíder. Esse vulcanismo 
apresenta composição que varia de intermediária a 
ácida e mostra afinidade com magmas cálcio-alcalinos 
alto-K (Souza et al. 2005) a tipo-A (Santos et al. 2019). 
As idades de cristalização variam de 1810±9 Ma a 
1757±14 Ma (Pinho et al. 2001a,b, 2003; Pimentel 2001, 
JICA/MMAJ 2000, Silva & Abram, 2008; Alves et al. 
2010, Duarte 2015, Bini et al. 2015, Almeida 2017, Santos 
et al. 2019). Granitos das suítes intrusivas Paranaíta e 
Teles Pires, juntamente com as rochas Alcalinas Rio 
Cristalino, intrudem as rochas vulcânicas do Grupo 
Colíder. As rochas da Suíte Intrusiva Paranaíta 
possuem assinaturas cálcio-alcalinas alto-K e idades 
de cristalização entre 1819±6 e 1781±10 Ma (JICA/
MMAJ, 2000 in Lacerda Filho et al. 2004, Santos 
2000 in Silva & Abram, 2008; Pimentel 2001 in Silva 
& Abram 2008, Prado et al. 2013, Duarte 2015, Silva 
et al. 2014, 2015, 2018). O Granito Peixoto mostra 
características similares que permitem sua correlação 
com a Suíte Intrusiva Paranaíta. A Suíte Intrusiva 
Teles Pires consiste de diversos corpos intrusivos, 
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alguns dos quais possuem termos específicos como 
os granitos Terra Nova (seção tipo) e Pium, e pórfiros 
União e X1. A afinidade magmática desses granitoides 
é similar à de granitos tipo-A e suas idades de 
cristalização estão entre 1782±17 e 1757±16 Ma (Pinho 
et al. 2001b, Santos 2000 in Moreton & Martins 2003, 
Silva & Abram 2008, Alves et al. 2010, Miguel Jr. 2011, 
Barros et al. 2013, Assis 2015, Silva et al. 2018). As rochas 
Alcalinas Rio Cristalino ocorrem de forma restrita e 
consistem de riebequita-egerina sienitos a quartzo 
sienitos com assinaturas tipicamente alcalinas (Souza 
et al. 2005) e idade de 1806±3 Ma (Silva & Abram 
2008). Essas informações permitem sua correlação 
com a Suíte Intrusiva Teles Pires. A intrusão de 
pequenas quantidades de magmas alcalinos em arcos 
magmáticos maduros ou em ambientes pós-colisionais 
podem explicar a origem dessas rochas. Dessa forma, 
o vulcano-plutonismo composto pelo Grupo Colíder e 
pelas suítes intrusivas Paranaíta e Teles Pires podem 
estar representando a transição de arcos magmáticos 
maduros (assinaturas cálcio-alcalinas alto-K) para um 
ambiente pós-colisional (afinidade tipo-A) em relação 
ao Arco Magmático Juruena, entre 1,82 e 1,76 Ga.

 A ampla variação de idades observadas nas 
rochas do Domínio Rúptil-Dúctil indica a atuação de 
arcos magmáticos desde 2,04 à 1,75 Ga. Observa-se 
um trend contínuo de idades nesse período, quando 
considerados os erros estatísticos das idades, com um 
pequeno intervalo de idade (~10 Ma) entre os arcos 
magmáticos Cuiú-Cuiú e Juruena. Essas característi-
cas, aliadas às propriedades litológicas e padrões es-
truturais, sugerem a formação de um evento de sub-
ducção contínuo de ~250 Ma. De forma semelhante ao 
que ocorre em um cinturão do tipo Andino, sucessivos 
eventos acrescionários podem ter ocorrido neste in-
tervalo de tempo.

Domínio Dúctil

O domínio dúctil na porção oeste da PAAF con-
siste de uma expressiva granitogênese sin-tectônica 
composta por granitoides foliados, com posiciona-
mento controlado por zonas de cisalhamento e pelo 
regime tectônico regional, cujos corpos intrusivos en-
globam rochas metamórficas de baixo à alto grau. Ro-
chas intrusivas sin-tectônicas com foliação penetrati-
va de escala regional ocorrem tipicamente em níveis 
crustais mais profundos de arcos magmáticos madu-

ros e associadas à extensivas zonas de cisalhamento 
(Moyen et al. 2003, Florisbal et al. 2012).

Sequências metavulcanossedimentares afloram 
na porção sudoeste da PAAF e formam megalentes de 
formato anastomosado com eixo orientado segundo 
NW-SE e WNW-ESE. Consistem de rochas meta-
vulcânicas epizonais de origem efusiva, piroclástica 
e epiclástica, associadas à uma sequência metassedi-
mentar pelítica, química e siliciclástica, variando de 
xistos, quartzitos, metaconglomerados à metagrau-
vacas (Souza et al. 2005). Os autores reconhecem uma 
paragênese metamórfica de grau baixo à médio. Essas 
sequências estão agrupadas no Grupo São Marcelo 
Cabeça e os resultados geocronológicos disponíveis 
mostram uma idade de 1859±5 Ma para cristais de zir-
cão detríticos de um xisto milonítico (Santos 2000) 
que sugere o período deposicional da sequência sedi-
mentar. Uma associação litológica de gnaisses, migma-
titos, granulitos e anfibolitos ocorre intrinsecamente 
associada às sequências metavulcanossedimentares e 
foram reunidas no Complexo Nova Monte Verde (uni-
dades Bacaeri-Mogno e Vila Progresso) por Rizzotto 
et al. (2019). Os litotipos e as paragêneses metamórfi-
cas indicam metamorfismo de grau médio à alto (Mar-
ques 2015; Rizzotto et al. 2019). Os dados isotópicos 
U-Pb apresentados por Rizzotto et al. (2019) indicam 
idades de formação de migmatitos entre 1800±6 e 
1754±11 Ma e de protólito de um granulito de 1776±26 
Ma. Esses autores identificaram idades herdadas de 
1878±8 e 1788±7 Ma em migmatitos.

Os corpos intrusivos dos granitoides sin-tec-
tônicos (suítes Novo Canaã e Vitória e Granito São 
Romão) possuem formas alongadas segundo NW-
-SE, limitados por extensas zonas de cisalhamento. 
Os litotipos exibem foliação penetrativa que varia de 
moderada, nas porções mais internas dos corpos, à in-
tensa, nas porções mais externas. A foliação penetra-
tiva do Granito São Pedro é intensa tanto nas porções 
internas dos corpos intrusivos como nas porções ex-
ternas. As idades de cristalização desses granitoides 
variam de 1,80 a 1,74 Ga: suítes Nova Canaã (1798±14 
e 1743±4 Ma - Silva & Abram 2008) e Vitória (1787±14 
a 1774±28 Ma - Souza et al. 2005, Silva & Abram 2008, 
Ribeiro & Duarte 2010); e granitos São Pedro (1784±17 
a 1774±28 Ma - Silva e Abram, 2008; Ribeiro e Duarte, 
2010) e São Romão (1770±9 e 1763±37 Ma - Silva & 
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Abram 2008; Knust 2010). O Granito Apiacás ocor-
re na porção noroeste da PAAF e está espacialmente 
associado ao Granito São Pedro. Esse corpo graní-
tico consiste de um sienogranito a duas micas (gra-
nito tipo-S) e é produto de fusão crustal de protóli-
tos pelíticos em ambientes colisionais ou em níveis 
crustais profundos de arcos magmáticos. Silva & 
Abram (2008) apresentam idade de cristalização de 
1784±32 Ma para o Granito Apiacás e idade herdada 
de 1871±21 Ma.

A associação de complexos metamórficos e gra-
nitos sin-tectônicos e tipo-S de fusão crustal pode 
estar sugerindo o desenvolvimento de um evento co-
lisional entre 1,80 e 1,74 Ga. No entanto, a extensiva 
granitogênese deste período é mais característica de 
um arco magmático ativo cuja porção crustal profun-
da está exposta, conforme representada pela foliação 
penetrativa de escala regional e as zonas de cisalha-
mento que controlaram o posicionamento desses gra-
nitoides. Com base nessas características, Souza et al. 
(2005) vinculou essas rochas com o domínio dúctil do 
Arco Magmático Juruena.

O limite dos domínios dúctil (porção SW) e 
rúptil-dúctil (porções N, NE e E) exibe expressivas 
estruturas magnéticas de orientação WNW-ESE 
identificadas em modelos aerogeofísicos, conforme 
demonstrado por Silva & Abram (2008). Dados de 
campo indicam que as extensivas zonas de cisalha-
mento possuem movimentos transcorrentes e de ca-
valgamento que se sobrepõem às estruturas magné-
ticas. A localização do posicionamento do Granito 
Apiacás também sobrepõe essas estruturas. As idades 
contemporâneas dos domínios dúctil e rúptil-dúctil 
do Arco Magmático Juruena e os contrastes estrutu-
rais dos litotipos sugerem que ambos blocos crustais 
se desenvolveram separadamente. No entanto, idades 
herdadas e de zircão detrítico mais antigas que 1,80 
Ga indicam a presença de crosta mais antiga durante 
o desenvolvimento desse arco magmático. Um pro-
cesso acrescionário subsequente, relacionado à am-
biente de zona de subducção, pode ter amalgamado 
o Domínio Dúctil ao Domínio Rúptil-Dúctil. Dessa 
forma, o limite observado por Silva & Abram (2008) 
pode estar representando a zona de sutura desses dois 
blocos crustais.

MATERIAIS E MÉTODOS

Os métodos inicialmente empregados consisti-
ram de revisões bibliográficas sobre a geologia regio-
nal da área de estudo e compilação de dados planial-
timétricos disponibilizados pela Secretaria de Meio 
Ambiente do estado de Mato Grosso (SEMA-MT) 
para a confecção de mapas-base para os trabalhos de 
campo. A etapa de mapeamento geológico foi execu-
tada na escala 1:50.000 e consistiu da descrição e in-
terpretação de 322 afloramentos de rocha, e coleta de 
amostras representativas dos litotipos para confecção 
de lâminas delgadas para estudos petrográficos. As lâ-
minas delgadas foram confeccionadas no Laboratório 
de Laminação da Faculdade de Geociências (FAGEO) 
da UFMT e as análises petrográficas foram executa-
das nos laboratórios de microscopia da FAGEO-U-
FMT. A etapa final foi composta pela confecção do 
mapa geológico em ambiente SIG e seções geológicas 
em programas gráficos convencionais.

A atribuição de unidades estratigráficas formais 
para os litotipos estudados foi definida de acordo com 
termos já consagrados para a região, com o intuito de 
se evitar a proliferação indevida de termos estratigrá-
ficos. Dessa forma, como unidade mapeável, os grani-
toides foram individualizados em associações de fá-
cies, seguindo os critérios apresentados em Cobbing 
& Mallick (1983) e Ulbrich et al. (2001), e as rochas 
vulcânicas em sucessões, de acordo com Cas & Wri-
ght (1987). As possíveis implicações estratigráficas 
diagnosticadas para as associações de fácies graníti-
cas e para as sucessões vulcânicas estão explicitadas 
no item Discussões e Conclusões.

ESTRATIGRAFIA E PETROGRAFIA
 

A estratigrafia da área de estudo foi definida 
com base no mapeamento geológico básico, aliado à 
identificação dos litotipos e caracterização petrográ-
fica, e sua correlação com as unidades litoestratigráfi-
cas, conforme estabelecidas na literatura disponível. 
Foram delimitadas seis unidades litoestratigráficas: 
Suíte Intrusiva Matupá, Grupo Colíder, Suíte In-
trusiva Paranaíta, Suíte Intrusiva Teles Pires, Gru-
po Beneficente e Formação Capoeiras (Figs. 3 e 4).
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Figura 3. Mapa geológico da região entre Guarantã do Norte e a Serra do 
Cachimbo.

Figura 4 – Seções geológicas esquemáticas da região entre Guarantã do Norte 
e a Serra do Cachimbo (legenda como na figura 3).
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Suíte Intrusiva Matupá

A Suíte Intrusiva Matupá, na área mapeada, é 
constituída por monzogranitos inequigranulares mé-
dios a grossos a equigranulares médios (Fig. 5a). Esses 
granitoides afloram na porção sul da área, são intru-
didos por granitoides da Suíte Intrusiva Teles Pires e 
estão parcialmente encobertos pelas rochas vulcâni-
cas e sedimentares vulcanogênicas do Grupo Colíder.

 Os monzogranitos possuem textura 
fanerítica equigranular média a inequigranular 
média a grossa com megacristais (~15%) de feldspato 
alcalino. O plagioclásio perfaz 35 a 40% da rocha e 
possui formas tabulares subédricas a euédricas de 
0,5 a 5,0 mm, com golfos de corrosão sutis e zonação 
composicional marcante. O feldspato alcalino (30%) 
é do tipo microclina e ortoclásio, com pertitas do tipo 
filmes, formas subédricas a euédricas e dimensões 
de 0,5 a 8,0 mm, atingindo até 3,0 cm quando 
como fenocristais. O quartzo (20%) é subédrico 
a anédrico com expressivos golfos de corrosão e 
dimensões de 0,1 a 7,0 mm. A biotita perfaz entre 10 
e 15% da rocha e possui formas subédricas lamelares, 
pleocroismo variando de marrom escuro a castanho 
claro e dimensões em torno de 4,0 mm. Possui como 
minerais acessórios zircão (<0,1 mm), titanita e 
minerais opacos com dimensões em torno de 0,5 mm.

Grupo Colíder

O Grupo Colíder é a unidade dominante na área 
mapeada e foi dividido em três sucessões por Santos et 
al. (2019): inferior, intermediária e superior. O empi-
lhamento estratigráfico indica uma Sucessão Inferior 
(Sinf) constituída por uma intrínseca associação de 
ignimbritos ricos em cristais e em fragmentos líticos, 
ignimbritos com lapilli acrescionário, ignimbritos 
soldados e tufos cineríticos estratificados, distribuí-
dos na porção sul e centro-sul da área. Estes estão so-
brepostos por arenitos vulcanogênicos estratificados 
e raros pelitos da Sucessão Intermediária (Sint) que 
formam uma feição geomorfológica plana a ondula-
da ocupando a porção central da área. Sobrepondo 
os arenitos vulcanogênicos e pelitos da Sint ocor-
rem traquitos e riolitos efusivos e ignimbritos reo-
mórficos da Sucessão Superior (Ssup), que afloram 
na porção norte, compondo morros de relevo acen-
tuado e a escarpa que bordeja a Serra do Cachimbo.

Sucessão Inferior
Ignimbritos

Os ignimbritos da sucessão inferior são essen-
cialmente porfiríticos e apresentam significativas va-
riações quanto ao conteúdo e dimensão dos fragmen-
tos de cristais, litoclastos e constituintes da matriz. 
Essas variações indicam a ocorrência de diversos de-
pósitos ignimbríticos, cujo grau de exposição não per-
mite o mapeamento das unidades de fluxo individual-
mente, tampouco seu empilhamento estratigráfico.

Os fragmentos de cristais variam em tamanho 
de 0,5 mm a 2,0 mm e em abundância de 10 a 30%, 
sendo constituídos por quartzo, feldspato alcalino, 
plagioclásio, biotita e, localmente, hornblenda. Os li-
toclastos são constituídos por fragmentos de rochas 
vulcânicas cognatas, com dimensões entre 1,0 mm e 
3,0 cm, em quantidades inferiores a 5 % da rocha (Fig. 
5b). Localmente se observa a presença de agregados 
arredondados de cinzas, com dimensões em torno 
de 2,0 cm, que podem ser classificados como lápilli 
acrescionários (Fig. 5c).

A matriz dos ignimbritos é quartzo-feldspáti-
ca e varia desde termos holocristalinos, constituída 
essencialmente por fragmentos de cristais tamanho 
cinza, até termos hemicristalinos, constituída por 
fragmentos de vidro e de cristais tamanho cinza. 
Nos termos holocristalinos, a matriz é maciça com 
distribuição homogênea dos constituintes. A ma-
triz dos termos hemicristalinos possui fragmentos 
achatados de vidro (fiamme) que conferem uma fo-
liação aos ignimbritos (estrutura eutaxítica), gerada 
pela soldagem do depósito (Fig. 5d). A intensidade 
da estrutura eutaxítica varia desde incipiente, onde 
os fragmentos de vidro são pouco abundantes, até 
bem desenvolvida, nos termos mais ricos em vidro. 
A soldagem dos ignimbritos gera, raramente, fei-
ções reomórficas de achatamento e dobra da matriz 
hemicristalina contra as bordas dos fragmentos de 
cristais (textura parataxítica).

Tufos cineríticos
Os tufos cineríticos da Sinf possuem estratifi-

cação plano-paralela predominante, com atitude de 
acamamento em torno de N37°W e mergulho de 19° 
para NE, e estratificação cruzada planar de grande e 
pequeno porte subordinada (Fig. 5e). A espessura das 
camadas geralmente não ultrapassa 5,0 cm, poden-
do atingir localmente até 20 cm. Intercalado com os 
tufos cineríticos ocorrem, raramente, níveis da lapi-
lli tufo em camadas lateralmente contínuas com for-
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mas onduladas e espessuras inferiores a 7,0 cm (Fig. 
5f). Os tufos cineríticos são compostos por ~80% de 
material vítreo parcialmente desvitrificado e 20% de 
fragmentos de cristais de quartzo e feldspatos, tama-
nho cinza fina (< 0,01 mm). A estratificação é marcada 
pela intercalação de estratos onde predomina material 
vítreo com estratos compostos dominantemente por 
fragmentos de cristais. Paralelamente à estratificação 
ocorrem raros púmices parcialmente achatados, su-
gerindo a atuação de processos de soldagem. A asso-
ciação de tufos cineríticos estratificados com raras ca-
madas de lapilli tufo indica um processo de deposição 
vinculado com correntes piroclásticas de densidade 
(Branney & Kokellar 2002), onde os tufos cineríticos 
representam correntes de baixa densidade (depósitos 
tipo surge) e os lapilli tufos correspondem à correntes 
de densidade relativamente mais elevada, compatí-
vel com correntes geradoras de ignimbritos. Estas 
oscilações de densidade das correntes piroclásticas 
estão relacionadas a sucessivas erupções explosivas.

