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APRESENTAÇÃO E AGRADECIMENTOS 
 

A série Contribuições à Geologia da Amazônia foi lançada em 1997, ano seguinte ao V Simpósio de Geologia da 

Amazônia, ocorrido em Belém do Pará, em maio de 1996. Devemos aos colegas Marcondes Lima da Costa e Rômulo 

Simões Angélica, coordenadores do primeiro volume da série, a idéia de publicar na forma de livro, artigos completos 

referentes às principais contribuições apresentadas naquele evento. Se naquele momento o Contribuições foi lançado como 

um livro, graças à iniciativa daqueles colegas, a sua consolidação enquanto uma publicação seriada, embora não periódica, é 

fruto do comprometimento de vários profissionais de geologia que se empenharam na editoração dos outros três volumes 

referentes aos Simpósios de Geologia da Amazônia que se sucederam. Atualmente, esta série é reconhecida na comunidade 

geocientífica como uma publicação de referência do Núcleo Norte da Sociedade Brasileira de Geologia.  

Portanto, é com grande satisfação e sentimento de dever cumprido que apresentamos o quinto volume da série 

Contribuições à Geologia da Amazônia, que sintetiza o panorama do conhecimento geológico da região, discutido por 

ocasião do IX Simpósio de Geologia da Amazônia, realizado pelo Núcleo Norte da Sociedade Brasileira de Geologia, no 

período entre 19 e 23 de março de 2006, em Belém do Pará. “Conhecer para Desenvolver” foi o tema principal do simpósio 

que, a cada edição, consolida-se como o principal fórum de divulgação do conhecimento geocientífico e de debates sobre o 

setor mineral da Amazônia. Mais uma vez a comunidade geocientífica contribuiu para a democratização do conhecimento, 

de tal forma que foram apresentados naquele evento 153 trabalhos técnicos, na forma de resumos expandidos, distribuídos 

em seis sessões temáticas, para um público da ordem de 600 pessoas. Onze palestras, quatro mini-cursos, três mesas-

redondas e um workshop complementaram a programação. Deve-se destacar que, o êxito alcançado no evento só foi 

possível também através da dedicação da Comissão Organizadora e do imprescindível suporte financeiro recebido do 

Governo do Estado do Pará, da Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, da Companhia Vale do Rio Doce - CVRD, além da 

Prefeitura Municipal de Belém, da ALCOA e do Centro Federal de Educação Tecnológica do Pará – CEFET/PA, 

complementado pelo apoio institucional da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM, do Museu Paraense 

Emílio Goeldi, do Instituto Brasileiro de Mineração - IBRAM, do Centro Universitário do Pará - CESUPA e da Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA Amazônia Oriental. 

 Este volume compreende 16 artigos científicos que abordam temas variados das geociências, aprovados pelo corpo 

de revisores e editores num universo de 30 manuscritos originalmente submetidos. A participação de 59 revisores, 

especialistas nos diversos temas contemplados, foi fundamental para garantir a qualidade técnico-científica e seleção dos 

artigos a serem publicados. A estes profissionais expressamos nossos sinceros agradecimentos. Agradecemos especialmente 

a todos os autores pelo interesse em divulgar o resultado de suas pesquisas no quinto volume da série Contribuições à 

Geologia da Amazônia e pela confiança depositada nos editores.  

 

Lúcia Travassos da Rosa-Costa 

Evandro Luiz Klein 

Eduardo Paim Viglio 

(Editores do CGA-5) 
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Edilson da Silva Brabo – In Memoriam 
 

Edilson da Silva Brabo nasceu em Belém do Pará, em 01/01/1964. Era geólogo, 

formado pela UFPA (1989) com mestrado em geoquímica ambiental pelo CPGG-UFPA (1992). 

Neste mesmo ano começou a trabalhar como pesquisador no Instituto Evandro Chagas – IEC, 

com a missão de implantar um laboratório naquele que é considerado um dos principais 

institutos de doenças tropicais na região amazônica. Causou espanto a maioria dos profissionais 

da área de saúde do IEC, naquela época, a contratação de um geólogo para o Instituto. Seu 

desafio era montar e chefiar um laboratório de análises químicas, de caráter multidisciplinar, com a proposta inovadora de 

associar estudos ambientais com problemas decorrentes destes a saúde humana. No início dos trabalhos o assunto que 

estava em voga era o mercúrio relacionado à atividade garimpeira, e que havia sido tema do seu mestrado. Os primeiros 

equipamentos para análise desse metal foram adquiridos através de projetos com a Agência Japonesa de Cooperação 

Internacional (JICA) o que permitiu ao Edílson um estágio no famoso Instituto de Minamata, no Japão, sob a orientação do 

renomado pesquisador H. Akagi. 

Em 2000 o Edílson me procurou para ser seu orientador de doutorado. Foi uma surpresa, e ao mesmo tempo uma 

grande honra, poder orientar um ex-colega de turma. O tema escolhido, naturalmente, estava relacionado ao Hg. A partir daí 

passamos a conviver e trabalhar de maneira mais intensa, participando juntos de trabalhos de campo e em vários eventos 

pelo Brasil. Um momento marcante ocorreu em abril de 2002, em Santiago do Chile, quando participamos de um workshop 

sobre Geologia Médica. O tema ainda estava despontando mundialmente, e foi curioso constatar que o Edílson, sem saber, 

já estava fazendo “Geologia Médica” desde que entrou no IEC. Ele participou como autor principal ou co-autor em mais de 

uma dezena de trabalhos indexados, em renomadas revistas como: Water, Air and Soil Pollution, Applied Geochemistry, 

Environmental Research, Science of the Total Environment, dentre outras. São trabalhos de referência sobre a análise e o 

comportamento do mercúrio em matrizes biológicas (sangue, urina, cabelo) ou ambientais, em diferentes partes da região 

amazônica. 

Nunca um nome combinou tão pouco com a personalidade de uma pessoa. Apesar de “Brabo”, o Edílson era 

extremamente tranqüilo e grande companheiro. Nunca o vi aborrecido ou brigando com alguém. Não elevava a voz. 

Ajudava a todos. Em seu laboratório, auxiliou incontáveis alunos em trabalhos de pesquisa, iniciação científica, mestrado e 

doutorado. Todos sabiam que podiam sempre contar com ele. Por estar à frente de um laboratório de referência, realizava 

análises para diferentes instituições e pesquisadores em todo o Brasil. 

Sua vida foi interrompida bruscamente no final de 2006, e ainda hoje o vazio é muito grande. Deixou esposa, 

Heloisa, e duas filhas, Alessandra e Thais. Deixou a todos o seu exemplo de companheirismo e de dedicação e seriedade ao 

seu trabalho. Deixou sua contribuição científica e o Laboratório de Toxicologia do IEC, com o desafio de ser tocado pelos 

que ficaram. E a mim restou esta difícil tarefa de resumir um pouco da sua vida e trajetória profissional, neste pequeno 

espaço, com a intenção de prestar uma sincera homenagem a sua memória. 