Sucessão Intermediária
Arenitos vulcanogênicos

Os arenitos vulcanogênicos da Sint são de 
granulometria fina (0,1 a 0,5 mm) com estratificação 
plano-paralela incipiente a bem desenvolvida (Fig. 
5g), segundo uma direção de acamamento em torno de 
N27°W e mergulho de 19° para NE. Possuem composi-
ção quartzo-feldspática moderadamente selecionada 
composta por grãos de formas angulares, pouco retra-
balhados, mostrando arredondamento e esfericidade 
incipientes. A cimentação é dada por sílica na forma 
de franjas de crescimento sobre os minerais detríticos. 
Fragmentos de rochas de granulação muito fina e com-
posição quartzo-feldspática ocorrem em proporções 
de ~20% e sob formas angulosas pouco esféricas. Os 
fragmentos de cristais consistem de quartzo (~30%) 
moderadamente arredondado com dimensões entre 
0,1 e 0,3 mm, feldspatos (~45%) do tipo plagioclásio 
pouco arredondado e menor que 0,1 mm, e feldspato 
alcalino (microclina+ortoclásio) menores que 0,4 mm, 
localmente com textura pertítica e moderadamente 
arredondados (Fig. 5h). Epídoto e clorita constituem 
os minerais de alteração e compõem ~5% da rocha.

Sucessão Superior
Traquitos e riolitos efusivos

Os traquitos e riolitos são constituídos 
por fenocristais de feldspato alcalino e quartzo 
(exclusivamente nos riolitos), totalizando em torno 

de 5% da rocha, imersos em uma matriz holocristalina 
nos traquitos e hemicristalina nos riolitos. Os 
fenocristais de feldspato alcalino são de sanidina 
subédrica a euédrica, com dimensões entre 0,5 a 3,5 
mm. Os fenocristais de quartzo são subédricos, com 
golfos de corrosão proeminentes e dimensões entre 
0,2 e 2,5 mm. A matriz é quartzo-feldspática, afanítica 
micro a criptocristalina, com foliação de fluxo que 
varia de fraca a bem desenvolvida nos riolitos (Fig. 6a). 
Vesículas alongadas estão dispostas paralelamente à 
foliação, com até 8,0 mm da comprimento e 0,6 mm 
de largura, preenchidas com minúsculos prismas 
de zeolita e quartzo micropoiquilítico. Localmente 
observa-se o extenso desenvolvimento de dobras de 
fluxo nos riolitos, desde dobras suaves e abertas até 
isoclinais. As dobras estão frequentemente redobradas 
formando um padrão convoluto complexo (Fig. 6b). A 
porção vítrea da matriz está altamente desvitrificada, 
formando esferulitos de 0,5 a 0,7 mm e textura 
micropoiquilítica. Os esferulitos estão fortemente 
recristalizados e consistem de um intercrescimento 
radial de quartzo, feldspato alcalino e material 
criptocristalino.

Ignimbritos reomórficos
Os ignimbritos reomórficos afloram localmente 

e consistem de uma rocha porfirítica com conteúdo 
de cristais entre 1% e 5% e abundantes componentes 
vítreos. Os fenocristais são de feldspato alcalino (sa-
nidina) e quartzo, entre 0,25 e 5,0 mm, constituídos 
dominantemente por grãos euédricos a subédricos e 
fragmentos de cristais subordinados. Os fenocristais e 
fragmentos de cristais estão frequentemente rotacio-
nados gerando dobramento da matriz em microescala 
e textura parataxítica (Fig. 6c), indicando deformação 
por reomorfismo. A matriz é constituída por fragmen-
tos tamanho cinza fina e composição quartzo-felds-
pática, associados a fragmentos vítreos com foliação 
proeminente. A foliação é planar a ondulada e marcada 
pela intercalação de camadas milimétricas de material 
vítreo e criptocristalino, fragmentos de cristais ta-
manho cinza fina e fiamme alongados. Os fiamme estão 
desvitrificados e formam uma textura eutaxítica que 
indica a atuação extensiva de processos de soldagem. 
Os produtos de desvitrificação consistem de axiolitos 
ao longo da borda dos fiamme e esferulitos nas porções 
centrais (Fig. 6d). Na porção central de alguns fiamme 
se desenvolve uma textura micropoiquilítica caracte-
rística, nesse caso, de processos intensos de desvitri-
ficação.
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Figura 5. Feições de campo e petrográficas da Suíte Intrusiva Matupá e do Grupo Colíder na 
região entre Guarantã do Norte e a Serra do Cachimbo: a) biotita monzogranito inequigranular 
da Suíte Intrusiva Matupá; b) ignimbrito rico em cristais com litoclasto cognato da Sinf (Grupo 
Colíder); c) ignimbrito com lápili acrescionário da Sinf (Grupo Colíder); d) ignimbrito hemicris-
talino com estrutura eutaxítica e parataxítica da Sinf (Grupo Colíder); e) tufo cinerítico com 
estratificações plano-paralela e cruzada acanalada (Sinf – Grupo Colíder); f) nível de lápili tufo 
intercalado com tufo cinerítico (Sinf – Grupo Colíder); g) arenito vulcanogênico com estratifi-
cação plano-paralela (Sint – Grupo Colíder); h) fotomicrografia de arenito vulcanogênico ilus-
trando fragmento de rocha vulcânica e cimentação por sílica.
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Suíte Intrusiva Paranaíta
Os granitoides da Suíte Intrusiva Paranaíta 

consistem de corpos intrusivos de pequena dimensão 
(900m a 7,5km) distribuídos na porção centro-sul da 
área. Esses corpos intrudem essencialmente a Suíte 
Intrusiva Matupá e a Sucessão Inferior do Grupo 
Colíder, estando parcialmente encobertos pelos 
arenitos vulcanogênicos da Sucessão Intermediária. 
Os granitoides estão agrupados em uma associação de 
fácies constituída por monzogranitos a sienogranitos 
porfiríticos a equigranulares e isotrópicos.

Os termos porfiríticos consistem de monzogra-
nitos a sienogranitos com matriz fanerítica muito fina 
(~0,2 mm) e fenocristais de feldspato alcalino, plagio-
clásio, quartzo, biotita e hornblenda (2,0 mm a 2,5 
cm). Os fenocristais de quartzo são subédricos e pos-
suem recorrentes golfos de corrosão. O plagioclásio 
é subédrico a euédrico com zonação composicional 
ressaltada pela alteração sericítica. O feldspato alca-
lino é subédrico e comumente possui pertitas em fil-
mes e inclusões de plagioclásio, hornblenda e quartzo. 
Enclaves máficos microgranulares com dimensões de 
5,0 cm até ~1,0 m são comuns nos termos porfiríticos. 
Possuem textura fanerítica equigranular fina consti-
tuída dominantemente por plagioclásio, hornblenda, 
titanita e minerais opacos, com quartzo intersticial 
em quantidades acessórias. Esses enclaves frequen-
temente hospedam xenocristais de feldspato alcalino 
(até 2,5 cm) com textura rapakivi proeminente (Fig. 
6e), plagioclásio euédrico a subédrico (<1,0 cm) e hor-
nblenda subédrica (~5,0 mm). Além desses, ocorrem 
microenclaves leucodioríticos nos termos porfiríticos 
e em alguns termos equigranulares. Os microenclaves 
são constituídos essencialmente por plagioclásio, hor-
nblenda e biotita com dimensões desde menores que 
0,5 mm até 1,5 mm (Fig. 6f). Frequentemente se obser-
vam trilhas de plagioclásio e hornblenda que sugerem 
desagregação dos microenclaves.

Os termos equigranulares possuem textura 
fanerítica grossa e mineralogia constituída 
dominantemente por quartzo, feldspato alcalino e 
plagioclásio, com biotita e hornblenda em quantidades 
inferiores a 10%, além de titanita, minerais opacos 
e zircão em quantidades acessórias. O quartzo é 
anédrico e frequentemente intersticial. O feldspato 
alcalino é subédrico a anédrico e possui, localmente, 

pertitas em filmes. O plagioclásio é subédrico com 
marcante zonação composicional e parcialmente 
substituído por mica branca. Biotita e hornblenda são 
subédricas e estão frequentemente substituídas por 
clorita. A titanita é subédrica a anédrica e o zircão 
subédrico a euédrico.

Suíte Intrusiva Teles Pires

Os granitoides da Suíte Intrusiva Teles Pires 
consistem de corpos intrusivos de maior dimensão 
(>10 km) que afloram nas porções oeste, norte e nor-
deste da área. Esses granitoides intrudem a Suíte In-
trusiva Matupá, as sucessões inferior e superior do 
Grupo Colíder e os corpos intrusivos da Suíte Intru-
siva Paranaíta. São constituídos dominantemente por 
sienogranitos e feldspato alcalino granitos equigranu-
lares médios ou grossos e isotrópicos. Microgranitos 
ocorrem de forma subordinada, em algumas porções 
estão distribuídos nas bordas dos corpos e em outras 
nas partes internas das intrusões.

Os sienogranitos e feldspato alcalino granitos 
ocorrem como termos isotrópicos faneríticos equi-
granulares médios e grossos (Fig. 6g), compostos por 
feldspato alcalino (50-70%), quartzo (18-25%), pla-
gioclásio (27-5%), biotita (~5%) e raramente arfvedso-
nita. O feldspato alcalino é do tipo ortoclásio e micro-
clina com abundantes pertitas em lamelas e gotículas. 
Possui hábito tabular subédrico com dimensões mé-
dias de 5,0 mm. O plagioclásio é subédrico com hábito 
tabular e prismático, possui zonação normal e dimen-
sões de 0,5 a 3,5 mm. O quartzo é anédrico intersti-
cial a subédrico com dimensões entre 0,2 e 2,5 mm. 
Ocorre, por vezes, intercrescido com o feldspato alca-
lino formando textura micrográfica. A biotita possui 
hábito lamelar subédrico com dimensões médias de 
0,6 mm, atingindo até 1,5 mm, e pleocroísmo varian-
do de verde claro a marrom. A arfvedsonita apresenta 
forma anédrica intersticial, com dimensões em torno 
de 1,1 mm e pleocroísmo de azul claro a azul escuro 
(Fig. 6h), estando fortemente oxidada. Como mine-
rais acessórios ocorrem titanita anédrica a euédrica, 
prismas de zircão e apatita, fluorita anédrica, e mine-
rais opacos, todos com dimensões inferiores a 0,8 mm. 
Titanita, zircão, apatita e minerais opacos frequente-
mente formam agregados juntamente com biotita.
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Figura 6. Feições de campo e petrográficas do Grupo Colíder e das suítes intrusivas Paranaíta 
e Teles Pires na região entre Guarantã do Norte e a Serra do Cachimbo: a) riolito efusivo 
com foliação de fluxo (Ssup – Grupo Colíder); b) riolito efusivo com dobras de fluxo (Ssup – 
Grupo Colíder); c) ignimbrito reomórfico com estrutura eutaxítica (Ssup – Grupo Colíder); d) 
fotomicrografia de ignimbrito reomórfico com feições de desvitrificação (Ssup – Grupo Colíder); 
e) monzogranito porfirítico da S. I. Paranaíta com enclave máfico microgranular; f) monzogranito 
porfirítico da S. I. Paranaíta com enclaves leucodioríticos; g) biotita sienogranito equigranular 
grosso da S. I. Teles Pires; h) biotita sienogranito com arfvedsonita (arf) da S. I. Teles Pires.
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Os microgranitos possuem composição sienogra-
nítica e são caracterizados por uma textura micropor-
firítica (Fig. 7a). Os microfenocristais consistem de 
quartzo, plagioclásio e feldspato alcalino, subédricos, 
com dimensões entre 0,8 e 4,0 mm. O quartzo possui 
comumente golfos de corrosão e formas anédricas a 
subédricas. O feldspato alcalino é pertítico. A matriz 
é fanerítica muito fina e constituída por cristais com 
dimensões inferiores a 0,4 mm. Consiste de quartzo e 
feldspatos (plagioclásio + ortoclásio) anédricos, bioti-
ta subédrica parcialmente substituída por clorita, tita-
nita subédrica e minerais opacos anédricos.

Grupo Beneficente
As rochas sedimentares do Grupo Beneficente 

ocorrem em porções restritas da área mapeada, cobrindo 
parcialmente as rochas vulcânicas da Sucessão Superior 
do Grupo Colíder, no extremo norte da área. É constituí-
do dominantemente por arenitos médios a grossos, bem 
litificados, com estratificação plano-paralela ou cruzada 
acanalada de médio porte (Fig. 7b) e acamamento sedi-
mentar com mergulhos de 06° para NE (032°).

Formação Capoeiras
As rochas sedimentares da Formação Capoei-

ras ocorrem restritamente nas porções central e 
leste da área mapeada e recobrem parcialmente as 
rochas vulcânicas das sucessões inferior e interme-
diária do Grupo Colíder. São constituídas por rochas 
pouco litificadas que consistem de quartzo arenitos e 
arenitos arcoseanos finos a médios, com estratificação 
cruzada planar e acanalada (Fig. 7c), onde o aca-
mamento sedimentar mergulha entre 07° e 15° para 
NNE e NE (004° a 073°). Siltitos e conglomerados 
polimíticos (Fig. 7d) ocorrem de forma subordinada.

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES
 

A disposição das rochas vulcânicas do Grupo 
Colíder, na área mapeada, indica a ocorrência de três 
sucessões: inferior (Sinf), intermediária (Sint) e su-
perior (Ssup). A Sinf é constituída por ignimbritos e 
riolitos de caráter subsolvus, além de tufos cineríticos, 
depósitos de surge e raros riolitos. A Sint consiste de 
arenitos imaturos mal selecionados com estratificação 

Figura 7.  Feições de campo da Suíte Intrusiva Teles Pires, do Grupo Beneficente e da Formação Capoeiras 
na região entre Guarantã do Norte e a Serra do Cachimbo: a) contato entre microgranito e biotita sieno-
granito grosso (S. I. Teles Pires); b) quartzo arenito com estratificação cruzada planar (Grupo Beneficen-
te); c) arenito arcoseano fino com estratificação cruzada planar (Formação Capoeiras); d) conglomerado 
polimítico (Formação Capoeiras).
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plano-paralela dominante. As rochas da Sint foram 
agrupadas por Tarelow Neto et al. (2014) sob a deno-
minação de Formação Braço Sul. No entanto, Rizzotto 
et al. (2016) agrupam essas mesmas rochas sob a deno-
minação de Formação Braço Norte. A Ssup é composta 
por traquitos, riolitos e ignimbritos reomórficos hiper-
solvus. Rizzotto et al. (2016) agrupam as piroclásticas 
ácidas sob a denominação de Formação Braço Sul e as 
rochas efusivas sob a denominação de Formação Bom 
Jaguar. No estudo de sucessões vulcânicas devem ser 
consideradas, para o empilhamento estratigráfico, os 
diferentes eventos vulcânicos. Comumente, em um 
mesmo centro vulcânico, ocorrem sucessivos eventos 
vulcânicos com erupções efusivas e piroclásticas al-
ternadas. Dessa forma, a individualização de unidades 
litoestratigráficas com base em estilos eruptivos (efu-
sivo, piroclástico) pode levar ao agrupamento de ro-
chas pertencentes a eventos vulcânicos distintos (ex: 
efusiva do evento 1 + efusiva do evento 2) e à separação 
de rochas pertencentes a um mesmo evento vulcânico 
(ex: efusiva do evento 1 ≠ piroclástica do evento 1). Por-
tanto, a individualização de unidades litoestratigráfi-
cas com base em estilos eruptivos não é recomendada 
para o estudo de terrenos vulcânicos, devendo ser prio-
rizada a individualização com base em sucessões vul-
cânicas (Cas & Wright, 1987) que possuem intrínseca 
relação com eventos vulcânicos de um mesmo centro 
eruptivo. As informações das sucessões vulcânicas su-
gerem dois eventos vulcânicos distintos (Sinf e Ssup) 
divididos estratigraficamente por um evento sedimen-
tar vulcanogênico (Sint). Em termos magmáticos, o 
caráter subsolvus (plagioclásio + feldspato alcalino) da 
Sinf e hipersolvus (somente feldspato alcalino) da Ssup 
sugere uma mudança nas condições de cristalização, 
especialmente pressão de fluidos e alcalinidade, de 
um para outro evento. Estudos litoquímicos e geo-
cronológicos mais aprofundados das duas sucessões 
vulcânicas permitirão uma melhor determinação das 
características magmáticas de ambas. Os arenitos da 
Sint ainda são pouco estudados, especialmente no que 
se refere à sua proveniência. Estudos de proveniência 
desses arenitos, baseados em petrografia, litoquímica 
e geocronologia, poderão elucidar sua relação com os 
eventos vulcânicos.

Os granitoides da S. I. Paranaíta intrudem os 
granitoides da S. I. Matupá e as rochas vulcânicas da 
Sinf do Grupo Colíder. Silva et al. (2015) obteve idade de 
cristalização de 1794±7 Ma para um granito porfirítico 
da SIP, indicando que a Sinf possui idade mínima 
de 1,79 Ga. Por outro lado, os granitoides da SIP não 
intrudem as rochas sedimentares vulcanogênicas da 
Sint, indicando que esta deve possuir idade máxima 
limitada pela idade de cristalização da SIP. Um 

ignimbrito reomórfico da Ssup foi datado por Bini et 
al. (2015), fornecendo uma idade de cristalização de 
1757±14 Ma e uma idade herdada de 1810±14 Ma. Os 
granitoides da S. I. Teles Pires intrudem os granitoides 
da S. I. Matupá e rochas de ambas as sucessões 
vulcânicas, indicando que a mesma, na área mapeada, 
possui idade máxima de 1,76 Ga.