 

Rômulo Simões Angélica 
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Mineralizações estratiformes de EGP-Ni associadas a complexos acamadados
em Carajás: os exemplos de Luanga e Serra da Onça

Cesar Fonseca Ferreira Filho(1), Fernando Cançado(2), Carolina Correa(2),
Edésio Maria Buenano Macambira(3), Lincoln Siepierski(2) e Tereza Cristina Junqueira-Brod(2)

(1) Instituto de Geociências, Universidade de Brasília (UnB), Asa Norte, Brasília, DF, 70910-900, e-mail: cesarf@unb.br
(2) Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), Rodovia BR 262, Km 296, Caixa Postal 09, Santa Luzia, MG, 30030-970

(3) Serviço Geológico do Brasil (CPRM), Av. Dr. Freitas 3645, Bairro do Marco, Belém, PA, 66095-110

Abstract. Mafic-ultramafic layered intrusions of the Carajás Mineral Province were recently targeted for reef-type PGE deposits.
Significant stratiform PGE mineralizations were discovered in the Luanga Complex and the Serra da Onça Complex, thus indicating a fertile
environment for this type of deposit. The Luanga Complex is a 6 km-long and up to 3.5 km-wide body hosting reef-type EGP-Ni
mineralization. The mineralization is hosted by harzburgite and orthopyroxenite located between ultramafic cumulates at the base and
interlayered ultramafic and mafic cumulates above. In this stratigraphic interval orthopyroxene (En 74-88 mol %) shows cryptic variation
characterized by an increase in En content upward the stratigraphy and several reversals in the fractionation trend. Such pattern suggests
that orthopyroxenes crystallized from progressively more primitive magmas within a magma chamber undergoing periodic injections of
new parental magma. EGP-Ni mineralization is associated with base metal sulfides (pyrrhotite, pentlandite, chalcopyrite) within a
stratigraphic interval where Ni-depleted olivines occur. These features indicate that the EGP-Ni mineralization resulted from an immiscible
sulfide liquid segregated from the basic magma. The Serra da Onça Complex is a 25 km-long and up to 4 km-wide intrusion hosting
stratiform PGE mineralization at the base of a pile of mafic cumulates (Mafic Zone). The cryptic variation of orthopyroxene in the Mafic
Zone (En 54-76 mol. %) is characterized by an increase in En content upward the stratigraphy and several reversals in the fractionation
trend. Such pattern suggests that orthopyroxene crystallized from progressively more fractionated magmas within a magma chamber
undergoing periodic injections of new parental magma. However, orthopyroxene compositions show normal fractionation without any
compositional reversal at the base of the Mafic Zone, the PGE-mineralized stratigraphic interval. The PGE mineralization is hosted mainly
by norite and gabbronorite and has no association with sulfides, chromitites or any type of hydrothermal alteration. Such mineralization is
interpreted to result from Platinum Group Minerals crystallizing directly from the basic magma.

Keywords: layered intrusion, mafic-ultramafic magmatism, platinum, PGE, nickel, Carajás.

Resumo. A Província Mineral de Carajás apresenta diversas intrusões máficas-ultramáficas acamadadas de médio a grande porte. Estas
intrusões têm sido alvo de prospecção mineral direcionada para depósitos de EGP (Elementos do Grupo da Platina). Importantes mineralizações
estratiformes de EGP foram descobertas nos últimos anos no Complexo Luanga e no Complexo Serra da Onça, atestando a fertilidade da
região para este tipo de mineralização. O Complexo Luanga, com 6 km de comprimento e largura máxima de 3,5 km, contém um intervalo
mineralizado a EGP-Ni. A mineralização ocorre em ortopiroxenito e harzburgito posicionados na transição entre cumulados ultramáficos
basais (Zona Ultramáfica) e um pacote caracterizado pela alternância de cumulados ultramáficos e máficos (Zona de Transição). Neste
intervalo estratigráfico a variação críptica do ortopiroxênio (En 74-88 mol. %) apresenta inúmeras reversões no padrão de fracionamento,
e define um trend geral caracterizado pelo aumento do teor de En da base para o topo. Este comportamento é compatível com a cristalização
do ortopiroxênio a partir de magmas progressivamente mais primitivos, e sugere que a cristalização ocorreu em uma câmara magmática
submetida a sucessivas injeções de magma parental. A mineralização de EGP-Ni está associada com sulfetos de metais básicos (pirrotita,
pentlandita, calcopirita) em um intervalo estratigráfico no qual ocorrem olivinas depletadas em Ni. Estas características são consistentes
com um processo no qual a mineralização de EGP-Ni resulta da segregação de um líquido imiscível de sulfeto a partir do magma básico. O
Complexo Serra da Onça, com cerca de 25 km de comprimento e largura máxima de 4 km, apresenta um intervalo mineralizado a EGP na base
de um pacote de cumulados máficos (Zona Máfica) sobreposto a um pacote espesso de cumulados ultramáficos (Zona Ultramáfica). A
variação críptica de ortopiroxênio na Zona Máfica é caracterizada por composições moderadamente fracionadas (En 54-76 mol. %) e várias
reversões composicionais, o que é consistente com a cristalização do ortopiroxênio em uma câmara magmática submetida a novas injeções
periódicas de magma parental. A variação críptica do ortopiroxênio na base da Zona Máfica é, contudo, caracterizada por um fracionamento
contínuo e pela ausência de reversões composicionais. A mineralização de EGP do Complexo Serra da Onça ocorre principalmente em
cumulados máficos (norito e gabronorito) que não contêm sulfetos, cromita e/ou qualquer tipo de alteração hidrotermal significativa. Estas
características sugerem que a concentração de EGP resulta da cristalização direta de PGM (Platinum Group Minerals) do magma básico.

Palavras-chave: intrusão acamadada, magmatismo máfico-ultramáfico, platina, PGE, níquel, Carajás.

INTRODUÇÃO. A abundância e diversidade de complexos
máficos-ultramáficos em Carajás são conhecidas de longa

data. Vários complexos foram identificados em trabalhos de
exploração mineral desenvolvidos na década de setenta, ten-
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do sido suscintamente descritos em trabalhos de cunho re-
gional (Araújo & Maia 1991, Macambira & Vale 1997). Con-
tudo, estudos direcionados à caracterização estratigráfica-
petrológica dos complexos máficos-ultramáficos e a
metalogênese dos depósitos de EGP-Ni são relativamente
escassos. Exemplos destes incluem os trabalhos desenvol-
vidos no Complexo Luanga (Suita 1988, Diella et al. 1995) e
aqueles desenvolvidos nos complexos Serra da Onça e Ser-
ra do Puma (Macambira 1997, Macambira & Ferreira Filho
2002, 2005). Um avanço significativo no conhecimento des-
tes complexos vem sendo fomentado por trabalhos de ex-
ploração mineral para Ni-EGP desenvolvidos por empresas
de mineração nos últimos anos. Levantamentos detalhados
de geoquímica de solo, associados ao mapeamento geológi-
co e sondagens têm sido essenciais para o entendimento da
estratigrafia magmática dos complexos acamadados em
Carajás, uma região marcada por um intemperismo profundo
e pela escassez de afloramentos. O conhecimento da
estratigrafia magmática das intrusões acamadadas é essen-
cial para o posicionamento petrológico e entendimento dos
controles das mineralizações primárias de EGP-Ni. Os resul-
tados dos trabalhos exploratórios indicam a existência de
importantes ambientes favoráveis à geração de depósitos
destes elementos em Carajás. Estes resultados sinalizam tam-
bém para a importância de subsidiar os trabalhos
exploratórios com estudos de caracterização local e regional
do ambiente magmático.