As informações fornecidas por meio do 
mapeamento geológico, aliadas aos dados de 
geocronologia disponíveis na área mapeada, trazem 
importantes implicações estratigráficas. Cada sucessão 
vulcânica pode ser individualizada em unidades 
estratigráficas distintas, da mesma forma estabelecida 
para os granitoides. Ambas as sucessões podem ser 
individualizadas em formações inseridas no Grupo 
Colíder. No entanto, algumas questões quanto o seu 
enquadramento no contexto geológico regional ainda 
carecem de estudos mais aprofundados, especialmente 
no que se refere à caracterização detalhada da seção-
tipo do Grupo Colíder.

Em termos de eventos magmáticos, se analisarmos 
o vulcano-plutonismo Colíder-Paranaíta-Teles Pires do 
ponto de vista de uma Grande Província Ígnea Silicosa 
(SLIP), seria esperada uma significativa variação de 
idades de cristalização dentro de um mesmo evento 
de escala regional. A exemplo disso tem-se a SLIP 
Uatumã, com idades entre 1,89 e 1,87 Ga (Klein et al. 
2012), SLIP Sierra Madre Ocidental, com idades entre 
38 e 18 Ma (Bryan & Ferrari 2013), e a SLIP Chon Aike, 
entre 160 e 140 Ma (Pankhurst et al. 1998). Portanto, 
a definição, ou não, de novas unidades estratigráficas 
formais para a área deve ser balizada pelo contexto 
geológico regional e não implica, necessariamente, na 
individualização de eventos magmáticos inteiramente 
distintos e dissociados. Somente com mapeamento 
geológico de detalhe ou semi-detalhe, aliado a estudos 
geocronológicos e litoquímicos aprofundados, é que 
será possível realizar avanços quanto a definição 
de novas unidades estratigráficas formais e suas 
implicações para definição dos diferentes eventos 
magmáticos da Província Aurífera Alta Floresta.
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RESUMO: O Complexo Chiquitania é composto 
por rochas pré-Orogenia San Ignácio de gnaisses orto 
e paraderivados, com idades de cristalização entre 
1720 a 1640 Ma. Estratigraficamente constitui o em-
basamento paleoproterozoico do Terreno Paraguá, 
em associação com o Complexo Lomas Manechis e 
o Grupo San Ignácio, da Província Rondoniana-San 
Ignácio (1.55 – 1.3 Ga), no SW do Cráton Amazônico. 
O objetivo desse trabalho é contribuir para a evolução 
crustal do Complexo Chiquitania, com base em no-
vos dados estruturais, petrográficos e litoquímicos do 
Gnaisse Shangri-lá. Do ponto de vista estratigráfico 
foi identificada uma associação de rochas anfibolíti-
cas como encaixante e confirmada a evolução policí-
clica para o gnaisse Shangri-lá, a fase F1

 é responsável 
pela formação de bandamento gnáissico S

1
, a fase F

2 
é 

caracterizada por dobras cerradas e intrafoliais com  
transposição do bandamento gnáissico (S

1
), foliação 

de plano axial (S
2
) com atitude média 64/75, a fase 

F
3 

em nível crustral superior  é marcada por zonas 
de cisalhamento sinistral, e clivagens de crenulação 
ortogonais as estruturas S

1
 e S

2
, com atitude em tor-

no de 170/75. Levando em consideração a paragênese 
metamórfica, os gnaisses estudados alcançaram con-
dições metamórficas compatíveis a fáceis anfibolito 
em M

1, 
e M

2 
e em fácies xisto verde em M

3. 
Os gnaisses 

são ortoderivados, de composição tonalítica, grano-
diorítica e granítica, os dados litoquímicos indicam 
um magmatismo cálcio-alcalino, de natureza predo-
minamente peraluminosa, gerados em um ambiente 
de subducção, com evidentes anomalias de Nb, Ta, Sr 
e Ti típicas da série TTG. O Complexo Chiquitania é 
parte de um magmatismo de arco magmático, forma-
do durante a Orogenia Lomas Manechis (1700 a 1600 
Ma), sendo posteriormente retrabalhada tectonica-
mente e metamorficamente pela Orogenia San Igná-
cio (1400 a 1300 Ma), responsável pela aglutinação do 
Terreno Paraguá ao proto-craton amazônico.

PALAVRAS-CHAVE: Litoquímica, Deformação; 
Gnaisse Shangri-lá; Complexo Chiquitania; SW Crá-
ton Amazônico. 

ABSTRACT: The Chiquitania Complex is composed of pre- 
San Ignacio Orogeny rocks, of gneisses ortho and paraderived, 
with ages of crystallization between 1720 and 1640 Ma. Strati-
graphically the paleoproterozoic basement of the Paraguá 
Terrane, in association with the Lomas Manechis Complex 
and the San Ignácio Group, of the Province Rondoniana-San 
Ignacio (1.55 - 1.3 Ga), in the SW of the Amazon Craton. The 
Chiquitania complex, based on new structural, petrograph-
ic and lithochemical data from the Shangri-la Gnaisse. From 
the stratigraphic point of view, an association of amphibolitic 
rocks and confirmation for the political evolution for Shan-
gri-la Gneisses, an F1 phase initiated by the formation of S1 
gneiss bands, has been identified, a F2 phase is characterized 
by closed and intrafolial folds with the transposition of the 
gnáissico bundle (S1), foliation of axial plane (S2) with average 
attitude 64/75; The F3 at the upper crustral level is marked by 
sinistral shear zones, and orthogonal crenation cleavages such 
as structures S1 and S2, with an attitude around 170/75. Taking 
metamorphic paragenesis, the studied gneisses reached meta-
morphic conditions compatible with amphibolite in M1, and M2 
and in green shale facies in M3. The gneisses are ortho-deriva-
tive, of tonalitic composition, granodioritic and granitic, the 
lithochemical data have a calc-alkaline magmatism, of peralu-
minous nature to metalluminous, generated in a magmatic arc 
environment, with typical Nb, Ta, Sr and Ti anomalies of the 
series TTG. The Chiquitania Complex is a magmatism of the 
subduction zone formed during the Lomas Manechis Orogeny 
(1700 to 1600 Ma), being reworked in a tectonic and meta-
morphic form by the San Ignácio Orogeny (1400 to 1300 Ma), 
responsible for the agglutination of the Terrane to the proto-
craton Amazonian.

KEYWORDS: Geochemistry, Deformation; Gneiss Shan-
gri-lá; Chiquitania Complex; SW Amazonian Craton.
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INTRODUÇÃO

O Terreno Paraguá possui um embasamento pa-
leoproterozoico formado pelo Complexo Chiquitania, 
Grupo San Ignácio e o Complexo Lomas Manechis, na 
Província Rondoniana-San Ignácio, no SW do Cráton 
Amazônico. O alvo deste trabalho é o Gnaisse Shan-
gri-lá, um dos gnaisses atribuídos ao Complexo Chi-
quitania, que  foi inicialmente catalogado apenas no 
território boliviano por Litherland et al.(1986), poste-
riormente descrito em território brasileiro (Bettencourt 
et al. 2010, Figueiredo et al. 2013, Faria et al. 2014, Faria 
2015, Nascimento et al. 2016). Esse complexo correspon-
de a orto e paragnaisses polideformados com idades de 
cristalização entre 1720 a 1640 Ma (U-Pb em zircão). 
No Cráton Amazônico o Complexo Jamari apresenta 
uma idade similar, entre 1,76 - 1,63 Ga (Scandolara et al. 
2013) e no Terreno Jauru unidades com idades de 1,78 a 
1,42 Ga (Bettencourt et al. 2010). Magmatismos registra-
dos com esse intervalo de idade (2.0 a 1.4 Ga) no planeta 
Terra é compatível com as idades do Supercontinente 
Columbia/Nuna (Meert 2002, Roberts 2012, Zhang et al. 
2012a, Meert & Santosh 2017).         

O magmatismo tonalítico, granodiorítico e graní-
tico representado pelo Gnaisse Shangri-lá na porção 
brasileira, retrata um significativo evento de geração 

crustal no Terreno Paraguá. Este trabalho tem por 
objetivo apresentar a evolução do Gnaisse Shangri-
-lá a partir de litoquímica, petrografia e deformação, 
bem como, pico metamórfico que essas rochas foram 
submetidas. Pretende-se também comparar o Gnais-
se Shangri-lá com os ortognaisses (Gnaisse Turvo, 
Triunfo e Rio Fortuna) reconhecidos em território 
brasileiro, por meio de dados geológicos, petrográficos 
e litoquímicos, buscando o entendimento da evolução 
magmática e tectônica do SW do Cráton Amazônico 
durante o período estateriano, e, em adição, correlacio-
nar o mesmo a eventos ígneos sincrônicos no planeta. 

CONTEXTO GEOLÓGICO REGIONAL

O Cráton Amazônico está localizado à norte na 
Plataforma Sul-Americana e é geotectonicamente con-
siderado por Tassinari & Macambira (2004) (Fig. 1A), 
como um resultado de aglutinação de sucessivos arcos 
magmáticos proterozoicos  a um núcleo de idade ar-
queana, denominado de Amazônia Central (2,5 Ga), 
e as demais províncias geocronológicas, de leste para 
o oeste, 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). 

Figura 1. (A) Mapa tectônico do Cráton Amazônico; (B) Mapa simplificado do SW do Cráton 
Amazônico. Adaptado de Faleiros et al. (2016).
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A Província Rondoniana- San Ignácio (Fig. 1B) 
é limitado a leste pela Província Rio Negro Jurue-
na (1,8 – 1,55) e a oeste pela Província Sunsás (1,3 
– 1,0). Esta província é definida como o resultado 
da amalgamação de arcos magmáticos em colisão 
continental no limite da Província Rio Negro-Ju-
ruena (Cordani & Teixeira 2007). Bettencourt et al. 
(2010) sugerem uma compartimentação para a Pro-
víncia Rondoniana-San Ignácio em: (1) Terreno Jau-
ru (1.78-1.42 Ga) de embasamento (1.78-1.72 Ga), e 
orógenos acrescionários de arco magmático do  tipo 
Andino, Cachoeirinha (1.56-1.52 Ga) e Santa Hele-
na (1.48-1.42 Ga); (2) O Terreno Paraguá (1.74-1.32 
Ga) com rochas do embasamento pré-San Ignácio: (> 
1640 Ma) Complexo Granulítico Lomas Manechis, 
Complexo Gnáissico Chiquitania, Grupo Xisto San 
Ignácio e a Suíte Pensamiento; (3) Terreno Rio Ale-
gre (1.51-1.38) com unidades de cordilheira meso-o-
ceanica e arcos magmáticos intra-oceânico; e (4) A 
faixa móvel Alto Guaporé (1.37-1.34 Ga) formado em 
bacia marginal e arco intra-oceânicos.  

O Terreno Paraguá localiza-se no SW do Crá-
ton Amazônico, limitado a leste pelo Terreno Rio 

Alegre e a sul pelo Terreno Rio Apa, sendo esses li-

mites recobertos por sedimentos fanerozóicos (Fig. 

1). Boger et al. (2005) interpretam o “Cráton Para-

guá” como um microcontinente colado a margem sul 

do Cratón Amazônico durante a Orogenia Sunsás 

(1.3 a 1.0 Ga). Bettencourt et al. (2010), Matos-Sali-

nas (2010), Figueiredo et al. (2013); Nascimento et al. 
(2016), Nedel et al. (2017) a colisão ocorreu na oroge-

nia Rondoniana-San Ignácio, responsável pela a co-

lisão do Terreno Jauru, Rio Alegre e Paraguá no pro-

to-cráton amazônico. Matos et al. (2009), Ruiz et al. 

(2010) e Bettencourt et al. (2010), sugerem um em-

basamento composto por unidades pré- San Ignácio 

(paleoproterozoico). A estratigrafia das unidades 

que compõem o embasamento, o Complexo Granu-

lítico Lomas Manechis (1690 – 1660 Ma), Complexo 

Gnáissicos Chiquitania (< 1690 Ma), Complexo Xis-

to San Ignácio (< 1690 Ma) e intrudidas por granitos 

da Suíte Pensamiento (1373-1347 Ma), gerados na 

Orogenia San Ignácio no mesoproterozoico, (Bet-

tencourt et al. 2010).

Método U-Pb (Ma) Pb-Pb (Ma) Sm-Nd  

ReferênciasUnidade Magmatismo Metamorfismo Magmatismo Metamorfismo T(DM) 

(Ga)

εNd(t)

 Gnaisse Turvo 1651 ± 4 Figueiredo et 

al. (2013)

1694 ± 9.2 Faria (2015)  

Gnaisse Refugio 1641±4

1668±8

1.66 +4.06 Santos et al. 

(2008)

Paragnaisse 

Chiquitania

1765-1690 1333±6      Boger et al. 

(2005)

Paragnaisse Las 

Madres

1690-1630 1317±10

1350±11 

1118 ± 15

1.86 -4.88 Santos et al. 

(2008)

Gnaisse Santo 

Rosário

1685 ± 4,9 1.111 ± 10 Nedel et al. 

(2017)

Gnaisse Rio 

Fortuna 

1711 ± 13 Faria et al. 

(2014)

1674 ± 8

1772-1734 (herdado) 

1336±3 2,06 -3,83 Santos et al. 

(2008)

Gnaisse Triunfo 1722 ± 68 Faria (2015)

Tabela 1. Idades de magmatismo e metamorfismo dos orto e paragnaisses Chiquitania.
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O Complexo Gnáissico Chiquitania é constituí-
do principalmente por gnaisses com biotita, às vezes, 
migmatíticos, de caráter pelítico, podendo conter 
muscovita, hornblenda e granada (Litherland et al. 
1989, Bettencourt et al. 2010). São reconhecidos quart-
zitos, calcissilicáticas, anfibolitos, gnaisse arfvedsoní-
ticos e quartzo feldspatíco granofélsicos quando rela-
cionados a faixas de xistos. Quando em contato com 
granulitos podem conter hiperistênio, (Litherland et 
al. 1989). Esse complexo ainda pode ser diferenciado 
de acordo Litherland et al. (1986) em gnaisses do tipo 
“A” e “B”, sendo o tipo “A” são mais antigos e associa-
dos ao Complexo Lomas Manechis,  são de maior grau 
metamórfico do que os gnaisses do tipo “B”, podendo 
apresentar estruturas migmatíticas bem desenvolvi-
das, indicando um metamorfismo de alto grau, acom-
panhadas por fusão parcial. O tipo “B” são parag-
naisses correlacionados ao Grupo San Ignácio. Faria 
(2015) agrupa os gnaisses ortoderivados em território 
brasileiro e denomina de Complexo Serra do Baú (Fig. 
2), constituídos por plagioclásio, quartzo, feldspato 
alcalino, biotita e hornblenda podendo conter gra-
nada. O Complexo Serra do Baú é caracterizado por 
um magmatismo subalcalino, cálcio-alcalino, meta a 
peraluminoso, variando de metagranodioritos a me-
tagranitos, desenvolvidos em torno de 1,72 a 1,69 Ga 
(Tab. 1), em um ambiente de arco magmático conti-
nental, atribuídos a orogenia Lomas Manechis (1.7 – 
1.6 Ga), Faria (2015).

MATERIAIS E MÉTODOS

Primeiramente foi realizado trabalho de campo, 
para coleta de amostras orientadas e dados estrutu-
rais. As amostras foram descritas macroscopicamente 
considerando suas estruturas, texturas e composição. 
Posteriormente selecionadas para a confecção de lâmi-
na delgada, realizado no laboratório de Laminação da 
Faculdade de Geociências e descritas no laboratório 
de Microscopia Ótica, com o auxílio do microscópio 
petrográfico Olimpus BX 41. Para as fotomicrografias 
e captura de imagens das seções delgadas a partir do 
software e equipamento Infinity 1. 

Para a análise litoquímica foram selecionadas sete 

amostras de rocha total do Gnaisse Shangri-lá coleta-

dos em dois pontos representativos (SS-03 e SS-04), 

que foram britadas no Laboratório de Preparação de 

Amostras da Companhia Mato-grossense de Minera-

ção (METAMAT), homogeneizadas e tratadas no La-

borátório ALS Minerals, no Canada. A técnica utilizada 

é o ICP (Inductively Coupled Plasma) e ICP-MS (Inductively 
Coupled Plasma-Mass Spectrometry) para elementos maio-

res e traço(SiO
2
, TiO

2
, Al

2
O

3
, FeO

total
, MnO, MgO, CaO, 

Na
2
O, K

2
O e P

2
O

5
) e (Rb, Sr, Cr, Ni, Zr, Y, Ce, Ba, Be, 

Nb, Cu, Lu, Dy, Gd, Er, Yb, Y, La, Eu, Nd, Ce e Sm), res-

pectivamente. Para o tratamento dos dados utilizou-se 

o software GCDkit (Versão 5.0 for Windows). 

A confecção de mapa geológico foi realizada com 

o emprego de software ArcGIS Trial e os dados estru-

turais foram tratados no software livre OpenStereo de 

Grohmann et al. (2011). 

RESULTADOS

Aspectos de Campo e Petrografia

O Gnaisse Shangri-lá (Fig. 3) mostra relação de 

contato intrusiva no Complexo Ricardo Franco, como 

indicam o enxame de xenólitos de anfibolitos preto 

a cinza escuro e, é intrudido por diques e bolsões 

de granitos leucocráticos, de cor vermelha e cinza, 

foliados, atribuídos a Suíte Pensamiento. O Grupo 

Aguapeí repousa em discordância erosiva sobre as 

rochas gnáissicas e graníticas, das suítes mencionadas 

(Figs. 4E e 4F). 

O Gnaisse Shangri-lá tem composição tonalítica, 

granodiorítica e granítica, mesocrático a leucocrático, 

de cores cinza-claro a escuro ou rosa, inequigranular 

e, às vezes, porfiroclástico (Fig. 4B), de granulação 

fina a média, caracterizado por um bandamento 

composicional centimétrico a milimétrico (Fig. 