Neste trabalho é apresentada uma síntese dos re-
sultados geológicos, petrológicos e de exploração mineral
em dois complexos máficos-ultramáficos de Carajás com
mineralizações de EGP-Ni, o Complexo Luanga e o Comple-
xo Serra da Onça. Os resultados dos estudos desenvolvi-
dos nestes corpos indicam dois tipos de mineralizações de
EGP-Ni marcadamente distintos, ilustrando a diversidade
dos processos magmáticos mineralizantes na Província
Mineral de Carajás.

CONTEXTO GEOLÓGICO REGIONAL. Os complexos
Luanga e da Serra da Onça situam-se na borda ocidental do
Cráton Amazônico, mais particularmente no domínio
geotectônico do Carajás.

 Inúmeros trabalhos de mapeamento geológico têm
sido realizados nessa região, tais como: Docegeo (1988), Ara-
újo & Maia (1991), Macambira & Vale (1997), cujas informa-
ções foram sistematizadas em CPRM (2004). Este trabalho é
utilizado para situar o arcabouço geológico regional, apre-
sentado na Figura 1.

A região de Carajás constitui-se essencialmente em
um conjunto de rochas arqueo-proterozóicas, organizadas
em um complexo arranjo litoestrutural, dispostas predomi-
nantemente segundo a direção E-W. As unidades basais es-
tão representadas pelos complexos arqueanos Pium
(granulitos máficos), Cajazeiras (ortogranulitos), Rio Preto

(granulitos máficos) e Xingu (gnaisses e migmatitos). Sobre
este embasamento assentam-se várias seqüências
metavulcano-sedimentares arquenas, tais como os grupos:
Rio Novo, São Felix, Aquirí, Grão Pará, Igarapé Bahia, Igarapé
Pojuca, sendo que, algumas dessas seqüências (Sapucaia e
Tucumã), representam seqüências tipo greenstone belts. Par-
te dessas seqüências foi agrupada no Supergrupo Itacaiúnas
(2,76 Ga, Machado et al. 1991), cuja origem ainda é um assun-
to controverso, existindo hipóteses que admitem um ambien-
te de rift continental (Docegeo 1988) e outras que consideram
um contexto de arco vulcânico associado à subducção
(Dardene et al. 1988). Uma intensa granitogênese arquena
ocorreu na região de Carajás, representada por vários plútons
graníticos (Complexo Granítico Estrela, granitos Planalto, Serra
do Rabo, Plaquê, Igarapé Gelado e Old Salobo). Na borda sul
da área apresentada na Figura 1, estes granitos arqueanos
são representados pelo Granodiorito Rio Maria e Granito
Xinguara. Ainda no Arqueano, essa região foi palco de um
magmatismo máfico-ultramáfico, cujos produtos são o Com-
plexo Luanga, o Metagabro Santa Inêz, o Complexo Lago Gran-
de e pelos corpos da Suíte Intrusiva Cateté (Serra da Onça,
Serra do Puma, Serra do Jacaré, etc.). Em diversos segmentos
da região de Carajás são observadas coberturas sedimentares
de ambiente marinho a continental, sobrejacentes a diferen-
tes unidades estratigráficas, representadas pela Formação
Águas Claras, Formação Triunfo e Grupo Paredão. No
Peloprotezóico, um importante evento granítico tipo A de ca-
ráter anorogênico resultou em mais de uma dezena de corpos,
distribuídos por toda a região de Carajás, intrusivos em di-
versas unidades estratigráficas, exemplificados pelos maci-
ços Antonio Vicente, Cigano, Central, Pojuca, Seringa, Rio
Branco e outros.

O Domínio Carajás é limitado a leste pelo Cinturão
Araguaia, de idade neoproterozóica, e a oeste por coberturas
vulcânicas paleoproterozóicas do Domínio Iriri-Xingu.

COMPLEXOS MÁFICOS-ULTRAMÁFICOS ACAMA-
DADOS EM CARAJÁS. A distribuição dos principais com-
plexos máfico-ultramáficos acamadados de Carajás é apre-
sentada na Figura 1. Resultados geocronológicos e petro-
lógicos são ainda muito restritos e dificultam o enquadramento
dos complexos acamadados na evolução geológica da região
de Carajás.

O Complexo Luanga faz parte de um aglomerado de
várias intrusões máficas-ultramáficas acamadadas de porte
pequeno a médio localizadas na região de Serra Leste (Figu-
ra 1). A correlação magmática e cronológica entre os vários
corpos acamadados está, no momento, baseada apenas na
proximidade física entre eles, na similaridade da seqüência
de fracionamento magmático dos vários corpos e na pre-
sença frequente de anomalias e mineralizações de EGP. Da-
dos geocronológicos e petrológicos robustos que permitam
estabelecer uma evolução magmática comum para os vários
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corpos não são disponíveis. O Complexo Luanga é o único
que tem a idade de cristalização magmática conhecida (2.763
± 6 Ma, U-Pb em zircão, Machado et al. 1991). Esta idade é
idêntica à idade do vulcanismo bimodal do Grupo Grão Pará
(2.759 ± 2 Ma, U-Pb em zircão, Machado et al. 1991; 2.760 ±
11 Ma, U-Pb em zircão, Trendall et al. 1998) e suporta a
sugestão de que estes corpos correspondam a câmaras
magmáticas associadas a um rift continental relacionado à
formação da bacia Carajás.

A Suíte Intrusiva Cateté (Macambira & Vale 1997)
corresponde a um conjunto de intrusões máficas-ultramáficas
localizadas na parte oeste da Província Mineral de Carajás
(Figura 1). Estas intrusões são conhecidas por conterem de-
pósitos de Ni laterítico importantes (Onça, Puma, Jacaré,

Jacarezinho, Carapanã). Uma isócrona de rocha total Sm-Nd
fornece uma idade de 2.378 ± 55 Ma para o Complexo Serra da
Onça (Macambira & Tassinari 1998). A idade ainda é contro-
versa e dados sugestivos de idade arqueana (2.763 ± 6 Ma,
U-Pb em zircão, Lafon et al. 2000) são também apresentados
para o Complexo Serra da Onça. As intrusões máficas-
ultramáficas estão alojadas em rochas crustais arqueanas do
Complexo Xingu e do Granito Plaquê. Além das intrusões
com rochas ultramáficas abundantes, existem também inúme-
ras intrusões de composição essencialmente máfica. A corre-
lação magmática e cronológica entre os vários corpos
acamadados da Suíte Intrusiva Cateté é, no momento, apenas
especulativa. Estudos recentes mostraram que as intrusões
Serra da Onça e Serra do Puma têm uma evolução magmática

Figura 1. Mapa geológico simplificado da região de Carajás (modificado de CPRM 2004).
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marcadamente distinta, refletindo a cristalização a partir de
magmas parentais composicionalmente diferentes (Macambira
& Ferreira Filho 2002), comprometendo a filiação destas
intrusões à uma mesma suíte magmática.