4A). Apresenta superposição de foliação (Fig. 4C) e 

xenólitos (Fig. 3D), indicando caráter polideformado 

e natureza ortoderivada.
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Figura 2. Mapa geológico do Sw do Cráton Amazônico, mostrando os limites dos Terrenos da Provín-
cia San Ignácio e as idades atribuídas aos Gnaisses Chiquitania em território brasileiro. Adaptado 
de Faria (2015).
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Xenólitos de anfibolito (Complexo Ricardo 
Franco)

Os xenólitos são, em geral, alongados acom-
panham o plano de bandamento gnáissico, exibem 
parcial assimilação, como indicam contatos difusos 
com os gnaisses, são normalmente arredondados e 
raramente angulosos, podem apresentar dobras in-
trafoliais centimétricas, e possuem dimensões de 
até 30 cm. Microscopicamente, o anfibolito apre-
senta granulação fina e é formado por hornblenda, 
quartzo, plagioclásio, titanita, opacos e biotita (Fig 
5A), dispostos em textura, essencialmente, nema-
toblástica a granonematoblástica com porções lepi-
doblásticas.  

O anfibólio (<1 mm) identificado como hor-
nblenda, ocorre em grãos anédricos e prismas su-
bédricos orientados, de pleocroísmo verde a verde-
-amarelado (Fig. 5D) contendo inclusões de titanita 
e quartzo.  O quartzo é anédrico (<1 mm) e ocorre em 
subgrãos recristalizados, com contatos serrilhados. 

A biotita (<1 mm) apresenta-se como palhetas 
orientadas, de pleocroísmo castanho a marrom, asso-
ciadas a titanita e opacos (Fig. 5B).  

O plagioclásio (<1 mm) encontra-se em cristais 
subédricos e grãos anédricos, com maclas polissinté-
ticas e podem apresentar alteração para sericita ou 
argilominerais e conter inclusões de biotita e titanita 
(Fig. 5C).

Figura 3. Mapa geológico da região de contato entre o Terreno Paraguá e Rio Alegre na região de Vila Bela da 
Santíssima Trindade-MT.
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Figura 4. Fotografias do Gnaisse Shangri-lá: (A) bandamento gnáissico  do Gnaisse Shangri-lá em detalhe de 
amostra de mão;(B) bandamento gnáissico em afloramento; (C) bandamento gnássico dobrado; (D) xenólitos 
estirado de anfibolitos. (E) dique de um granito mais jovem. (F) vênulas do Granito mais jovem  perpendicular ao 
bandamento gnaissico. Fotografias do afloramento SS-03. 
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Figura 5. Fotomicrografia de xenólito de composição anfibolítica do Gnaisse Shangri-lá: (A) agregados 
de anfibólio em uma matriz mais fina ; (B) palheta de biotita em uma textura lepidoblástica ; (C) textura 
nematoblástica) ; (D) agregado de anfibólio e textura granonematoblástica ao redor. Luz polarizada em 
(A), (B), (C) e (D). Abreviações minerais de acordo com Fettes & Desmons et al. (2008). Am- anfibólio; 
Bt- biotita; Qzt- quartzo; Pl-plagioclásio.

Gnaisse Shangri-lá
O Gnaisse Shangri-lá possui composição tona-

lítica, granodiorítica e granítica, apresenta banda-
mentos com intercalação de níveis félsicos formados 
por quartzo, feldspato alcalino, plagioclásio e níveis 
máficos compostos por biotita e, às vezes, anfibó-
lio, formando texturas granoblástica, nematoblásti-
ca e lepidoblástica (Fig. 6A). São reconhecidos como 
acessórios: minerais opacos, allanita, apatita, zircão e 
titanita; e como fases de alteração: clorita, muscovita, 
sericita, fluorita, argilominerais e epídoto/clinozoizita. 

O quartzo (< 2 mm) ocorre em grãos anédri-
cos com extinção ondulante e, às vezes, com hábito 
vermicular em intercrescimento com plagioclásio e 
feldspato alcalino formando, respectivamente, textu-
ras mirmequítica (Fig. 6E) e micrográfica.  Encontra-
-se, comumente, em ribbons e em sub-grãos recrista-
lizados.       
 O plagioclásio (0,4 a 2,5 mm) determinado 
como oligoclásio, ocorre em grãos anédricos ou em 
cristais subédricos tabulares, com geminação albita 
e/ou periclina, e por vezes, com zonação normal. Pode 

ser encontrado configurando texturas antipertítica e 
mirmequítica, bem como, apresentar-se argilizado ou 
saussuritizado (Fig. 6B).   

Os feldspatos alcalinos (0,3 a 3,0 mm) são ané-
dricos a subédricos (Fig. 6C), podem se apresentar 
pertíticos e consistem de ortoclásio e microclina 
caracterizados, respectivamente, pelas geminações 
Carlsbad e combinadas albita e periclina. Alguns grãos 
são turvos, sericitizados e argilizados.  

A biotita (< 1mm) ocorre como palhetas 
subédricas, em agregados orientados compondo 
níveis lepidoblásticos. Apresenta pleocroísmo 
castanho claro a marrom e inclusões de apatita, zircão 
e rutilo acicular, configurando textura sagenítica com 
este último. Encontra-se parcialmente ou totalmente 
alterada para clorita (Fig. 6D) ou muscovita (Fig. 6F).

O anfibólio, identificado como hornblenda, 
ocorre em apenas algumas amostras, associado a 
titanita, biotita e clorita apresentando-se em grãos 
anédricos a subédricos de hábito prismático e 
pleocroísmo verde-claro a verde-escuro. 
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Figura 6.  Fotomicrografia do Gnaisse Shangri-lá: (A)bandamento composicional; (B) textura 
antipertítica; (C) mineral opaco associado a biotita e cristais circulares de apatita; (D) detalhe 
de nível lepdoblástico; (E) textura mimerquita; (F) muscovita. Polarizadores paralelos em (A) 
e cruzados em (B), (C), (D), (E) e (F). Abreviações minerais de acordo com Fettes & Demons 
(2008). Ap-apatita; Bt- biotita; Chl- clorita; Afs- feldspato alcalino; Op- opacos; Qzt- quartzo Pl-
plagioclásio; Ms- Muscovita. Amostras dos afloramentos SS-03 e SS-04.

Deformação e Metamorfismo
A análise estrutural do Gnaisse Shangri-lá dis-

tinguiu uma complexa evolução tectônica caracteri-
zada pela superposição de pelo menos três fases de 
deformação, responsáveis pela formação de um com-
plexo arranjo de estruturas deformacionais típicas de 
comportamento dúctil a dúctil-rúptil, possivelmente 
relacionadas aos ciclos orogênicos Lomas Manechis e 
San Ignácio. A primeira fase de deformação (F

1
) refe-

re-se um evento compressivo
 
em um caráter dúctil, é 

a mais expressiva, sendo responsável pelo desenvolvi-

mento de bandamento composicional e xistosidade 
S

1
. O bandamento é milimétrico a centimétrico, irre-

gular, caracterizados por uma segregação e orienta-
ção de minerais máficos, principalmente biotita, por 
vezes anfibólio; e félsicas constituídas de quartzo, 
plagioclásio e feldspato. A biotita e o quartzo re-
cristalizado marcam a xistosidade. A orientação da 
xistosidade e bandamento composicional com dire-
ções para NW e mergulhos elevados para NE, média 
64/82 (azimute) (Fig. 7). Os planos de S

1 
encontram-

-se dobrados pela F
3 
(Fig. 9A)

. 
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Figura 7. Estereograma para polos dos planos de S1 e S2.

A fase de deformação subsequente é representada 

por F
2, 

caracterizada por uma fase dúctil, definida pelo 

dobramento e encurtamento dos planos de F
1. 

São ge-

radas neste processo uma foliação plano axial do tipo 

xistosidade e formação de dobras fechadas (D
2
) (Fig. 

9B), desarmônicas e assimétricas. A atuação progres-

siva de F
2
 provocou obliteração e transposição, mas 

são preservadas estruturas como dobras intrafolias. 

As dobras D
2
 ocorrem paralelamente ao bandamen-

to gnáissico (S
1
), mas em zona de charneira os planos 

S
1 
e S

2
 ficam ortogonais. A orientação dos planos da 

foliação S
2
 tem direções para NW com mergulhos 

elevados para NE, em média azimute 64/75 (Fig. 7). 

Figura 8. Estereograma para os polos de S3.

A fase F
3 

é marcada por um caráter dúctil-rúp-

til, formado por zonas de cisalhamento e foliação 

plano axial espaçadas. Esta foliação é caracteriza-

da como xistosidade, marcada por recristalização 

e achatamento dos grãos de quartzo com direções 

para NE e mergulhos elevados para SE, 170/75 (Fig. 

8). As zonas de cisalhamento provocam reorien-

tação dos grãos de quartzo, de caráter sinistral.  O 

esforço na fase F3
 gera um redobramento de estru-

turas D
2
, formando dobras abertas (D

3
) em planos 

de S
1
/S

2, 
além de zonas de cisalhamentos discretas 

associadas ao plano axial das dobras D
3 

(Fig. 9C)
.
 

Com base na análise estrutural e nas paragêneses 

metamórficas, sugere-se dois estágios metamórficos 

para as rochas do Gnaisse Shangri-lá e dos anfibolitos 

do Complexo Ricardo Franco. O estágio metamórfico 

M
1
 é associado a deformação de F

1
 e F

2
,
 
ao desenvolvi-

mento do bandamento gnáissico e transposição, cuja 

a paragênese com quartzo + ortoclásio + oligoclásio 

+ hornblenda + biotita indica condições metamór-

ficas compatíveis com a fácies anfibolito. O estágio 

M2
 é relacionado a formação de dobras (D

3
) em F

3
, é 

caracterizada em condições de temperatura e pressão 

típicas de fácies xisto verde, gerando uma paragênese 

com epídoto + muscovita + sericita + clorita. Os xenó-

litos de anfibolito mostram uma paragênese em fácies 

anfibolito, marcada por plagioclásio + hornblenda. 
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Figura 9. Fotografia do Gnaisse Shangri-lá, vista em planta.: (A) bandamento composicional formado 
pela S1 e dobrado por S3; (B) transposição formando dobra sem raiz de S2 e plano axial paralelo a S1; (C) 
dobras de S2 paralelo a S1 e dobrado por S3. Interpretação do ao lado direito. 

Litoquímica

São apresentados sete dados inéditos do 
Gnaisse Shangri-lá e, para comparação com ou-
tros gnaisses do Complexo Chiquitania são lan-
çados em diagramas geoquímicos, sob a forma 
sombreada, vinte seis dados relativos aos Gnais-
ses Rio Fortuna, Turvo e Triunfo obtidos em Fa-
ria et al. (2014), Figueiredo et al. (2013) e Faria 
(2015), respectivamente.   

Geoquimicamente, os protólitos do Gnaisse 
Shangri-lá apresentam caráter ácido, com valores 
de SiO2

 entre 62 e 76 %, sendo classificados como 
tonalitos, granodioritos e granitos nos diagramas 
R1-R2 e Q-P propostos, respectivamente, por De la 
Roche et al. (1980) (Fig. 10A)  e Debon & Le Fort 
(1983) (Fig. 10B); enquanto que, no diagrama trian-
gular de feldspatos normativos (O’Connor 1965) 
(Fig. 10C) as rochas classificam-se como tonali-
tos, granodioritos, quartzo-monzonitos e granitos.
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Figura 10. Diagramas classificatórios para as amos-
tras do Gnaisse Shangri-lá. (A) R1-R2 (De la Roche et 
al. 1980); (B) Q-P (Debon & Le Fort 1988); (C) diagrama 
triangular de feldspatos normativos (O’Connor 1965).  
Campos em cinza: dados dos gnaisses Rio Fortuna, 
Turvo e Triunfo encontrados, respectivamente, em Fa-
ria et al. (2014), Figueiredo et al. (2013) e Faria (2015).

Tabela 2. Composição química de elementos maiores, 
menores (% em peso), traço (ppm) de rochas do 
Gnaisse Shangri-lá

Amostras  SS-3A  SS-3D SS-3B SS-3C SS-3F SS-3E SS-4A

Elementos              
SiO2  62  65,9  69  70,4  72,2  74,2  76,4

Al2O3  15,85  14,3  14,95  13,15  13,05  13,8  11,7

Fe2O3  8,41  6,92  3,8  4,32  3,61  2,32  3,46

CaO  3,74  4,67  1,29  2,18  2,19  1,62  1

MgO  1,79  2,99  0,88  1,33  1,08   0,31  0,1

Na2O  3,47  3,22  2,47  2,75  2,76  2,44  2,6

K2O  2,36  1,7  6,95  3,1  3,71  5,33  4,36

Cr2O3  0,002  0,017  0,002  0,002  0,006  0.002  0.002

TiO2  0,98  0,6  0,33  0,39  0,29  0,18  0,17

MnO  0,11  0,11  0,05  0,06  0,06  0,03  0,03

P2O5  0,25  0,14  0,2  0,08  0,08  0,04  0,01

SrO  0,04  0,03  0,04  0,03  0,01  0,04  0,03

BaO  0,08  0,06  0,24  0,12  0,12  0,31  0,08

LOI  0,56  0,7  0,7  0,63  0,73  0,57  0,28

Total  99,64  101,36  100,9  98,54  99,9  101,19  100,22

Ni  13  34  12  13  7  6  5

Co  13  16  4  7  6  2  1

V  105  109  40  42  35  20  15

Ba  794  544  2590  1230  1145  3250  745

Cs  5,18  3,15  2,2  2,51  1,89  1,72  0,68

Ga  27,6  16,8  26,8  23,3  18,5  19  21,4

Hf  10,3  4,7  4,1  7  5,9  8,4  8,5

Nb  35,3  8,1  12,4  19  9,6  6,5  4,2

Rb  155,5  110,5  244  156,5  135  176  120

Sr  259  240  379  278  235  325  174

Ta  1,1  0,6  0,5  0,7  0,4  0,2  0.1

Th  8,8  5,01  10,6  12,65  5,91  4,35  2,48

U  1,22  1,49  1,54  1,09  1,14  2,34  2,42

W  1  1  3  2  1  2  1
Zr  431  183  132  241  180  269  261

Y  23,6  20,9  31,4  14,4  11,2  7,3  3,5

Mo  1  1  1   1  1  2  2

Cu  11  4  5  12  9  9  6

Pb  16  13  40  22  28  29  29

Zn  146  104  60  81  65  36  36

La  41,6  26,3  33,4  42,1  18,6  16,4  10,1

Ce  88,8  55,8  72,3  87,3  37,7  31,7  18,3

Pr  10,4  6,37  8,44  9,78  4,22  3,37  1,88

Nb  35,3  8,1  12,4  19  9,6  6,5  4,2

Sm  7,87  4,73  7,55  6,15  3,36  2,61  1,07

Eu  2,36  1,39  2,01  1,76  1,53  2,81  1,22

Gd  6,71  4,61  8,18  4,71  2,94  1,99  0,93

Tb  0,99  0,66  1,2  0,61  0,45  0,29  0,12

Dy  5,6  3,8  6,8  3,36  2,31  1,57  0,71

Ho  0,88  0,75  1,3  0,55  0,46 0 ,28  0,12

Er  2,39  2,36  3,36  1,51  1,26  0,81  0,43

Tm  0,29  0,36  0,42  0,22  0,18  0,12  0,1

Yb  1,8  2,31  2,33  1,35  1,18  0,84  0,69

Lu  0,25  0,36 0,31 0,22 0,18 0,19 0,15

Eu/Eu*  0,2  0,22 0,14 0,24 0,45 1,41 2,04

La/Yb  15,45  7,61  9,58  20,85  10,54  13,05  9,78
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Figura 11. Diagramas de Harker (1909) para elementos maiores das 
amostras do Gnaisse Shangri-lá. Campos em cinza: dados dos gnais-
ses Rio Fortuna, Turvo e Triunfo encontrados, respectivamente, em 
Faria et al. (2014), Figueiredo et al. (2013) e Faria (2015).

A distribuição de elementos maiores em relação 

a sílica (Fig. 11), dessas amostras, exibe correlação 

negativa pra Al
2
O

3
, CaO, FeOt, MgO, TiO

2
 e P

2
O

5
, 

sugerindo uma evolução magmática por cristalização 

fracionada de plagioclásio, hornblenda, biotita, apatita, 

ilmenita, magnetita e hematita. Os elementos traço em 

relação a sílica mostram dispersão para Rb, Ba, Sr e Zr, 

e correlação negativa para Ce, Y e La (Fig. 12). 
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Figura 12. Diagrama de Harker (1909) para elementos traço das 
amostras do Gnaisse Shangri-lá.  Campos em cinza: dados dos 
gnaisses Rio Fortuna, Turvo e Triunfo encontrados, respectiva-
mente, em Faria et al. (2014), Figueiredo et al. (2013) e Faria (2015).

Os diagramas AFM e A/CNK versus A/NK, 
propostos respectivamente por Irvine & Baragar 
(1971) e por Maniar & Picolli (1989), sugerem 
que o magmatismo que originou os protólitos do 
Gnaisse Shangri-lá é Calcio-Alcalino (Fig. 13A), 
de natureza predominantemente peraluminosa 
(Fig. 13B);   o diagrama FeOtot/(FeOtot+MgO) 

versus  SiO
2
, proposto por Frost et al. (2001), revela 

tendência magnesiana para esses protólitos, com três 
amostras coincidindo com o campo ferroso (Fig. 13C); 
enquanto os gráficos de Y+Nb versus Rb e Hf-Rb/30-
3Ta propostos, respectivamente, por Pearce (1984) e 
Harris et al. (1986), apontam para uma colocação em 
ambiente tectônico de arco vulcânico (Fig. 14).