Inúmeras associações de rochas máficas-ultramá-
ficas ocorrem na região de Canaã dos Carajás. Trabalhos de
exploração mineral recentes mostraram que estas associações
incluem uma diversidade muito grande de corpos acamadados
de porte médio a pequeno. O corpo mais conhecido é a
Intrusão Acamadada Vermelho que contém importantes
mineralizações de Ni laterítico (Heim & Castro Filho 1986). Os
complexos acamadados estão encaixados em rochas do Com-
plexo Xingu, Supergrupo Andorinhas ou em granitos
arqueanos. Não existem dados geocronológicos que permi-
tam correlacionar às associações máficas-ultramáficas com a
evolução magmática da região de Carajás.

COMPLEXO LUANGA. Geologia e estratigrafia. O Complexo
Luanga é um corpo máfico-ultramáfico acamadado com cerca
de 6 km de comprimento e uma largura máxima de 3,5 km (Figura
2). O corpo tem uma estrutura arqueada com a direção do acama-
damento gradando de NE na porção sul para NS na porção
norte do corpo. O acamadamento magmático está subverti-
calizado na porção norte do corpo, e possui mergulhos da or-
dem de 60-70° para SE na porção SW. A estratigrafia magmática
encontra-se tectonicamente invertida, fato que é indicado pela
seqüência de fracionamento em unidades cíclicas e por estru-
turas primárias de acamadamento. Zonas de cisalhamento de
direção E-W truncam a estrutura primária do corpo, com de-
senvolvimento de rochas com foliação proeminente.

O Complexo Luanga é dividido, com base na seqüên-
cia de minerais cúmulus, em 3 zonas: Zona Ultramáfica, Zona
de Transição e Zona Máfica. A continuidade lateral das zo-
nas é perturbada pela presença de corpos intrusivos, espe-
cialmente quartzo dioritos, e pelo tectonismo regional
superposto. As características petrográficas e estratigráficas
distintas de cada zona sugerem que não existem repetições
de grande escala na estratigrafia do corpo Luanga. A
estratigrafia na porção central do Complexo Luanga é mais
complexa e espessa (Figura 2), sugerindo que ela corresponde
à zona axial da câmara magmática original. As três zonas do
corpo Luanga têm um adelgaçamento progressivo na termi-
nação SW, enquanto na terminação N a estratigrafia está per-
turbada pela presença de corpos intrusivos e zonas
tectonizadas. A seção geológica apresentada na Figura 3 é
representativa da estratigrafia do Complexo Luanga.

A transformação metamórfica das rochas do Com-
plexo Luanga ocorre em zonas distribuídas de forma hetero-
gênea no corpo intrusivo. Nestas zonas as rochas são ca-
racterizadas pela susbstituição extensiva da mineralogia
magmática, mas sem obliteração significativa das texturas
ígneas. As texturas e os domínios composicionais dos mi-
nerais magmáticos são preservados mesmo em rochas cuja

mineralogia primária foi totalmente transformada, o que per-
mite caracterizar o protólito magmático original. Este fato
pode ser ilustrado por metaperidotitos que consistem de
pseudomorfos de olivina cúmulus, substituídos preferenci-
almente por serpentina e magnetita, inclusos em
pseudomorfos de ortopiroxênio intercúmulus, substituídos
dominantemente por talco. O processo corresponde a uma
hidratação da mineralogia primária e sua transformação em
assembléias de minerais hidratados indicativas de re-equilí-
brio em condições de baixo grau metamórfico. A paragênese
das rochas máficas consiste de actinolita + clorita + epidoto
e indica condições metamórficas da fácies xisto-verde. As
rochas máficas e ultramáficas com foliação proeminente de-
senvolvida em zonas de cisalhamento apresentam as mes-
mas paragêneses metamórficas observadas naquelas não
deformadas. Este fato indica que a deformação localizada
das rochas do corpo Luanga ocorreu também em condições
da fácies xisto-verde.

A Zona Ultramáfica consiste predominantemente de
serpentinitos que representam olivina + cromita cumu-lados,
parcialmente a totalmente hidratados. Na Zona Ultramáfica
predominam texturas meso a ortocumuladas, indicando o pre-
domínio de rochas com abundância de minerais intercúmulus,
geralmente representados por ortopiroxênio e plagioclásio
ou seus produtos de alteração.

 A Zona de Transição marca a passagem de cumu-
lados ultramáficos para cumulados predominantemente
máficos da Zona Máfica. A Zona de Transição contém as
principais mineralizações de EGP-Ni e as principais camadas
de cromitito. Caracteriza-se por mudanças abruptas na se-
qüência de cumulados, que ocorrem em escala métrica a
decamétrica. Os litotipos da Zona de Transição (Figura 4) são

Figura 2. Mapa geológico esquemático do Complexo Luanga (mo-
dificado a partir de relatórios internos da Companhia Vale do Rio
Doce). ZU = Zona Ultramáfica, ZT = Zona de Transição, ZM =
Zona Máfica. A seção A-B está representada na Figura 3.
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Figura 3. Seção esquemática representativa do Complexo Luanga (modificada a partir de relatórios internos da Companhia Vale do Rio Doce).

Figura 4. Fotos representativas dos litotipos da Zona de Tran-
sição. A) Contato brusco entre norito (ortopiroxênio +
plagioclásio cumulado) e ortopiroxenito (ortopiroxênio
cumulado). A seta indica a base do furo. B) Ortopiroxenito com
plagioclásio intersticial. C) Contato brusco entre harzburgito e
ortopiroxenito com plagioclásio intersticial. D) Harzburgito
caracterizado por oikocrysts de ortopiroxênio, olivina (cristais
pretos) e plagioclásio intersticial. O diâmetro dos testemunhos é
de 4,5 cm.
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harzburgito (olivina cumulado com ortopiroxênio
intercúmulus), ortopiroxenito (ortopiroxênio cumulado),
ortopiroxenito com plagioclásio (ortopiroxênio cumulado com
plagioclásio intercúmulus), cromitito (cromita cumulado) e
norito (ortopiroxênio + plagioclásio cumulado). Variações la-
terais significativas são indicadas pela descontinuidade das
camadas nesta porção do corpo. Várias camadas de cromitito
ocorrem distribuídas em diferentes posições estratigráficas.
Os cromititos mais espessos e lateralmente consistentes ocor-
rem na parte intermediária a superior da Zona de Transição,
estando preferencialmente associados com ortopiroxenito e
norito. As camadas de cromitito frequentemente apresentam
uma transição bem definida de cromitito maciço, cromitito
“chain texture”, cromita disseminada em ortopiroxenito (ou
norito), indicando a passagem sucessiva em direção ao topo
da estratigrafia de cromita cumulado, cromita + ortopiroxênio
(ou cromita + ortopiroxênio + plagioclásio) cumulado e, no
topo, ortopiroxênio cumulado (ou ortopiroxênio + plagioclásio
cumulado).

A Zona Máfica consiste de uma seqüência espes-
sa de gabro (clinopiroxênio + plagioclásio cumulado), com
uma intercalação descontínua de ortopiroxenito e cromitito
na porção intermediária. O gabro tem aspecto homogêneo,
com variações restritas à percentagem relativa de
clinopiroxênio e plagioclásio (variações entre gabro e
leucogabro) e a presença de quartzo intersticial em rochas
mais fracionadas.

Variação críptica. Estudos sistemáticos da composição de
olivina, ortopiroxênio e plagioclásio foram realizados em uma
seção representativa da porção central do corpo Luanga. Os
cristais de olivina têm teores de Fo entre 80,0 e 84,7 mol %,
indicando composição moderadamente primitiva para o
magma parental do corpo Luanga. O número reduzido de
amostras analisadas impede um entendimento detalhado da
variação críptica da olivina na Zona Ultramáfica e na Zona de
Transição. Os teores de Ni da olivina em amostras do corpo
Luanga são muito variáveis (entre 2540 e 4870 ppm), e não
apresentam uma correlação positiva forte com o teor de Fo
(Figura 5). Os resultados indicam a existência de intervalos
estratigráficos com olivinas com teores de Ni relativamente
baixos (olivinas empobrecidas em Ni), cristalizadas a partir de
magmas empobrecidos em Ni. Esses dados indicam a existên-
cia de eventos de segregação de sulfetos de Ni concomitantes
à evolução magmática do corpo Luanga.

A composição química de ortopiroxênio foi deter-
minada em 12 amostras da Zona de Transição. Ortopiroxênio
em amostras da Zona de Transição tem teor de En entre 74,5
e 88,8 mol %. Esses números sugerem composições mode-
radamente fracionadas e a ausência de termos muito primiti-
vos, compatível com uma razão MgO/(MgO+FeO) modera-
damente primitiva para o magma parental do corpo Luanga.
A variação da composição do ortopiroxênio na Zona de Tran-

Figura 5. Diagrama Fo-Ni para olivinas da Zona Ultramáfica e
Zona de Transição do Complexo Luanga.

sição (Figura 6) indica a existência de inúmeras reversões
no padrão de fracionamento, sugestivo de sucessivas inje-
ções de magma parental durante a cristalização. Os teores
de En mais elevados ocorrem na porção estratigraficamente
superior da Zona de Transição, com a composição do
ortopiroxênio delineando um trend progressivo de aumento
do teor de En da base para o topo. O aumento progressivo
do teor de En está correlacionado a uma diminuição no teor
de MnO e aumento do teor de Cr

2
O

3 
(Figura 6), ambos com-

patíveis com a cristalização do ortopiroxênio a partir de
magmas progressivamente mais primitivos. A variação
críptica do ortopiroxênio caracteriza um trend geral de
fracionamento reverso na Zona de Transição.

A composição química do plagioclásio foi determi-
nada em 21 amostras com plagioclásio cúmulus da Zona de
Transição e da Zona Máfica. Nestas zonas o plagioclásio
apresenta teor de An entre 82,6 e 57,3 mol %. A variação
críptica é caracterizada por uma diminuição progressiva do
teor de An em direção ao topo da Zona Máfica e por inúmeras
reversões no padrão de fracionamento (Figura 7). As rever-
sões no padrão de fracionamento do plagioclásio, aliadas à
homogeneidade na assembléia das fases cumuláticas da Zona
Máfica, sugerem que as novas injeções de magma geraram
misturas de magma que se mantiveram essencialmente no
cotético clinopiroxênio-plagioclásio. O intervalo de
ortopiroxenito (ortopiroxênio cumulado) e cromitito (cromita
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cumulado), que ocorre na porção intermediária do corpo
Luanga, corresponde possivelmente a um evento significati-
vo de adição de magma primitivo e, consequente mudança na
seqüência de cumulados.

A Zona de Transição do corpo Luanga é caracteriza-
da por variações abruptas na seqüência de cristalização, ori-
ginando uma sucessão complexa de rochas e texturas. A vari-
ação críptica do ortopiroxênio na Zona de Transição é carac-
terizada por várias reversões em um trend geral de
fracionamento reverso. Essa zona é ainda caracterizada por
camadas descontínuas de cromita cumulados (cromititos) e
pelo intervalo sulfetado mineralizado a EGP na sua base.
Cromititos representam um caso especial de cumulados nos
quais a cromita é a única fase cúmulus. A cristalização de
cromititos demanda que as relações de fase do sistema sejam
alteradas para permitir a cristalização de cromita sem a crista-
lização concomitante de silicatos, uma situação que não ocorre
como resultado da seqüência normal de cristalização dos
magmas (Irvine 1977, Ferreira Filho et al. 2002). Os mecanis-
mos que levam à formação de cromititos demandam a atuação
de processos que alteram a seqüência normal de cristalização
de um magma básico e estão, geralmente, relacionados a no-
vas injeções e contaminação do magma residente na câmara.
Processos que envolvem adição de novas injeções de magma

contaminado por material crustal, com consequente aumento
do teor de SiO

2
 e/ou fO

2
, têm se mostrado adequados para

explicar as características petrológicas de cromititos em com-
plexos estratiformes (Ferreira Filho et al. 2002). As caracterís-
ticas estratigráficas e petrológicas da Zona de Transição in-
dicam que ela representa um intervalo distinto na evolução
petrológica do Complexo Luanga.

Mineralização de EGP-Ni de Luanga. O corpo principal de
minério do Complexo Luanga, designado de “Luanga Reef”,
ocorre na Zona de Transição em uma faixa com espessura
variável entre 10 e 50 metros e com cerca de 5 km de extensão
(Figura 3). Além do corpo principal de minério, ocorrem ou-
tros intervalos mineralizados distribuídos em diferentes hori-
zontes estratigráficos da Zona de Transição. Estes intervalos
consistem principalmente de camadas pouco espessas (< 1
metro) e descontínuas de cromititos com teores elevados de
EGP. A mineralização de EGP associada a cromititos foi abor-
dada em trabalhos anteriores (Diella et al. 1995, Girardi et al.
2006) e não será enfocada neste estudo.