Figura 13. Diagramas classificatórios de séries magmáticas para amostras do Gnaisse Shangri-lá. (A) AFM de 
Irvine & Baragar (1971); (B) A/CNK versus A/NK de Shand (1943); (C) FeOtot/(FeOtot+MgO) versus SiO2, propostos 
por Frost et al. (2001).  Campos em cinza: dados dos gnaisses Rio Fortuna, Turvo e Triunfo encontrados, respecti-
vamente, em Faria et al. (2014), Figueiredo et al. (2013) e Faria (2015).
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Figura 14. Diagramas para o Gnaisse Shangri-lá: (A) Y+Nb versus Rb (Pearce 1984); (B) Hf-Rb/30-
3Ta (Harris et al.1986).  Campos em cinza: dados dos gnaisses Rio Fortuna, Turvo e Triunfo 
encontrados, respectivamente, em Faria et al. (2014), Figueiredo et al. (2013) e Faria (2015).

O padrão de elementos terras raras (ETR) 
do Gnaisse Shangri-lá normalizados pelos valores 
condríticos de Nakamura (1977) (Fig. 15A), apre-
senta um enriquecimento acentuado de ETR leves 
em relação ETR pesados, com razões La/Yb varian-
do entre 7,61 e 20,85, e ausência de anomalia de Eu 
para quatro amostras (Eu/Eu* entre 0,14 e 0,45) e 
positivas para duas amostras  (Eu/Eu* entre 1,41 e 
2,04). Os elementos traço e ETR normalizados pe-
los valores de manto primitivo (Sun & McDonough 
1989), mostram enriquecimento de elementos litó-

filos de raio iônico grande (LILE) em relação aos de 
alto potencial iônico (HFSE), o magma apresenta 
um enriquecimento em Cs, Rb, Ba, K, acentuadas 
de Th e U, anomalia positiva para Pb, e anomalias 
negativas de Nb, Ta, P e Ti. As anomalias de Nb, 
Ta, Sr e Ti sugerem um padrão para magmatismo 
do tipo TTG (Fig. 15B), Moyen & Martin (2012). A 
alta anomalia de Pb pode ser relacionado a contri-
buição de sedimentos oceânicos ou envolvimento 
de material de crosta superior (Schaaf & Carrasco-
-Núñez 2010). 

Figura 15. Diagrama de Terras Raras normalizados: (A) em condrítos de Nakamura (1977); (B) manto primi-
tivo de Sun & McDonough (1989). Campos em sombreados: dados dos gnaisses Rio Fortuna, Turvo e Triunfo 
encontrados, respectivamente, em Faria et al. (2014), Figueiredo et al. (2013) e Faria (2015).

DISCUSSÕES E CONCLUSÕES

Os gnaisses do tipo Chiquitania tem sido des-
crito no Terreno Paraguá tanto em território bo-
liviano como no Brasil. O gnaisse Shangri-lá apre-
senta xenólitos de anfibolitos e superposição de 
estruturas, indicando um ortognaisse polideformado, 
com composição tonalítica, granodiorítica e graní-

tica. O gnaisse Shangri-lá é semelhante aos gnais-
ses descritos por Faria (2015), Turvo, Matão, Reti-
ro, Triunfo e Rio Fortuna, denominados no Brasil 
de Complexo Metamórfico Serra do Baú, sendo os 
correspondentes do Complexo Gnáissico Chiqui-
tania na Bolívia, de Litherland et al. (1986).  Neste 
trabalho preferiu-se manter o nome Complexo Me-
tamórfico Chiquitania, que já se tornou amplamen-
te conhecido em ambos territórios.  
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As idades demonstram que o evento gerador 
dos protólitos dos gnaisses do Complexo Chiquita-
nia teria sido gerados entre 1720 a 1640 Ma. Magma-
tismos com esse intervalo de idade são registrados 
em vários lugares na Terra: o Terreno Pinware, na 
Província Grenville, sudoeste de Labrador no Cana-
dá, são intrusões graníticas, ortognaisses e parag-
naisses com idade entre 1710-1600 Ma (Wasteneys 
et al. 1997)Pinwarian and Grenvillian. Labradorian 
(1710-1600 Ma; episódio tonalitíco de 1700-1600 Ma 
são reconhecidos na Faixa Ghats ocidental, na Pro-
víncia Peninsular da Índia (Rajesh 2012); e até na 
Província Mazatzal no Estados Unidos, com idades 
de ortognaisses entre 1680-1650, formados na Oro-
genia Mazatzal (Amato et al. 2008); também mostra 
uma correlação temporal com os ortognaisses do 
Complexo Jamari (1,76 - 1,63 Ga) no Cráton Amazô-
nico (Scandolara et al. 2013). Magmatismos com esse 
intervalo de tempo podem ser relacionados a constru-
ção do supercontinente Columbia/Nuna (Rogers & 
Santosh 2002) com intervalo entre 1.9 a 1.5 Ga, para 
(Meert & Santosh 2017) entre 1.7 a 1.4 Ga, similar ao 
intervalo dado por Zhang et al. (2012 de 1780 e 1400 
Ma e Roberts (2012) de 1.7 a 1.2 Ga.  

A comparação litoquímica realizada com os 
Gnaisse Rio Fortuna, Gnaisse Turvo, Triunfo e Shan-
gri-lá, apresentam similaridades, apesar de diferenças 
nos teores de Th, La e Ce; e o Gnaisse Shangri-lá apre-
senta ausência ou anomalia positiva de Eu, quando 
normalizados em valores condríticos de Nakamura 
(1977). De acordo com Martin et al. (2005); Laurent et 
al. (2014), a ausência ou anomalias positivas de Eu e 
Sr, acompanhados de baixos valores de Y (≤10 ppm) e 
Yb são comumente descritos em rochas TTGs; rochas 
cálcio-alcalinas e peraluminosas, com índice de sílica 
em torno de 62 a 75%, com baixos teores de óxidos 
ferromagnesianos (FeOt+MgO+MnO+TiO

2
O ≤ 5% 

em peso); e moderadas razões CaO/(Na2O+K2O); e 
os elementos traços normalizado por manto primiti-
vo de Sun & McDonough (1989), revelam anomalias 
de Nb, Ta, Sr e Ti; esses padrões são atribuído para 
magmatismo do tipo TTG (Moyen e Martin., 2012). 
O comportamento dos ETR, onde o ETR leves é 
enriquecido em relação ETR pesados e elementos li-
tófilos de raio iônico grande (LILE) em relação aos de 
alto potencial iônico (HFSE), de acordo com Condie 
(2005); Martin et al. (2014); Laurent et al. (2014) é co-
mum também em TTG. Esses padrões listados podem 
ser atribuídos a magmas gerados por fusão de rochas 
metamáficas (anfibolito, anfibolito com granada ou 
eclogite) em ≥10 kbar (35Km). Tais condições permi-
tem a presença de liquido no resíduo, apresentando 
baixos teores de ETR pesados, além de estar acima 
do campo de estabilidade do plagioclásio, explicando 
TTGs ricos em Al

2
O

3
, CaO e Sr e a ausência de ano-

malia negativa de Eu, Laurent et al. (2014). O alto teor 
de Pb indica uma possível contribuição de metassedi-
mentos da crosta oceânica em subducção (Schaaf & 

Carrasco-Núñez, 2010), também indicado pelo enri-
quecimento de LILE em magmas TTG de acordo cm 
Champion & Smithies (2007).   

A primeira e a segunda fase de deformação im-
postas ao Gnaisse Shangri-lá é caracterizada como 
compressiva em um sistema dúctil, atribuída à Oro-
genia Lomas Manechis, que gerou o bandamento 
gnáissico em F

1
 e dobramento/transposição em F

2,
 

ambas em fácies anfibolito e com direções para NW. 
Posteriormente em nível crustal raso houve o desen-
volvimento de cisalhamento sinistral e geração de re-
dobramento em F

3
, que pode ser correlacionada à fase 

final da Orogenia San Ignácio em fácies xisto verde 
com direção para NE. O Gnaisse Turvo descrito por 
Figuereido et al. (2013), mostra duas fases de deforma-
ção dúctil com direções para NW, correlacionáveis as 
duas primeiras fases de deformação do Gnaisse Shan-
gri-lá. Faria et al. (2014); Faria et al. (2015) apresenta 
três fases de deformação para o Gnaisse Rio Fortuna 
e Triunfo, respectivamente, com as duas primeiras fa-
ses em condições dúcteis (NW) e paralelas entre si e 
a última fase (F

3
) espaçadas e ortogonal às anteriores 

(NE), evidentes também no Gnaisse Shangri-lá.  
   Considerando suas caracte-
rísticas mineralógicas, estruturais e litoquímica do 
Gnaisse Shangri-lá sugere-se sua correlação ao Com-
plexo Chiquitania, exposto no território brasileiro e 
apesar de não haver datação do Gnaisse Shangri-lá, 
sua geração pode ser relacionada ao extenso magma-
tismo estateriano (1640- 1720 Ma) no embasamento 
do Terreno Paraguá. A evolução tectônica para os 
Gnaisses Chiquitania é iniciada na Orogenia Lomas 
Manechis, com geração de um magmatismo ácido, 
cálcio-alcalino, peraluminoso, magnesiano, e similar 
aos magmas do tipo TTG para o Gnaisse Shangri-
-lá, em ambiente convergente de arcos insulares, em 
ambiente oceânico. Sugere-se que os protólitos do 
Gnaisse Shangri-lá teria intrudido rochas máficas, re-
manescente de crosta oceânica, representados atual-
mente pelos xenólitos de anfibolitos do Complexo 
Ricardo Franco de Figueiredo et al. (2014). Possi-
velmente o magma gerador do protólito do Gnaisse 
Shangri-lá teve contaminação de metassedimentos de 
crosta oceânica em subducção.  

Com base nos dados disponíveis, aventa-se 
uma evolução crustal para o Complexo Chiqui-
tania, em particular o Gnaisse Shangri-lá, inicia-
da em um ambiente de convergência em orógeno 
acrescionário paleoproterozoico, dominado por 
arcos de ilhas  (Orogenia Lomas Manechis), com 
retrabalhamento tectônico e metamórfico meso-
proterozoico (Orogenia San Ignácio), que pro-
vavelmente foi a responsável pela aglutinação do 
Terreno Paraguá ao proto Craton Amazônico e, 
por consequência, a formação do supercontinente 
Columbia (1.7-1.4 Ga). 
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RESUMO: No ano de 2012 o Governo Federal criou 
o Plano Nacional de Gestão de Riscos e Resposta a 
Desastres Naturais, com o objetivo de redução geral 
das perdas humanas e materiais em áreas propensas 
à desastres naturais. Este programa é composto por 
quatro eixos temáticos Mapeamento, Prevenção, Mo-
nitoramento e Alerta e Resposta e coube ao Serviço 
Geológico do Brasil atuar no primeiro eixo, ou seja, na 
produção do conhecimento geológico-geotécnico em 
municípios com alto e muito alto risco a deslizamen-
tos e inundações. Dentro deste contexto, o presente 
trabalho apresenta os resultados desses mapeamen-
tos no Estado do Pará, no período de 2012 a 2018, que 
abrangeu nesse período 73 municípios (cerca de 50% 
do estado em termos de município), permitindo ava-
liar e caracterizar os principais tipos de risco geológi-
co ocorrentes no estado. No qual foram mapeados 433 
setores de risco e 114677 pessoas em situação de risco 
geológico. As tipologias de risco observadas em cam-
po foram: inundação (com 54% dos setores e 87.866 
pessoas), deslizamento (com 21% dos setores e 19.220 
pessoas), erosão pluvial (com 8% dos setores e 2.718 
pessoas), erosão costeira (com 8% dos setores e 1.832 
pessoas), erosão fluvial (com 7% dos setores e 1.299 
pessoas), queda de blocos (com 1% dos setores e 752 
pessoas), enxurrada (com 1% dos setores e 592 pes-
soas) e colapso de aterro (que foi identificado em um 
setor e onde vivem 448 pessoas em situação de risco). 
E nesse período ocorreram alguns eventos no estado 
que ganharam destaque na mídia, como o colapso de 
aterro em Abaetetuba no ano de 2014, a destruição da 
Rua Bahia, por erosão pluvial em Rondon do Pará em 
2015 e a erosão costeira na Praia de Ajuruteua em Bra-
gança no ano de 2015. A integração e a análise desses 
dados possibilitará, uma visão geral de onde e como 
ocorrem as diferentes tipologias no estado,  gerando 
subsídios para que os órgãos competentes possam a 
vir a trabalhar no monitoramento, prevenção e miti-
gação de desastres no Pará.

PALAVRAS-CHAVE: risco geológico, desastres 
naturais e Estado do Pará.

ABSTRACT: In 2012, the Federal Government created the 
National Plan for Risk Management and Response to Natural 
Disasters, aiming at a general reduction of human and mate-
rial losses in areas prone to natural disasters. This program is 
composed of four thematic axes: Mapping, Prevention, Monito-
ring and Alert and Response and it was incumbent upon the Ge-
ological Survey of Brazil to act on the first axis, that is, on the 
production of geological and geotechnical knowledge in munici-
palities with high and very high risk of landslides and floods. In 
this context, the present work presents the results of these ma-
ppings in the State of Pará, in the period from 2012 to 2018, whi-
ch covered 73 municipalities in the period, allowing the evalua-
tion and characterization of the main types of geological risk 
occurring in the state.  In which 433 sectors of risk and 114677 
people in geological risk situation were mapped. The typologies 
of risk observed in the field were: flood (with 54% of sectors 
and 87,866 people), landslide (with 21% of sectors and 19,220 
people), pluvial erosion (with 8% of sectors and 2,718 people), 
coastal erosion (with 8% of sectors and 1,832 people), fluvial 
erosion (with 7% of sectors and 1,299 people), rock fall (with 1% 
of sectors and 752 people), torrents (with 1% of sectors and 592 
people) and landfill collapse (which was identified in one sector 
and where 448 people live at risk). And during this period there 
were some events in the state that have gained prominence in the 
media, such as the landfill collapse in Abaetetuba in 2014, the 
destruction of Bahia Street, due to pluvial erosion in Rondon 
do Pará in 2015 and the coastal erosion in Ajuruteua Beach in 
Bragança in the year 2015. The integration and analysis of the-
se data will provide an overview of where and how the different 
typologies occur in the state, generating subsidies so that the 
competent bodies can come to work in the monitoring, preven-
tion and mitigation of disasters in Pará.

KEYWORDS: geological harzard, natural disasters and 
Pará State.
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INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas desastres decorrentes de 
eventos naturais castigaram todo o país. Dentre esses, 
as inundações e movimentos de massa foram aqueles 
que acarretaram o maior número de mortes entre os 
anos de 1991 e 2010, ultrapassando as previsões dos 
sistemas de alerta existentes. Entre os casos mais re-
centes estão as inundações de Alagoas e Pernambuco 
em 2010, de Santa Catarina em 2011 e as chuvas catas-
tróficas ocorridas na região serrana do Rio de Janeiro 
em janeiro de 2011, repetidas em 2012 nos estados do 
Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo.

Conforme o inciso IV do artigo 6º da lei núme-
ro 12.608/12, “compete à União apoiar os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios no mapeamento das 
áreas de risco”. Dessa forma, o Serviço Geológico do 
Brasil – CPRM (Companhia de Pesquisa de Recur-
sos Minerais), empresa do governo federal ligada ao 
Ministério de Minas e Energia, vem realizando desde 
novembro de 2011, o mapeamento, descrição e classi-
ficação de áreas de risco geológico alto e muito alto 
em municípios de todas as unidades da federação se-
lecionados pelas Defesas Civis Nacional e Estadual. A 
finalidade de tal estudo é a prevenção e consequente 
redução de perdas sociais e econômicas relacionadas 
a desastres naturais. Nessas áreas o risco geológico 
está relacionado com a possibilidade de ocorrência de 
acidentes causados por movimentos de massa, feições 
erosivas, enchente e inundação. 

No Estado do Pará o mapeamento de risco iniciou 
no ano de 2012 e até o final de 2018 já foram mapeados 
73 municípios, o que permitiu avaliar as principais 
tipologias de risco que ocorrem em 50% do estado. 
Assim, foram identificadas as seguintes tipologias de 
risco: inundação, deslizamento, queda de blocos, ero-
são fluvial, erosão costeira, erosão pluvial, colapso de 
aterro e enxurrada. Desta forma, este trabalho pro-
põe-se integrar, caracterizar e analisar os dados dos 
mapeamentos realizados pela CPRM, a fim de gerar 
subsídios para que os órgãos competentes possam a 
vir trabalhar no monitoramento, prevenção e mitiga-
ção de desastres no estado.

MATERIAIS E MÉTODOS

Para realização deste trabalho utilizou-se os 
dados de risco produzidos pelo Serviço Geológico 
do Brasil - SGB (CPRM), dos municípios setorizados 

no estado do Pará entre os anos de 2012 e 2018. Estas 
informações foram compiladas, analisadas e inseridas 
em tabelas do Excel e no Arcgis. Assim, foi possível 
espacializar e quantificar as tipologias de desastres, os 
municípios mais atingidos por estes riscos naturais e 
identificar o número de pessoas afetadas. 

A metodologia utilizada pelo SGB para a 
realização das setorizações de risco é dividida em 
três etapas (Pimentel 2012): 1) Pesquisa - inclui as 
tarefas anteriores às atividades de campo, na qual são 
levantadas informações prévias sobre as características 
geológicas do município, histórico de ocorrência 
de desastres naturais, aspectos hidrológicos, além 
de coleta de imagens de satélite. Também nessa 
etapa são realizados os primeiros contatos com a 
Coordenação da Defesa Civil municipal (COMDEC); 
2) Mapeamento – nesta etapa são realizadas 
atividades de campo nas áreas onde, segundo a defesa 
civil municipal, há histórico de ocorrência de desastres 
naturais ou naquelas áreas onde existem situações de 
risco. Nos locais visitados são analisadas visualmente 
algumas características geológicas e geotécnicas do 
terreno. Além disso, também é feito o levantamento do 
histórico local em relação à ocorrência de processos, 
indícios de instabilização (relatos de moradores), 
levantamento da recorrência, histórico das enchentes 
e inundações. No caso de deslizamento e erosões são 
observados indícios de processos desestabilizadores 
do terreno, geomorfologia da encosta, atributos do(s) 
talude(s), aterro lançado, escoamento de águas pluviais 
e de águas servidas e presença de feição erosiva. Os 
setores de risco são classificados em setores com risco 
alto (R3) e muito alto (R4), por se tratar de uma ação 
emergencial, utilizando a classificação proposta pelo 
Ministério das Cidades e pelo Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas (2004 e 2007). 3) Elaboração do Sistema 
de Informações Georreferenciadas (SIG), que 
contém as informações de localização dos setores de 
risco, tipologia, grau de risco, quantidade de pessoas 
em risco, quantidade de imóveis em risco e também a 
data do mapeamento, além deste SIG são elaborados 
também os mapas contendo os setores de risco.

RESULTADOS

 Até o final de 2018 foram realizadas setoriza-
ção de risco em 73 municípios do Estado do Pará, dos 
quais 10 contaram com revisita, onde as áreas mapea-
das no primeiro mapeamento foram revisitadas para 
avaliar se a situação de risco ainda permanece (Fig. 1).
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Gráfico 1. Quantidades de setores por tipo de 
risco mapeados no estado do Pará.

Gráfico 2. Quantidade de pessoas em risco por 
tipologia no estado do Pará.

Figura 1 - Localização dos municípios mapeados no Estado do Pará pelo projeto Setorização de Risco no 
período de 2012 a 2018. 

E a partir deste mapeamento foram se-
torizadas 433 áreas de risco alto e muito 
alto no Estado do Pará, nas quais vivem 
aproximadamente 114677 pessoas.

Os tipos de risco encontrados no Pará fo-
ram: inundação, movimento de massa (desliza-
mento e queda de blocos), erosão fluvial, erosão 
pluvial, erosão costeira, colapso de aterro e en-
xurrada.

Como é possível observar no Gráfico 1, 54% 
dos setores mapeados correspondem a setores 
com risco a inundação, seguido de 22% de se-
tores mapeados com risco a deslizamento. Onde 
os outros tipos de risco somam juntos 24%. No 
Gráfico 2 é possível observar que 77% da popu-
lação  que vive em áreas de risco no estado do 
Pará estão em áreas com risco a inundação. A 
seguir será apresentada uma caracterização de 
todas as tipologias de risco mapeadas no estado 
do Pará.
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Inundação 

As cidades da Amazônia, historicamente, se de-
senvolveram ao longo das margens dos numerosos 
rios, devido, principalmente, à facilidade de transpor-
te, comunicação e escoamento da produção (Silva Jú-
nior 2010). Assim, as áreas urbanas foram construídas 
nas planícies de inundação dos rios, que são áreas na-
turalmente sujeitas a inundação periódica. Segundo 
Filizola et al. (2002), as margens dos principais rios 
da Bacia Amazônica é influenciada pela forte ampli-
tude de variação do nível d’água (a exemplo de 8m 
na cidade de Óbidos) ao longo de um ciclo hidroló-
gico, gerando inundações regulares de vastas zonas. 
A região do Baixo Amazonas apresenta um máximo 
de cheia único e suave de abril a julho, que representa 
a composição dos aportes dos rios Solimões, Negro e 
Madeira (Andrade & Szlafsztein 2018). Os rios Tapa-
jós e Xingu apresentam um único pico de cheia suave 
de janeiro a maio (Filizola et al. 2002). 

O risco a inundação foi observado em 54% dos 
setores mapeados pelo projeto no estado do Pará e 
foi identificado em 62 dos 73 municípios já visitados, 
como pode ser visto na Figura 2 e Gráfico 3, onde apro-

ximadamente 87.866 pessoas residem nestas áreas. E 
o munícipio que apresentou o maior número de seto-
res e de pessoas em condições de risco a inundação foi 
o município de Marabá como observado no Gráfico 4.

Durante os trabalhos de campo, em diversas ci-
dades foram observadas as marcas nas paredes das 
edificações, em que o nível d’água atingiu durante a 
inundação, nas quais a população relata a perda de 
bens materiais (Figs. 2A e 2B), principalmente du-
rante o período chuvoso (entre dezembro e março). 
Também foram observados diversos tipos de inter-
venções por parte da população, que agravam as 
inundações, como impermeabilização do solo, reti-
rada da vegetação, prática de lançamento de aterro 
para a construção de novas moradias, que levam ao 
assoreamento das drenagens menores e como con-
sequência havendo uma perda na capacidade de va-
zão. Um outro fator encontrado é a ausência de um 
sistema de drenagem pluvial, o que dificulta o esco-
amento das mesmas e o lançamento de águas servi-
das e barramentos artificiais, como exemplo a cons-
trução de ruas e estradas, dificultam o escoamento da 
rede de drenagem, agravando assim as inundações.

Figura 2. Localização das áreas de risco a inundação mapeadas no período de 2012 a 2018 no estado do Pará; 
A – Vista aérea da inundação em Marabá (Fonte: Acervo Defesa Civil, 2012); B – A seta mostra o nível em que a 
inundação atingiu na estação termelétrica do município de Alenquer. (Fonte: Luzardo & Teixeira 2012).     
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Gráfico 3. Quantidade de pessoas sujeitas ao risco de inundação por município.
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Gráfico 4. Quantidade de áreas de risco à inundação por município.

Movimento de Massa

Segundo Tominaga (2012) é o movimento do 
solo, rocha e/ou vegetação ao longo da vertente sob a 
ação direta da gravidade. Dentre os processos de mo-
vimento de massa, os dois tipos detectados durante 
os trabalhos de campo foram os deslizamentos e as 
quedas de blocos.

Deslizamento 

O risco a deslizamento foi encontrado em 22% 
dos setores mapeados pelo projeto no estado do Pará, 
sendo identificado em 31 municípios (Fig. 3 e Gráfico 
5), onde aproximadamente 19.220 pessoas estão sob 
este tipo de risco. E os munícipios que apresentaram 
o maior número de setores foram Parauapebas e Itai-
tuba (Gráfico 5), sendo que Parauapebas se destaca 
como sendo o município com o maior de pessoas em 
condições de risco a deslizamento (Gráfico 6).

A tipologia de risco deslizamento do tipo planar 
foi observada associada a algumas situações de ocu-
pação: as das margens dos rios amazônicos, e ocupa-
ção de terrenos que possuem formas de relevo com 
amplitudes variando de 30 a 50m.

As margens dos rios amazônicos, como as da 
região oeste do estado, são caracterizadas por serem 
altas e íngremes com declividade variando de 45° a 
90° (Fig. 3A), sendo sustentadas por material incoeso 
ora da Formação Alter do Chão, ora por sedimentos 
recentes, que são influenciadas por toda a dinâmica 
sazonal dos rios, água da chuva e gravidade. Os des-
lizamentos das margens estão associados ao processo 
natural de erosão fluvial, onde o rio busca o seu equi-
líbrio (Bandeira et al. 2008) . Esses agentes juntamen-
te com as condicionantes antrópicas levam a situação 
de risco a deslizamento.    

Foram observados também setores de desliza-
mento em áreas onde o relevo apresenta amplitu-
des variando de 30 a 50m, com declividade supe-
rior a 45°, em regiões de bordas de planalto (como 
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exemplo do município de Paragominas), colinas 
amplas e suaves, colinas dissecadas, morros bai-
xos e tabuleiros dissecados. Em geral esses relevos 
são sustentados por rochas alteradas que geram 
solos espessos de baixa coesão. Essas caraterísti-
cas aliadas com as altas taxas de precipitação do 
inverno amazônico que ocasionam a saturação do 
solo podem desencadear eventos de deslizamentos 

nestas áreas. É comum observar nessas áreas a ação 
do homem, como agente modificador da dinâmica 
natural do relevo e por consequência a instabilida-
de das vertentes, como: cortes verticais nos taludes 
(Fig. 3B) para a implantação das moradias e vias de 
acesso, desmatamentos, lançamento de águas ser-
vidas e lixo, aterro lançado e também plantação de 
bananeiras.  
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Figura 3. Localização das áreas de risco a deslizamento mapeadas no período de 2012 a 2018 no estado do Pará; 
A – Margem do Rio Tapajós, em Itaituba, sujeita a risco de deslizamento (Fonte: Fonseca & Bandeira 2015); B – 
Cortes verticais na encosta do morro, com a instalação de diversas moradias, município de Parauapebas . (Fonte: 
Fonseca & Teixeira 2013).     

Gráfico 5. Quantidade de áreas de risco a deslizamento por município.
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Gráfico 6. Quantidade de pessoas sujeitas ao risco de deslizamento por município.
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Queda de Blocos 
O risco a queda de blocos foi identificado em 

três municípios do Estado do Pará, Trairão, Redenção 
e Santarém (Fig. 4) o que representa 1% dos setores 
mapeados (Gráfico 7) nos quais vivem aproximada-
mente 752 pessoas em condição de risco (Gráfico 8). 
Estas áreas foram caracterizadas pela presença de 
blocos de rocha em áreas de morros e serras que apre-

sentam declividade superior a 45°. Esses blocos são 
sustentados pelo solo, porém havendo perda da resis-
tência mecânica do apoio, que pode ser uma superfí-
cie rochosa, árvores e raízes e também pela erosão ou 
ação das águas das chuvas que escavam as camadas 
superficiais do solo, pode ocorrer a liberação desses 
blocos encosta abaixo, podendo vir atingir residên-
cias localizadas no sopé da encosta (Figs. 4A e 4B).

Figura 4. Localização das áreas de risco a queda de blocos mapeadas no período de 2012 a 2018 no estado do 
Pará; A – Casas localizadas no sopé de morro testemunho em Santarém que teve sua escavada para extração de 
material de construção provocou o desabamento de blocos  (Fonte: Luzardo & Teixeira 2012c); B – Blocos rolados 
em encosta próximo de moradias no município de Redenção. (Fonte: Conceição & Queiroz 2018).     
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  Gráfico 7. Quantidade de áreas de risco a queda de blocos por município.
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Gráfico 8. Quantidade de pessoas sujeitas ao risco de queda de blocos por município.

Erosão Fluvial

 Como citado anteriormente, as cidades da 
Amazônia se desenvolveram principalmente nas mar-
gens dos rios, e além das inundações estão sujeitas 
ao risco de erosão fluvial, como constatado durante 
os trabalhos de campo. O Estado do Pará está inseri-
do dentro do contexto da bacia hidrográfica do Rio 
Amazonas, que é o maior rio do mundo em termos 
de média anual de descarga (209.000m³s-¹) e área 
de drenagem (6.100 000 km²), segundo Latrubesse 
(2008). A dinâmica fluvial de grandes rios envolvem 
mecanismos complexos, devido principalmente aos 
processos erosivos de margens continentais e ilhas, 
além do surgimento de ilhas e deposição nas margens. 
Dentre estes processos, a erosão das margens conti-

nentais é o que traz risco a população das áreas urba-
nizadas e na região recebe o nome de Terras Caídas. 
Teixeira (2017) apresenta a dinâmica fluvial intensa 
de um trecho do Rio Amazonas, no Estado do Pará, 
mostrando as áreas que sofreram erosão e acreção de 
margens, no período de 31 anos, através de análise 
multitemporal de imagens Landsat. Para Bandeira et 
al. (2018), Terras Caídas é um processo erosivo que 
ocorre nas margens dos rios amazônicos, mas diferen-
ciado, dos outros rios do Brasil, pois associa-se não só 
a erosão  de caráter pontual, mas também a movimen-
tos de massa de média a grande extensão que causam 
processos de escorregamentos, solapamentos, raste-
jos e grandes deslocamentos de terra. Neste trabalho 
se considera o fenômeno das Terras Caídas, como o 
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processo de erosão fluvial que ocorre principalmen-
te associado as margens constituídas por sedimentos 
inconsolidados, dos Depósitos Aluvionares , que faci-
litam  o deslocamento de grandes massas de terra por 
diferentes mecanismos.    

O risco a erosão fluvial foi mapeado em 7% dos 
setores no estado do Pará, sendo identificado em 12 
municípios (Fig. 5 e Gráfico 9), onde aproximada-
mente vivem 1.299 pessoas. E o munícipio que apre-
senta o maior número de setores é Curralinho (Gráfi-
co 9), sendo que no município de Porto de Moz mais 
pessoas estão em condição de risco a erosão fluvial  
(Gráfico 10).

Nas regiões onde foi observado o processo de 
erosão de margem, o entorno dos rios e seus afluentes 
são constituídos pelos Depósitos Aluvionares, que são 
caracterizados por sedimentos clásticos inconsolida-
dos síltico argilosos e também por depósitos mais an-
tigos, como exemplo, os  da Formação Alter do Chão, 
a exemplo do que ocorre no município de Óbidos. 

Como observado em campo e também como descrito 
na literatura (Marques 2017), a escala de grandeza do 
processo erosivo, possui como um dos condicionan-
tes a geologia das margens, podendo deslocar faixas 
quilométricas em um curto espaço de tempo, quan-
do ocorrem em margens constituídas por Depósitos 
Aluvionares, pouco consolidados (Fig. 5A), e erosões 
mais restritas, quando ocorrem em áreas onde as mar-
gens são constituídas por substrato mais consolidado 
(Fig. 5B). Mas o processo de erosão fluvial é influen-
ciado por outros condicionantes, como às fortes va-
riações de descarga durante a subida das águas, du-
rante o ciclo hidrológico, pressão hidrostática sobre 
os depósitos das margens, onde a água infiltrada e 
retida no pacote sedimentar, favorece a instabilidade 
do material e a posterior quebra de resistência, que 
tem como consequência os escorregamentos, sola-
pamentos  e demais processos atuantes no recuo das 
margens (Tricart 1977, Marques 2017 e Bandeira et al. 
2018).  

Figura 5. Localização das áreas de risco a erosão fluvial mapeadas no período de 2012 a 2018 no estado do Pará; A 
– Erosão fluvial na margem do Rio Amazonas, cidade de Porto de Moz. (Fonte: Bandeira & Simões 2017); B – Erosão 
fluvial na margem do Rio Tocantins na cidade de Cametá. (Fonte: Fonseca & Bandeira 2013 ). 
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Gráfico 9. Quantidade de áreas de risco a erosão fluvial por município.
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Gráfico 10. Quantidade de pessoas sujeitas ao risco de erosão fluvial por município.
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Erosão Pluvial

A erosão pela água da chuva não ocorre apenas 
pelo impacto das chuvas que provoca a desagregação 
das partículas, mas também pela existência do es-
coamento superficial e pela água de infiltração (Su-
guio 2003). Dependendo da forma como se processa 
o escoamento superficial, podem-se desenvolver dois 
tipos de erosão: erosão laminar, caracterizada pelo 
escoamento difuso das águas das chuvas, resultando 
na remoção progressiva e uniforme dos horizontes 
superficiais do solo, e a erosão linear, causada pela 
concentração das linhas de fluxo das águas de escoa-
mento superficial, resultando em pequenas incisões 
na superfície do terreno, em forma de sulcos, que pode 
evoluir, por aprofundamento para ravinas (Infanti Jr. 
& Fornasari Filho 1998). Com o aprofundamento das 
ravinas, havendo contribuição dos fluxos de águas 
subsuperficiais, em que se inclui o lençol freático, 
configura-se o processo conhecido por voçoroca (In-
fanti Jr. & Fornasari Filho 1998; Suguio 2003).

No estado do Pará, os setores de risco a erosão 
pluvial foram mapeados em áreas com relevo do tipo 

baixos platôs e tabuleiros, que apresentam topos sua-
vemente aplainados e amplitudes variando desde 20 
m chegando a 95m. No caso dos baixos platôs estes 
apresentam bordas com altas declividades (70° a 80°), 
como no município de Rondon do Pará. As altas pre-
cipitações no período de janeiro a abril intensificam 
o processo de erosão e como fatores deflagradores 
observou-se a retirada da vegetação, o lançamento de 
lixo e águas servidas e também por sistemas inapro-
priados de drenagem urbana, que concentra e acele-
ra as águas pluviais na direção das áreas com maior 
declive, levando ao surgimento de ravinas de grandes 
dimensões como aconteceu na Rua Bahia, no muni-
cípio de Rondon do Pará em 2015 (Fig. 6A), onde o 
desmatamento e ocupação da borda da feição erosiva, 
levou a interdição e desocupação de algumas residên-
cias, uma vez que parte da rua desabou. 

Em termos de representatividade este tipo de 
risco foi observado em 8% do total de setores mapea-
dos no estado, ocorrendo em 14 municípios (Fig. 6 e 
Gráfico 11), onde aproximadamente vivem 2.718 pes-
soas (Gráfico 12).
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Figura 6. Localização das áreas de risco a erosão pluvial mapeadas no período de 2012 a 2018 no estado do 
Pará; A – Vista aérea da ravina na Rua Bahia em Rondon do Pará. (Fonte: Fonseca et. al 2015). B – Casas na borda 
da ravina na cidade de Monte Alegre (Fonte: Luzardo & Teixeira 2012b).

Gráfico 11. Quantidade de áreas de risco a erosão pluvial por município.
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Gráfico 12. Quantidade de pessoas sujeitas ao risco de erosão pluvial por município.
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Erosão Costeira 
Segundo Souza (1997), os processos sedimen-

tares que ocorrem na zona costeira são produtos de 
fatores meteorológicos/climáticos, oceanográficos/
hidrológicos, geológicos e antrópicos. E um conceito 
importante para o entendimento do processo de ero-
são costeira, é o de balanço sedimentar, que é a relação 
entre perdas/saídas e ganhos/entradas de sedimentos 
nessa praia. Essas trocas podem ocorrer entre a praia 
e o continente, a plataforma continental e a própria 
praia. Assim, quando o balanço sedimentar na praia 
for negativo, haverá um déficit sedimentar, predomi-
nando a erosão da praia.