A seção geológica (Figura 3) é ilustrativa do con-
trole estratigráfico do Luanga Reef na sua porção SW. A
mineralização está situada na base de um pacote espesso de
ortopiroxênio cumulado (ortopiroxenito) localizado na base

Figura 6. Variação críptica do ortopiroxênio na Zona de Transição (ZT) do Complexo Luanga. A distância em metros corresponde a
localização das amostras em relação à base da ZT projetada na superfície. ZU: Zona Ultramáfica; ZM: Zona Máfica.
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da Zona de Transição. O Luanga Reef (i.e. intervalo
estratigráfico mineralizado) não apresenta uma seqüência
litológica característica, podendo estar totalmente contido
em ortopiroxenito, ocorrer na transição de harzburgitos
(base) para ortopiroxenitos (topo), como estar contido ex-
clusivamente em harzburgitos. A distribuição dos valores
anômalos de EGP indica um corpo de natureza stratabound.
Os contatos do Luanga Reef com as encaixantes imediatas,
tanto no footwall como no hangingwall, são definidos ex-
clusivamente pela presença de sulfetos disseminados e pelo
teor de EGP.

Os sulfetos do Luanga Reef correspondem a 1-3 %
vol., são intersticiais aos minerais cúmulus e consistem
essencialmente de pirrotita, pentlandita e calcopirita (Figu-
ra 8). Os aspectos texturais e mineralógicos sugerem que os
sulfetos foram originados a partir da segregação de um lí-
quido imiscível de sulfeto separado do magma silicático de
composição máfica. Nos horizontes sulfetados existe forte
correlação entre os teores de EGP (Pt, Pd) e metais básicos

(Ni, Cu), indicada por valores do coeficiente de correlação
de Pearson superiores a 0,9.

Figura 7. Variação críptica do plagioclásio na Zona de Transição
(ZT) e Zona Máfica do Complexo Luanga. A distância em metros
corresponde a localização das amostras em relação à base da ZT
em superfície.

Figura 8. Aspecto típico do minério sulfetado do Luanga Reef.
Sulfeto intersticial (setas) em ortopiroxenito. Os sulfetos consistem
essencialmente de pirrotita, pentlandita e calcopirita.

Os principais horizontes mineralizados a EGP do
Complexo Luanga ocorrem na Zona de Transição, um pa-
cote de cumulados caracterizado por mudanças abruptas
na seqüência de cristalização. A presença de unidades
cíclicas na escala de dezenas a centenas de metros, repre-
sentadas pela repetição de pacotes de harzburgito-
ortopiroxenito-norito, é característica da Zona de Transi-
ção. A reversão na seqüência de cristalização sugere que a
Zona de Transição corresponde a um intervalo muito dinâ-
mico na câmara magmática, marcado por eventos periódi-
cos de novas injeções de magma parental, concomitantes
à cristalização fracionada. A variação críptica de olivina e
ortopiroxênio neste intervalo estratigráfico é caracterizada
por inversões no trend de fracionamento, indicando tam-
bém a sua origem em uma câmara magmática submetida a
sucessivas injeções de magma parental. A adição de no-
vas injeções de magma primitivo, incluindo possivelmente
magmas parcialmente contaminados por material crustal
das encaixantes, é um mecanismo capaz de explicar tanto a
segregação de sulfetos como a cristalização de cromititos
na Zona de Transição.

A mineralização de EGP-Ni do Complexo Luanga é
semelhante em vários aspectos aos depósitos estratiforme
de EGP associados a sulfetos, exemplificados pelos reefs
dos complexos de Bushveld (Merenky Reef), Stillwater (J-
M Reef) e Great Dyke (Main Sulfide Zone). Este tipo de
mineralização é considerado como de origem magmática e
formado a partir da segregação de um líquido de sulfeto
durante a cristalização fracionada do magma máfico-
ultramáfico (Naldrett 1989).
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COMPLEXO SERRA DA ONÇA. Geologia e estratigrafia.
O Complexo Serra da Onça, descrito por Macambira (1997) e
Macambira & Ferreira Filho (2002), é uma intrusão máfica-
ultramáfica de forma alongada com aproximadamente 25 km
de extensão e largura inferior a 4 km (Figura 9). Apresenta-
se orientado segundo a direção E-W, com mergulho em tor-
no de 40º-45º para sul. O Complexo Serra da Onça está en-
caixado em rochas arqueanas do Complexo Xingu e do Gra-
nito Plaquê.

A estratigrafia magmática consiste de três zonas
principais (Figura 9, vide Macambira & Ferreira Filho 2002
para uma descrição estratigráfica-petrográfica extensiva). A
Zona Inferior é descontínua e consiste de uma faixa estreita
de gabronoritos localizados na porção norte da intrusão
(não representada na Figura 9). Esta faixa de gabronoritos
está em contato com as encaixantes sendo interpretada como
um grupo de borda do complexo acamadado. A Zona
Ultramáfica consiste principalmente de dunitos
serpentinizados (olivina + cromita cumulados) e
ortopiroxenitos (ortopiroxênio cumulados). Os dunitos pre-
dominam na base da Zona Ultramáfica enquanto os
ortopiroxenitos ocorrem no topo, formando intercalações
com dunitos. A Zona Máfica consiste predominantemente
de gabronoritos (plagioclásio + ortopiroxênio +
clinopiroxênio cumulados) com noritos (plagioclásio +
ortopiroxênio cumulados) subordinados. A seqüência de

Figura 9. Mapa geológico esquemático do Complexo Serra da Onça (Modificado de Macambira 1997).

cristalização da Serra da Onça é caracterizada por Ol+Chr;
Ol+Opx+Chr; Opx+Chr; Opx; Opx+Pl; Opx+Cpx+Pl;
Pgt+Cpx+Pl; Pgt+Cpx+Pl+Mag+Ilm (abreviações segundo
Kretz 1983), indicando um padrão de fracionamento
magmático semelhante ao observado no Great Dyke (Wil-
son 1982) e na Série Acamadada Inferior do Complexo de
Niquelândia (Ferreira Filho et al. 1998).

Os dados estratigráficos indicam que as rochas
acamadadas do Complexo Serra da Onça resultam de um
fracionamento extensivo a partir de composições originais
primitivas. Este fracionamento ocorreu em uma câmara
magmática dinâmica, caracterizada por sucessivas inversões
na seqüência estratigráfica (Macambira & Ferreira Filho 2002).
O re-aparecimento de termos relativamente mais primitivos
na porção superior da seqüência acamadada (vide faixa de
ortopiroxenito na porção SW do mapa geológico da Figura
9), aliado à ausência de termos petrográficos com quartzo e/
ou apatita cúmulus, que são indicativos de fracionamento
extensivo, sugerem que o topo da câmara magmática não está
preservado no Complexo Serra da Onça.