 A erosão costeira passa a ser considerada pro-
blemática quando é severa e ameaça áreas de interesse 
socioeconômico. No estado do Pará foram identifica-
das diversas áreas com risco a erosão costeira e ao lon-
go do trabalho se considerou como Zona Costeira, a 
definida por El - Robrini et al. (1998), que divide em 
3 setores: (1) Costa Atlântica do Salgado (trecho entre 
a Baía do Marajó e o Rio Gurupi), caracterizada por 

reentrâncias, com vales afogados, bastante ativos; (2) 
Insular Estuarino do Rio Amazonas (Ilha do Marajó) e 
(3) Continental Estuarino do Rio Pará e Baía do Mara-
jó (abrange a Ilha de Mosqueiro). Toda a zona costeira 
é influenciada pelas macromarés semidiurnas com am-
plitude de 5,2 m no setor 1, e mesomaré semidiurnas 
nos setores 2 e 3 com amplitude 3,65 m. 

Os municípios em que foram detectados situação 
de risco a erosão costeira foram: Barcarena, Belém, Sal-
vaterra, Soure, Ponta de Pedras, Bragança, Maracanã, 
Marapanim, e Salinópolis (Fig. 7 e Gráfico 13 e 14). A 
erosão costeira é caracterizada pelo recuo da linha de 
costa ao longo do tempo, e alguns indícios desse recuo 
foram observadas nas praias, nestes municípios, como 
erosão das falésias fluviais (barrancos), queda de árvo-
res, retirada da vegetação e ocupação de dunas e pro-
blemas estruturais em casas e estabelecimentos comer-
ciais (Figs. 7A e 7B), que são atingidos pela interação 
dinâmica entre a ação das ondas, correntes de maré e 
vento, que aumentam seu poder destrutivo no período 
das marés de sizígia, principalmente no mês de março. 

Figura 7. Localização das áreas de risco a erosão costeira mapeadas no período de 2012 a 2018 no estado do Pará; 
A – Casas erodidas na praia do Farol Velho em Salinópolis. (Fonte: Conceição & Teixeira 2016). B – Erosão na praia 
de Ajuruteua em Bragança  (Fonte: Fonseca et. al 2015).
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Gráfico 13 - Quantidade de áreas de risco a erosão costeira por município.
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Gráfico 14. Quantidade de pessoas sujeitas ao risco de erosão costeira por município.

Colapso de Aterro
Todo solo quando submetido a um determinado 

tipo de carregamento (exemplo: peso de uma cons-
trução), sofre recalque, inevitavelmente em maior ou 
menor grau (Cintra 1998). Recalque é o termo utiliza-
do em engenharia civil para designar o fenômeno que 
ocorre quando uma edificação sofre um rebaixamento 
devido ao adensamento do solo (diminuição dos seus 
vazios) sob sua fundação (Mendes 2012). O solo sofre 
uma espécie de “colapso de sua estrutura” ocasiona-
do o surgimento de trincas e fissuras nas construções, 
podendo causar inclusive sérios danos e comprome-
timento estrutural nas edificações e sua posterior in-
terdição.

No Estado do Pará foi registrado um evento, 
onde foi considerado como consequência de colapso 
de aterro, que ocorreu no município de Abaetetuba 

em 2014 (Figs. 8A e 8B). Conforme CPRM (2014b) e 
Ribeiro et al. (2018), a área de risco é caracterizada por 
um relevo plano sustentado por material argilo are-
noso coberto por aterro lançado, composto de areia, 
argila, lixo, matéria orgânica (semente de açaí, serra-
gem e resto de madeira). O colapso do aterro resultou 
em aproximadamente 13 casas destruídas e 49 inter-
ditadas. Foram observadas diversas trincas no solo, 
com extensões entre 5 e 20m e de 0,5 cm a 15 cm de 
largura. E conforme informações de moradores, há 70 
anos havia uma pequena drenagem no local, da qual 
era extraída argila para fabricação de tijolos, e a partir 
de dados batimétricos foi observado uma depressão 
na área, que com o passar dos anos foi aterrada com 
materiais de resistências diferentes, que não suporta-
ram a carga das edificações, o que acabou levando ao 
colapso. 
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Figura 8. Localização da área de risco a colapso de aterro mapeada em 2014 em Abaetetuba; A – Casas destruídas 
pelo colapso do solo. B – Detalhe do aterro da área constituído por caroços de açaí  (Fonte: Fonseca 2014).

Enxurrada

Segundo Amaral & Ribeiro (2012) a enxurrada 
é definida como o escoamento superficial concentra-
do e com alta energia de transporte, que pode ou não 
estar associado a áreas de domínio dos processos flu-
viais. É comum a ocorrência de enxurradas ao longo 
de vias implantadas sobre antigos cursos d’água com 
alto gradiente hidráulico e em terrenos com alta de-
clividade natural. Pode-se entender como inundações 
repentinas, que ocorrem em regiões de relevo acen-
tuado, rios de zonas montanhosas com bastante in-
clinação e vales profundos. Normalmente são geradas 
por chuvas fortes ou moderadas, num curto espaço de 
tempo (Amaral & Ribeiro, 2012). O excessivo fluxo 
de água e materiais arrastados representa, à medida 
que escoa, grande poder destruidor. Ocorre devido 
ao rápido acúmulo de águas na calha principal do rio. 
Essa situação, por si só, aumenta o poder de destrui-
ção do mesmo. E, como muitas vezes, estão associadas 
ao transporte não só de água, mas também de terra, 
rochas, troncos e tudo que aparecer no caminho, cria 
um movimento de massa ainda mais destruidor. Po-
dem ocorrer em áreas rurais e também urbanas. Ob-
viamente, são mais severas e trazem maiores riscos 
em áreas com grande nível de ocupação. As princi-

pais causas da ocorrência desse evento são naturais, 

porém suas consequências podem ser intensificadas 

pela ocupação da planície de inundação, por proble-

mas na macrodrenagem urbana, como assoreamento e 

barramentos dos corpos hídricos (Ribeiro 2015).

O risco a enxurrada foi observado em cinco mu-

nicípios (Fig. 9 e Gráfico 15), em áreas cujo relevo 

são do tipo morros e serras baixas, colinas disse-

cadas e bordas de platôs. Estes relevos apresentam 

amplitude variando de 50 a 120m e declividade su-

perior a 35°. Em geral foi observado, que o proces-

so ocorre após chuvas intensas de rápida duração, 

principalmente no período de dezembro a março, 

onde as águas concentradas nas partes mais altas 

escoam com altas velocidades para as áreas mais bai-

xas, onde o sistema de drenagem urbana não é capaz 

de drenar com eficiência o escoamento superficial. 

Como observado no campo em Nova Esperança do 

Piriá as enxurradas provocam muitos danos aos mo-

radores e comerciantes, pois a água invade as casas, 

impede o tráfego de pessoas e veículos e destrói a pa-

vimentação da rua, que necessita de reparos todos os 

anos por parte da prefeitura (Fonseca & Miyagawa 

2018). Aproximadamente vivem nessas áreas cerca 
de 592 pessoas (Gráfico 16). 
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Figura 9. Localização das áreas de risco a enxurrada mapeadas no período de 2012 a 2018 no estado do Pará; 
A – Enxurrada em Nova Esperança do Piriá (Fonte: Fonseca & Miyagawa). B – Área de alta declividade com 
risco a enxurrada em Xinguara (Fonte: Conceiçao e Moura 2018).
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Gráfico 15 - Quantidade de áreas de risco a enxurrada por município.

Gráfico 16. Quantidade de pessoas sujeitas ao risco de erosão costeira por 
município.



Caracterização das Tipologias de Risco Geológico Identificadas no Estado do Pará no período de 2012 a 2018

268
Contribuições à Geologia da Amazônia - Volume 11

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O conhecimento dos desastres naturais que afe-
tam o estado do Pará é fundamental para a efetividade 
de uma politica de gestão de risco para a região. Esse 
conhecimento ampliou-se nos últimos anos, através 
dos mapeamentos executados pelo Serviço Geológico 
do Brasil. Os resultados de 6 (seis) anos de pesquisa 
mostram que a inundação é o tipo de desastres que 
apresenta o maior número de setores e pessoas em 
risco. Resultado da extensa rede hidrográfica que o 
estado do Pará apresenta, com suas planícies que cul-
turalmente são ocupadas irregularmente, sem planeja-
mento adequado e que no período de chuvas intensas 
são inundadas causando danos materiais aos morado-
res.  

A segunda tipologia de processo mais ocorrente 
são os deslizamentos, que foi observada associada a al-
gumas situações de ocupação: as das margens dos rios 
amazônicos, e ocupação de terrenos que possuem for-
mas de relevo com amplitudes variando de 30 a 50m, 
nesses locais a  prática do corte/aterro e a construção 
de habitações muito próximas à base e a borda de rele-
vos, são os fatores que mais contribuem para os desli-
zamentos de terra, os quais já causaram muitos danos 
materiais e perdas de vida. 

O terceiro desastre de maior ocorrência no Esta-
do do Pará são as erosões de origem pluvial tipo ravina, 
as quais são resultados de altos índices pluviométricos 

incidentes no estado do Pará, associados a um relevo 
plano de baixas amplitudes, como os baixos platôs, 
planaltos e tabuleiro sustentados por material areno-
-argiloso e argilo-silto arenoso muito intemperizado, 
pouco coeso, e quando não estão cobertos por vegeta-
ção ou inexiste sistema de drenagem adequado, apre-
sentam alta suscetibilidade a processos erosivos. 

O quarto processo em termos de número de seto-
res mapeados foi a erosão costeira, caracterizada pelo 
recuo da linha de costa em alguns pontos da zona cos-
teira paraense, com erosão de falésias e destruição de 
estruturas e moradias e estabelecimentos comerciais, 
localizados na zona de praia.

O quinto processo de maior ocorrência no estado 
é a erosão fluvial, o qual atinge cerca de 1.299 pesso-
as que povoam as planícies de inundação e os taludes 
marginais, constituídos litologicamente por material 
pouco coeso e facilmente erodível.

Foram verificadas também ocorrências de pro-
cessos relacionados à queda de blocos, colapso de 
aterro e enxurrada.

A partir da compilação dos dados da setorização 
de risco no estado do Pará foi possível ter um pano-
rama das tipologias de risco, ocorrentes em 50% do 
estado. Mas para uma melhor caracterização se faz 
necessário o mapeamento de todos os 144 municípios, 
que permitirá aos órgãos competentes trabalhar em 
todas as etapas que envolvem a gestão de desastres no 
estado.   
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RESUMO: O presente estudo exibe novos dados 
geocronológicos da faixa de terraço inferior holocêni-
ca do sistema fluvial Solimões-Amazonas, no trecho 
entre os tributários Manacapuru e Madeira, Ama-
zônia Central. Os dados foram obtidos de barras de 
acreção lateral que compõem o terraço pelo método 
de luminescência opticamente estimulada (LOE) 
com o protocolo de alíquota única. Essa faixa de ter-
raço estende-se por dezenas de quilômetros, na dire-
ção leste-oeste, e seu desenvolvimento foi condicio-
nado pela migração final deste sistema fluvial, de sul 
para norte, que iniciou no Pleistoceno Superior com 
o desenvolvimento dos terraços superior e interme-
diario, respectivamente. O terraço inferior apresenta 
morfologia deposicional de barras de acreção lateral 
e internamente exibe estratificação heterolítica incli-
nada formada por intercalações de camadas de areia e 
lama, em diversas proporções, associadas a depósitos 
de planície aluvial e lagos. Nos ultimos anos houve 
um aumento dos dados de datação deste terraço pelo 
método de luminescência de cristais, principalmente 
na Amazônia Central e Ocidental. Entretanto, ain-
da não foram realizadas analises geocronológicas e 
litoestratigráficas sistemáticas para sua individuali-
zação, tampouco, existe diferenciação completa des-
ta unidade nos mapas geológicos regionais. As doses 
equivalentes obtidas pelo protocolo de alíquota única 

foram estatisticamente tratadas usando o software R 
package NumOSL. Para aprimorar a precisão das ida-
des nos sedimentos mais recentes, foram realizadas 
comparações entre as idades obtidas pelos modelos 
de idade central (CAM), idade mínima (MAM) e da 
mistura finite (FMM), resultando em idades que va-
riam entre 2,9 e 9,7 mil anos. Os resultados indicaram 
que 78% das idades determinadas pelo FMM estão 
de acordo com as obtidas pelo CAM. O FMM é uma 
ferramenta útil para verificar com mais detalhes as 
distribuições de De

 presentes na amostra na forma de 
componentes discretos, que podem estar relacionados 
com períodos de deposição diferentes. Adicionalmen-
te, um estudo dos componentes da LOE foi realizado 
ajustando a curva de decaimento de ondas contínuas 
(CW-OSL) com a teoria da ordem cinética geral para 
a deconvolução dos componentes individuais. As ida-
des obtidas no presente estudo para o terraço inferior 
do sistema fluvial Solimões-Amazonas mostraram 
compatibilidade com aquelas reportadas em estudos 
prévios, destacando seu desenvolvimento final no Ho-
loceno. 

PALAVRAS-CHAVE: Luminescência Optica-
mente Estimulada, Bacia do Amazonas, Terraço Flu-
vial, Holoceno.

Modelos de idades para distribuições de doses equivalentes (De) 
aplicadas à datação por luminescência opticamente estimulada 

(LOE) em terraços fluviais holocênicos do sistema fluvial 
Solimões-Amazonas, entre os rios tributários Manacapuru e 

Madeira, Amazônia Central

Age models for De distributions applied to optically stimulated luminescence (OSL)  
dating of Holocene fluvial Terraces of Solimões-Amazon fluvial system, between  

the Manacapuru and Madeira tributary rivers, Central Amazon

Sonia Hatsue Tatumi1, Márcio Yee1, Juan Carlos Ramirez Mittani1,  
Emílio Alberto Amaral Soares2, Eliezer Senna Gonçalves Júnior3, Marcel Silva Passos4

1 Department of Marine Sciences, Federal University of São Paulo, Rua Sena Madureira, nº 1.500, 04021-001, Santos, São Paulo-Brazil.  
E-mails: sonia.tatumi@unifesp.br, marcioyee@hotmail.com, juan.mittani@gmail.com

2 Department of Geosciences, University of Amazonas, Av. General Rodrigo Octávio, nº 6200, 69080-900, Manaus, Amazonas-Brazil.  
E-mail: easoares@ufam.edu.br

3 National Mining Agency, Amazonas State Unit, Av. André Araújo, nº 2150, 69060-000, Manaus, Amazonas-Brazil.  
E-mail: eliezer.junior@dnpm.gov.br

4 Postgraduate program, Geoscience Institute, Campus Universitário Darcy Ribeiro, 70910-900, University of Brasília, Brasília, Federal District-Brazil. 
E-mail: marcel.silva.k2@gmail.com



Modelos de idades para distribuições de doses equivalentes (De) aplicadas à datação por luminescência opticamente estimulada (LOE) em 
terraços fluviais holocênicos do sistema fluvial Solimões-Amazonas, entre os rios tributários Manacapuru e Madeira, Amazônia Central

272
Contribuições à Geologia da Amazônia - Volume 11

ABSTRACT: The present study presents a novel 
geochronological data pertaining to the Solimões-
Amazonas river system’s Holocene lower terrace, range 
between the Manacapuru and Madeira river mouths, 
Central Amazonia. The data were obtained from lateral 
addition bars, which make up the terrace through the 
optically stimulated luminescence method (OSL), 
with single-aliquot regenerative-dose (SAR) protocol. 
This terrace stretch extends east-westward for tens of 
kilometers, and its development was conditioned by this 
river system’s final south-northward migration, which 
began in the Upper Pleistocene with the development 
of the upper and intermediate terraces, respectively. 
The lower terrace presents depositional morphology of 
lateral addition bars and internally, it exhibits inclined 
heterolithic stratification formed by sand and mud layers 
intercalations in various proportions, associated with 
alluvial plain and lakes deposits. In the last years there 
has been an increase on this terrace’s dating data through 
the crystal luminescence method mainly in the Central 
and Western Amazon. However, no geochronological and 
lithostratigraphic analyses have yet been performed for its 
individualization, nor is there complete differentiation of 
this unit in the regional geological maps. The equivalent 
doses (De) obtained by SAR protocol were statistically 
treated using the R package NumOSL. To improve the 
precision of the young ages sediments, comparisons 
between the ages found by central age (CAM), minimum 
age (MAM) and finite mixture model (FMM) models were 
made and ages between 2.9 to 9.7 kyears were evaluated. 
The results indicated that 78% of the ages determined 
by FMM agree with those obtained by CAM. FMM is a 
useful tool to further verify discrete components of De 
distributions in the sample, which can be relate to different 
deposition periods. In addition, a theoretically study of 
OSL components was made fitting the CW-OSL decay 
curve with general order kinetic equation and OSL curve 
was deconvoluted in three individual components. The ages 
obtained in the present study for the lower terrace of the 
Solimões-Amazonas river system showed compatibility 
with those reported in previous studies, highlighting its 
final development in the Holocene. 

KEYWORDS: Optically Stimulated Luminescence, 
Amazon Basin, River Terrace, Holocene.

INTRODUCTION

In recent decades, OSL dating has been used, 
as a viable option to radiocarbon, in order to con-
duct chronological studies of Quaternary deposits 
in Brazil, mainly on account of the organic matter 
destruction, due to the strong tropical weathering, 
as well as the wide temporal range reached by OSL. 
Thereby, due to the benefits of the method, OSL has 
provided a great support for paleoenviromental re-
constructions in the Amazonian region, and the fuller 
understanding of the Solimões-Amazonas system’s 
Late Pleistocene and Holocene fluvial dynamics.

Luminescence dating was first successfully used 
in Amazon by Carneiro-Filho et al. (2002) and Tatumi 
et al. (2002), being applied to the study of stabilized 
eolic dunes in Rio Negro basin, making it possible 
to better interpret the prevalence of a dry climatic 
regime throughout the Late Pleistocene–Holocene 
transition. More recently, Rosseti et al. (2015) used 
OSL ages of paleochannel sediments in the western 
amazon, associated to tectonic evidences, to study 
the landscape change and past riverbed variations. 
OSL, thermoluminescence (TL) and electron para-
magnetic resonance (EPR) were also successfully 
applied in Amazon archaeometry investigation, in 
the case, pottery fragments, found in the Hatahara ar-
chaeological site, were dated, Central Amazon (Cano 
et al. 2014). Moreover, the application of OSL proved 
to be quite satisfactory for the better understanding 
the Pleistocene-Holocene sedimentation in the Am-
azon basin, developed on the neogene sedimentary 
basement, based on the ages obtained by Soares et 
al. (2010), Rozo et al. (2012), Ferreira (2013), Fiori et 
al. (2014), Gonçalves Júnior et al. (2016), Sant’Anna et 
al. (2017). These studies allowed the identification of 
three distinct levels of fluvial terraces, which make up 
the modern Solimões-Amazonas river alluvial plain 
between the Manacapuru, Negro and Madeira trib-
utaries rivers, developed during the migration of the 
Solimões-Amazonas fluvial system channels for doz-
ens of kilometers south- northward, from the Late 
Pleistocene up to now. According to the obtained re-
sults, the oldest unit, termed Upper Terrace, located 
relatively far from the modern main channel and free 
from the annual floods effects has shown an age rang-
ing from 240,000 to 51,000 years. The ages obtained 
for the Intermediate Terrace, occasionally subject-
ed to the annual floods, range from 34,500 to 19,100 
years. Moreover, the ones obtained for the newer geo-
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morphological unit, termed Lower Terrace, imme-
diately related to the modern dynamics of the main 
channel of the Solimões-Amazonas River, oscillated 
from 18,300 to 2,000 years.

The present research has analyzed a section of 
the Solimões-Amazonas system lower terrace. This 
geomorphological units mainly formed of scroll-bars 
and oblong channel islands, which, despite eleva-
tions ranging from 25 to 10 meters above the sea-lev-
el, are subjected to annual floods keeping the surfac-
es free from pedogenetic processes, but enabling the 
coverage of small grasses and shrubs. The bitemporal 

analysis using Landsat-5/TM images in some reaches 
of this anabranching fluvial system indicates its high 
degree of stability, marked by low mobility of the 
riverbanks in the last decades, with an average mi-
gration rate of only 0.32% per year (Passos & Soares 
2017).

The scroll-bars observed at Lower Terrace show 
inclined heterolithic stratifications, mainly integrat-
ed by the intercalation of sand and mud layers rang-
ing from metric to decametric thickness, of which the 
sandy layers were OSL dated, according to the distri-
bution of the samples location shown in figure 1.

Figure 1. Location of the analyzed points identified by the acronym ‘SO’, along the studied reach of the Solimões-
Amazonas river system, between the Manacapuru and Madeira tributary rivers, Central Amazonia. The ages 
are evaluated with CAM and MAM models, For O.D.< 20 % the final De values were evaluated with CAM and for 
O.D.>20% were MAM results.

EXPERIMENTAL METHODOLOGY 

 For OSL dating procedure, the samples 
were collected in a parallel position to the top and 
bottom of the sandy layers on the scroll-bars by 
means of aluminum tubes of 25-50 cm in length, 
and 5 cm in diameter (Fig. 2) at the locations 
shown on the map of figure 1. Panoramic sections 

of the studied outcrops (SO acronyms) were made 
in the marginal bars and islands of the Solimões-
Amazonas system, indicating the collection site 
of the samples used for dating (Figs. 3 and 4). 
The quartz grains selected from these sediments 
will be used to CW-OSL physical properties 
investigations and for the study of statistical feat

ures of the De
 fluctuation.
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Figure 2. Sample collection for luminescence (SO-16) in 
the sandy layer using aluminum tube.

OSL curves were measured using an automated 
TL/OSL reader, model Ris∅-DA20. The luminescence 
was detected in UV region using a U-340 filter. The 
single-aliquot regenerative dose (SAR) protocol, on 
coarse grains of quartz, was employed for De evalua-
tion, according to Murray and Wintle (2000). The 
OSL signal integration limits was 1-5 channels and 
the BG intensity of 200-250 channels was subtracted.

SAR protocol used is shown in Table 1. For 
SAR procedures, initially 60-70 aliquots of each 
sample were measured and only the aliquots whi-
ch were approved in recycling test, with values 
between 0.9 to 1.1 and with recuperation test 
values < 5% were used in the final D

e
 calculation.  

Table 1. SAR measurements sequence used for quartz 
single aliquot.

step Treatment Observe
1 Give Dose Di

2 Preheat for 10 s at 220oC

3 OSL for 30s at 120oC Li

4 Give Test Dose Ti

5 Preheat for 10 s at 180oC

6 OSL for 30s at 120oC Ti

Before OSL measurements, the quartz grains were 
separated following standard laboratory procedures. 
The grains size fraction between 60 and 100 µm were 
selected by sieving and organic matter removed using 
30% hydrogen peroxide solution during 12 h. After, the 
samples were etching with 40% HF during 45 min to 
eliminated carbonates and alpha ionization contribu-
tion and treated with 10% HCl for 2 hours to remove 
some fluorite formed by HF etching. Magnetic separa-
tion was used to remove heavy minerals and Sodium 
polytungstate with density of 2.62 gcm-1 was used to 
separate feldspar. All the process was carried out in lab-
oratory and under subdued red safe light environment.

For natural radioisotopes determination, gamma 
spectroscopy measurements were made with high-pu-
rity Germanium (HPGe) detector, Canberra 373 model 
and standard soils samples JR-1, JG-1a, JB-3 and JG-
3. The measurements were performed using ~100 g of 
the dried sediment, which were previously stored and 
sealed in a plastic container for two weeks to assure 
the secular equilibrium. The saturation water content 
(W=weight of water divided by the dry weight of sedi-
ment) was also measured for the annual dose rate cor-
rection and the cosmic rays contribution was evaluated 
theoretically using Prescott & Hutton (1994) equation.

Figure 3. Outcrops of the 
lower fluvial terrace of the 
Solimões-Amazonas flu-
vial system indicating the 
sampling sites (points SO-
03, SO-04, SO-06 and SO-08) 
in the sandy layers of the 
point bars with inclined he-
terolithic stratification.
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Figure 4. Outcrops from the lower fluvial terrace indicating sandy sample collection sites (points SO-10, SO-15, 
SO-17 and SO-18) in point bars with inclined heterolithic stratification.

RESULTS AND DISCUSSION

It was determined the best preheat temperature 
and time as 220 oC for 10 s based on preheat plateau 
and dose recovery tests, which carried out between 
190 and 280 oC, and these parameters were used for 
all the samples. An example of OSL shine down curve 
of natural and irradiated aliquot of SO-16A sample is 
shown in Figure 5. OSL signal with fast decay behavior 
was observed, suggesting that these quartz grains are 
easily to bleach. The experimental shine down curves 
of SO-16 and SO-04, natural and irradiated aliquots 
were deconvoluted using general order equation: 

(1)

      
where b

i
 is the order of kinetics, τ

i 
is the decay 

constants of CW-OSL components, I
0i

 is the ini-
tial intensity of these components and t is the 
time taken for OSL readout (McKeever et al. 1997). 

For OSL signal deconvolution, it was identified 
three components named as fast, medium and slow. 
The main parameters obtained after deconvolution 
are listed in Table 2, it can be noted the predominance 
of fast component with decay constant about τ = 2.18 
s. In the case of medium component, a decay constant 
with τ = 12.71 s was observed only in natural aliquot, 
while in irradiated ones were negligible. In both 
samples the b values of fast component obtained on 
irradiated aliquot were between 2.1 to 3.5, except 
in natural which was 1.5. All the slow components 
presented the same decay constant τ = 77.42 s and 
b~1. Therefore, the OSL signal behavior of natural 
aliquot is slightly different from the irradiated and 
showed a certain repetitive pattern in relation to 
these fitting (Fig. 5). It seems that the growth of 
the medium component is related to the radiation 
rate value, which the crystal is subjected, this fact 
differentiates natural aliquots from those irradiated 
in the laboratory.
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Table 2. Results obtained in CW-OSL component deconvolution, initial intensity Io, kinetic order b, decay constant τ 
and Figure of merit (FOM).

Sample

SO-4A

Io b τ

(s)

FOM

(%)

Sample

SO-16A

Io b τ

(s)

FOM

(%)

CW-OSL

Component

Natural 2090 1.50 2.18 2.57 Natural 2410 1.50 2.18 2.34 FAST

450 1.15 12.71 390 1.15 12.71 MEDIUM

1000 1.00 77.42 700 1.00 77.42 SLOW

5.9 Gy 3250 3.50 2.20 3.65 6.9 Gy 1395 2.10 2.20 3.48 FAST

0 -- -- 0 -- -- MEDIUM

590 1.00 77.42 465 1.00 77.42 SLOW

21.9 Gy 11000 3.20 2.20 3.19 12.9 Gy 2890 2.10 2.18 2.70 FAST

0 -- -- 0 -- -- MEDIUM

490 1.00 77.42 410 1.00 77.42 SLOW

29.9 Gy 15400 3.20 2.20 3.27 19.9 Gy 4155 2.10 2.18 2.81 FAST

0 -- -- 9 1.15 12.72 MEDIUM

500 1.00 77.42 440 1.00 77.42 SLOW

Figure 5, shows the CW-OSL curves with indi-
vidual deconvoluted components and fitted with the 
experimental curve. The FOM values obtained varied 

from 2.3 to 3.5% and therefore the residual or errors 
found in the fitting were very low.

Figure 5. Results of deconvolution of CW-OSL using general order kinect equation, for a) natural, b) irradiated 
with 6.9Gy, c) irradiated with 12.9 Gy and d) irradiated with 19.9 Gy.
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Subsequently, the R package NumOSL (Peng 
et al. 2013) was used for statistical analysis. In this 
software we can choose the “RadialPlotter” func-
tion which provides routines for central age model 
(CAM), finite mixture age model (FMM) and mini-
mum age model (MAM) (Galbraith et al. 1999, Gal-
braith 1988, Galbraith and Laslett 1993, Galbraith et 
al. 1999). The choice of an appropriated model to be 
used depends on the over distribution (O.D.) values 
supplied in each D

e
 data set; usually when the O.D. is 

larger than 20% the use of MAM is considered more 
appropriate. Table 3 shows results obtained for the 
present samples.

Using FMM the number of components is de-
termined when the minimum Bayesian Information 
Criterion (BIC) value is obtained and the probabili-
ty (P) is also evaluated for each D

e
 component. Ta-

ble 3 shows the D
e
 results using the three models, 

O.D., BIC and the aliquot quantities (N). It was fou-
nd some agreement on the D

e
 values of SO-03, 10, 17 

and 18 samples; an example of radial plot results are 
shown in Figures 6 and 7). However, for SO-06, 08 
and 15 samples the FMM and CAM provide closer D

e
 

values, despite the O.D. value be greater than 20%. In 
the case of SO-04, although the O.D. value be equal to 
20%, D

e
 values fluctuated and were unable to reach 

consensus principally between the CAM and FMM 
models. FMM is not recommended for measurements 
using multiple grains, because each aliquot may con-
tain grains of different ages (Galbraith & Robert 
2012), which can introduce intermediate component 
that does not really exist. However, in the present 
study it was found that 78% of the results were close 
to those determined by FMM. 

Table 3. Results of De obtained using R package numOSL for fluvial sediments. Where N= aliquots quantity, 
O.D.+ overdispersion, CAM (central age model) and MAM Minimum age model). FMM Finite mixture model 
FMM, P=probability, BIC= Bayesian Information Criterion.

Sample

name
N

O.D.

(%)

CAM MAM FMM

De

(Gy)
BIC

De

(Gy)
BIC

De

(Gy)

P

(%)
BIC

SO-03 40 22 9.7±0.7 17 7.2±0.9 20
7.9±0.4

12.3±0.8

54

46
18

SO-04 40 20 6.0±0.2 4 4.5±0.3 15

3.9±0.3

5.3±0.2

7.4±0.1

8

50

42

12

SO-06 44 22 4.0±0.2 4 2.8±0.2 10

2.93±0.09

3.8±0.1

4.50±0.09

5.8±0.2

27

24

36

13

21

SO-08 44 30 8.8±0.5 18 5.9±0.4 20

6.2±0.2

9.0±0.2

13.4±0.4

33

42

25

16

SO-10 40 8 2.4±0.2 24 2.2±0.9 27
2.1±0.5

2.7±0.8

63

37
26

SO-15 40 22 6.1±0.3 5 4.2±0.4 15

3.4±0.5

5.0±0.2

7.3±0.1

5

39

56

8

SO-16 41 22 9.6±0.5 4 6.8±0.6 13

7.1±0.2

9.1±0.4

11.2±0.2

13.2±0.3

25

28

35

13

19

SO-17 41 23 10.0±0.5 5 8.0±0.4 5

8.3±0.2

10.9±0.3

14.3±0.4

45

30

25

9

SO-18 40 25 11.0±0.4 12 8.0±0.3 15

8.3±0.1

10.5±0.2

12.8±0.4

15.5±0.3

31

23

22

23

7
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Figure 6. Radial plotter results using CAM, MAM and FMM respectively, for: SO-04, O.D.= 20%.
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Figure 7. Radial plotter results using CAM, MAM and FMM respectively, for: SO-18, O.D.= 25%.

Table 4 shows homogenies values of radioi-
sotopes content in samples determined by gamma 
spectroscopy. It is observed that the K contents are 
lower than detection limit of the equipment, except 
for SO – 06 sample. Usually the K is incorporated in 
feldspars and it was not found in abundance in these 
sediments. The saturation water content, and cosmic 
rays contribution values are also shown in the Table 
4. The obtained ages using the three different models 
listed in the Table 4, taking in account the rule: for 
O.D.< 20 % the final De

 values were evaluated with 

CAM results and for O.D.>20% were MAM, and for 
FMM only the high probability age component.

Figure 8 shows all ages found by the 3 models. 
It is noted that the age results obtained by FMM 
are close to those obtained by CAM, while the O. D. 
values are greater than 20%. Therefore, the choice of 
the age obtained by the MAM should be considered 
due to its depositional history, which is fluvial, with 
high probability of incorporation of unbleached grain 
in the single aliquot used for dating.

Table 4: Sampling name, natural radioisotopes concentrations CR=cosmic rays contribution and ages results using 
CAM, MAM and FMM. For O.D.< 20 % the final ages values were evaluated with CAM results and for O.D.>20% were 
MAM results. In the case of FMM only the highest probability ages are listed.

Sample

Name

U

(ppm)

Th

(ppm)

K

(%)

W

(%)

AD

(µGy/y)
C.R. 

(µGy/y)
CAM Age

(ky)

MAM Age

(ky)

FMM Age

(ky)

SO 03 1.78 ± 0.11 4.83 ± 0.10 - 9.8 918+-23 166 7.9±1.0 8.6±0.4

SO 04 1.78 ± 0.15 5.87 ± 0.11 - 5.1 998+-30 166 6.0±0.3 5.3±0.3

SO 06 1.60± 0.15 5.72 ± 0.10 0.34±0.04 4.7 947+-30 169 3.0±0.2 4.8±0.2

SO 08 1.84 ± 0.25 5.07 ± 0.09 - 7.6 953+-46 169 6.2±0.5 9.4±0.5

SO 10 2.38±0.25 6.99±0.10 - 7.5 1214+-47 169 2.0±0.2 1.7±0.4

SO 15 1.66 ± 0.10 5.25 ± 0.10 - 7.3 924+-21 169 4.6±0.4 7.9±0.2

SO 16 1.28 ± 0.11 4.50 ± 0.08 - 11.2 783+-22 169 8.7±0.8 14.3±0.5

SO 17 1.30 ± 0.15 5.44 ± 0.10 - 8.3 850+-29 169 9.4±0.6 9.8±0.4

SO 18 1.42 ± 0.10 4.68 ± 0.10 0.005 ± 

0.001

12.4 824+-20 169 9.7±0.4 10.0±0.3
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Figure 8: Ages results comparison between a) Central 
Age and Finite Mixture models; b) Minimum Age and 
Finite Mixture models.

CONCLUSIONS

Theoretical fitting of CW-OSL, using general or-
der kinetic equations, reveals that the shine down cur-
ve is dominate by fast component with decay constant 
about 2.2 s, the medium component with 12.7 s and 
the slow one with 77.4 s. It is also observed that the 

irradiated aliquots did not have medium component, 
therefore in the D

e
 estimation process, the choice of 

integration limits used for growth curve plot become 
important.

The statistical study of D
e
 distribution was suc-

cessfully applied for young fluvial sediments of the 
Solimões-Amazonas system between Manacapuru, 
Negro and Madeira tributaries, evidencing the fluvial 
system has banks with ages spanning between 2.0 to 
9.7 kyears according to the data obtained by SAR pro-
tocol and age models. Ours results indicated that ages 
evaluated with FMM are closed to found by CAM and 
in some circumstances, the history of the sample can 
be crucial to define the best age model to be used.

The time interval obtained for the Solimões-
-Amazonas System’s lower terrace in the present stu-
dy is compatible with the geochronological data found 
in the regional studies of Central Amazonia (Soares et 
al. 2010, Rozo et al. 2012, Ferreira 2013, Fiori et al. 2014, 
Gonçalves Junior et al. 2016, Sant’Anna et al. 2017), who 
used the same methodology, as well as with data fou-
nd in the studies that used radiocarbon methodology 
(Latrubesse et al. 2002, Rossetti et al. 2005).

Therefore, the development of this geomorpho-
logical unit can be correlated to the successive episo-
des of lateral accretion occurred during the migration 
phase of the Solimões-Amazonas fluvial system nor-
thward during the Holocene, which enabled the de-
position of the fluvial terrace over the active alluvial 
plain, well defined for the distribution of many lateral 
accretion lines aligned in varied directions.
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