Variação críptica. Estudos sistemáticos da composição de
olivina, ortopiroxênio e plagioclásio foram realizados em uma
seção representativa da porção central do Complexo
Acamadado Serra da Onça (Macambira & Ferreira Filho
2002). Cristais de olivina em dunitos da Zona Ultramáfica
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Figura 10. Variação críptica de ortopiroxênio em uma seção na
porção central do Complexo Acamadado Serra da Onça. A distân-
cia em metros corresponde a localização das amostras em relação
à base da Zona Ultramáfica (ZU) em superfície. ZM: Zona Máfica.

têm teores de Fo entre 92 e 86 mol %, indicando composi-
ções muito primitivas para o magma parental do Complexo
Serra da Onça. A variação críptica de ortopiroxênio na Zona
Máfica (Figura 10) é caracterizada por composições mode-
radamente fracionadas (teores de En entre 76 e 54 mol %) e
várias reversões composicionais, sugerindo que a cristali-
zação fracionada ocorreu em uma câmara magmática dinâmi-
ca e submetida a novas injeções de magma primitivo. Este
fato é consistente com as inversões na seqüência de mine-
rais cúmulus observadas na estratigrafia magmática do Com-
plexo Serra da Onça.

A variação críptica de ortopiroxênio mostra um
fracionamento contínuo das composições de ortopiroxênio
na base da Zona Máfica, marcando um intervalo estratigráfico
que não apresenta reversões composicionais. As variações
composicionais do ortopiroxênio neste intervalo estratigráfico
sugerem a ausência de novas injeções de magma, caracteri-
zando um intervalo no qual o processo de cristalização
fracionada do magma residente na câmara magmática segue
seu curso normal, não sendo perturbado pela injeção e mistu-
ra com magmas relativamente mais primitivos. O fracionamento
contínuo na transição da Zona Ultramáfica para a Zona Máfica

é consistente com a transição abrupta entre as duas zonas, a
qual representa uma mudança de fases marcada pelo apareci-
mento de plagioclásio cúmulus.

Mineralização de EGP do Complexo Serra da Onça. A mine-
ralização de EGP do Complexo Serra da Onça é descrita por
Macambira & Ferreira Filho (2005). Um programa extensivo
de geoquímica de solo desenvolvido pela CANICO em 2003-
2004 definiu um trend anômalo para Pt-Pd com cerca de 10km
de extensão.

A anomalia de solo é caracterizada por valores anô-
malos de Pt (até 475 ppb), Pd (até 435 ppb) e Au (até 208 ppb),
ocorrendo no contato entre ortopiroxenitos da Zona
Ultramáfica e noritos e gabronoritos da Zona Máfica. Os re-
sultados de geoquímica de solo permitem mapear em detalhe
o contato entre a Zona Ultramáfica e a Zona Máfica, que é
definido pela mudança abrupta nos teores de Cr e Ni no solo
(Figura 11). Os teores baixos de Ni e Cu no solo no intervalo
anômalo indicam que a anomalia de EGP não está associada
com a presença de metais básicos (Figura 11). Os valores de
Cu no solo são muito baixos (< 50 ppm) na Zona Ultramáfica
e na base da Zona Máfica, apresentando um aumento abrup-
to de valores (> 150 ppm) no intervalo estratigraficamente
acima da anomalia de EGP. A mudança nos valores de Cu
forma uma anomalia geoquímica que representa um importan-
te marcador geoquímico paralelo à anomalia de EGP. A mu-
dança abrupta nos valores de Cu no solo reflete a presença
de sulfetos disseminados nos cumulados básicos, definindo
a transição de cumulados não saturados para cumulados
saturados em sulfetos. Esta disseminação (geralmente < 0,5
% vol.) consiste de sulfetos de metais básicos (pirrotita,
calcopirita, pirita) intersticiais aos silicatos.

A anomalia de solo para EGP foi testada por três
furos de sonda que interceptaram um intervalo mineralizado.
A seqüência estratigráfica que hospeda a mineralização e a
distribuição interna dos metais (Pt-Pd-Au) no intervalo
mineralizado (Figura 12) é muito semelhante nos três furos,
indicando a natureza estratiforme da mineralização. A
mineralização é hospedada principalmente por cumulados
máficos e localiza-se na transição entre a Zona Ultramáfica e
Zona Máfica. O intervalo mineralizado tem entre 120 e 150
metros de espessura e engloba ortopiroxenito (ortopiroxênio
cumulado) na base, leuconorito (ortopiroxênio + plagioclásio
cumulado) na parte intermediária e gabronorito (ortopiroxênio
+ clinopiroxênio + plagioclásio) no topo. A transição de
ortopiroxenito para norito é marcada por uma faixa estreita (<
2 metros) de ortopiroxenitos com plagioclásio intersticial
(intercúmulus).

Embora existam diferenças na espessura e nos teo-
res entre os três furos de sonda exploratórios, a distribuição
de Pt, Pd e Au ocorre em uma ordem estratigráfica definida
que permite subdividir a mineralização em três sub-zonas (Fi-
gura 12). A Sub-Zona Inferior tem poucos metros de espessu-
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Figura 11. Detalhe de uma seção Norte-Sul de geoquímica de solo através do contato entre a Zona Ultramáfica e a Zona Máfica do
Complexo Serra da Onça.

ra consistindo de ortopiroxenito com teores de Pt elevados
(Pt > Pd). A Sub-Zona Principal é espessa e caracterizada por
um pico nos teores de Pd na base (Figura 12). Os teores de Pt
e Pd decrescem progressivamente em direção ao topo da Sub-
Zona Principal. A Sub-Zona do Au corresponde a um interva-
lo com 20 a 30 metros de espessura com teores anômalos de
Au situados no topo do intervalo mineralizado.

A mineralização de Pt-Pd do Complexo Serra da Onça
forma um horizonte estratigráfico consistente paralelo ao
acamadamento magmático. A mineralização está localizada na
transição da Zona Ultramáfica para a Zona Máfica, em um
intervalo estratigráfico caracterizado por um processo de
fracionamento normal, sem qualquer evidência de novas inje-
ções de magma na câmara magmática. Neste intervalo a com-
posição do ortopiroxênio apresenta um enriquecimento pro-
gressivo em Fe, com variação no teor de En desde 76 até 55

mol. % (Figura 10). O intervalo com mineralização de EGP não
apresenta sulfetos, e ocorre estratigraficamente abaixo do
horizonte no qual aparecem gabronoritos com sulfetos disse-
minados (Figura 11). As rochas mineralizadas não apresen-
tam qualquer evidência indicativa de alteração hidrotermal
ou hidromagmáticas, correspondendo a cumulados ígneos
com mineralogia e textura bem preservadas.

As características estratigráficas e composicionais
observadas no intervalo mineralizado estabelecem limita-
ções importantes com relação aos processos responsáveis
pela acumulação de Pt-Pd no Complexo Serra da Onça.
Macambira & Ferreira Filho (2005) consideram a mine-
ralização de EGP do Complexo Serra da Onça como resultan-
te da cristalização direta de MGP (Minerais do Grupo da
Planina) do magma silicático. Neste modelo, a cristalização
fracionada do magma silicático progressivamente aumenta
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Figura 12. Distribuição de Pt, Pd e Au no furo FD-03 do Complexo
Acamadado Serra da Onça.

o conteúdo de EGP do magma residual na câmara magmática,
uma vez que Pt e Pd se comportam como elementos incom-
patíveis. O aumento progressivo de EGP ocasiona, na base
da Zona Máfica, a saturação do magma residente em EGP e
a consequente cristalização de MGP. A cristalização direta
de MGP explica tanto o aumento abrupto nos teores de Pt-Pd
característico da base do intervalo mineralizado, assim como
a diminuição progressiva dos teores para o topo da estrati-
grafia. O aumento abrupto nos teores de EGP é resultado da
saturação em MGP, caracterizando a rocha como um MGP
cumulado. A diminuição progressiva com a estratigrafia é
resultado do empobrecimento do magma em EGP ocasiona-
do pela cristalização de MGP. Neste caso a diminuição dos
teores de Pt e Pd caracteriza o efeito típico de variação
críptica de elementos que são compatíveis com a assem-
bléia de minerais cristalizada neste intervalo.

MINERALIZAÇÕES ESTRATIFORMES DE EGP EM
CARAJÁS. A origem das mineralizações estratiformes de EGP,

designadas de tipo reef, é controversa, sendo considerada
tanto como de origem ortomagmática como hidrotermal. No
modelo ortomagmático a mineralização é interpretada como
relacionada à segregação de um líquido imiscível de sulfeto
(Campbell et al. 1983, Naldrett 1989) ou à cristalização de
cromititos (Scoon & Teigler 1994, Kruger et al. 2002). No
modelo hidrotermal a mineralização seria resultante da
percolação de fluidos de origem hidrotermal (ou hidro-
magmáticos) responsáveis pela lixiviação dos EGP da pilha
de cumulados máficos-ultramáficos e sua concentração em
horizontes estratigráficos específicos (Boudreau & Meurer
1999). Embora uma discussão extensiva destes modelos não
seja objetivo deste trabalho (vide Naldrett 2004 para uma re-
visão do assunto), a existência em Carajás de dois tipos
marcadamente distintos de mineralização estratiforme de EGP
fornece subsídios importantes para o entendimento do com-
portamento dos EGP em complexos acamadados.

Os resultados obtidos no estudo das mineralizações
de Luanga e da Serra da Onça sugerem a existência de pro-
cessos petrológicos distintos que levam à concentração
estratiforme de EGP. No Complexo Luanga a mineralização
está associada à presença de sulfetos de metais básicos e
olivinas fortemente depletadas em Ni. Estas características
são consistentes com a sua origem a partir da segregação de
um líquido imiscível de sulfeto. A mineralização de EGP asso-
ciada ao Complexo Serra da Onça, por outro lado, não tem
nenhuma relação com a presença de sulfetos, cromititos e/ou
qualquer tipo de alteração hidrotermal. Neste caso a
mineralização ocorre em um intervalo estratigráfico que se-
gue um padrão de cristalização fracionada normal, o que é
consistente com a cristalização direta de MGP do magma
silicático. Macambira & Ferreira Filho (2005) consideram o
horizonte mineralizado do Complexo Serra da Onça como um
intervalo de formação de MGP cumulados. Neste caso o
cumulado contém tanto silicatos, resultantes da cristalização
de elementos maiores do magma, como MGP resultantes da
cristalização de elementos traços. Embora a cristalização de
MGP a partir de magmas silicáticos seja evidenciada em estu-
dos petrográficos (Merkle 1992) e experimentais (Brenan &
Andrews 2001), este processo não tinha ainda recebido a
devida atenção nos modelos de formação de depósitos
magmáticos de EGP.

A origem da mineralização estratiforme de EGP do
Complexo Serra da Onça através da formação de MGP
cumulados indica a existência de mineralizações de EGP não
relacionadas com sulfetos e/ou cromititos. Os trabalhos de
pesquisa mineral para mineralizações do tipo EGP-reef, que
são usualmente direcionados à horizontes sulfetados e/ou
camadas de cromititos, precisam ser re-avaliados em vista
dos resultados apresentados para a Serra da Onça.

A identificação de importantes mineralizações
estratiformes de EGP em Luanga e na Serra da Onça atesta a
fertilidade da região de Carajás para este tipo de mineralização.



Ferreira Filho C.F. et al. / Mineralizações estratiformes de EGP-Ni associadas a complexos acamadados em Carajás 13

As características marcadamente distintas das mineralizações
de EGP descritas adiciona mais um elemento na marcante di-
versidade metalogenética da Província Mineral de Carajás.
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A Formação Couto Magalhães, Neoproterozóico da Faixa Araguaia: fácies
e estratigrafia do furo SMD-08, Redenção, Pará
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Abstract. Phyllite, ardoses and metargillites compose the Neoproterozoic Couto Magalhães Formation, which is a part of the Araguaia Belt
western domain. When exposed at the surface, this unit is highly weathered and discontinuous. Nevertheless, a drill (SMD-08) made by the
Western Mining Company Resources Ltd. in the locality of Redenção has provided a well preserved record of anchimetamorphic rocks from
the Couto Magalhães Formation. The cores are essentially composed of siliciclastic and carbonate-bearing rocks, the latter overlaying banded
iron formation, which are not detailed in this work. Stratigraphic and facies analysis of the siliciclastic and carbonate rocks, the main focus of
the present work, led to propose their formation under deep sea water related to slope and basin floor depositional environments. The
siliciclastic succession was split into two facies associations, attributed to suspension and gravitational flow processes: i) turbidity current
dominated lower slope, represented by sandstones and mudstones arranged into fining upward cycles related to Bouma sequence; and ii)
slumping and liquefaction processes laid down under lower slope paleoenvironment, comprising fine to medium-grained sandstones and
mudstones with soft sediment deformation structures. The existence of a probable tuff horizon suggests a sin-sedimentary volcanic event.
Carbonates are chiefly composed of nodular mudstones, and subordinate black fossiliferous mudstones, that comprise a third facies association
attributed to a basin floor setting. These marine deposits filled a foreland basin, whose source is located eastward, probably in the uplifted
block that collided with the Amazon Craton by the end of the Brazilian Orogeny.

Keywords: litostratigraphy, Couto Magalhães Formation, Neoproterozoic deposits, deep water environments.

Resumo. A Formação Couto Magalhães (Neoproterozóico) é caracterizada por filitos, ardósias e metargilitos, compondo parte do domínio
oeste da Faixa Araguaia. Esta unidade, quando aflorante, encontra-se intemperizada, com poucas estruturas primárias preservadas. Entretanto,
testemunhos de uma sondagem (furo SMD-08) realizada na região de Redenção, fornecidos pela empresa Western Mining Company Resources
Ltd., recuperaram 574 m de rochas anquimetamórficas desta formação. Estes testemunhos são constituídos, em sua base, por rochas siliciclásticas
e carbonatos que se sobrepõem a formações ferríferas bandadas. O estudo faciológico e estratigráfico da sucessão de rochas carbonáticas e
siliciclásticas, foco do presente estudo, permitiu interpretá-las como depositadas em águas profundas relacionadas à zona de talude e assoalho
de bacia marinha. As rochas siliciclásticas foram divididas em duas associações de fácies depositadas por processos de suspensão e fluxos
gravitacionais: i) talude inferior dominado por correntes de turbidez, representado por arenitos e pelitos organizados em ciclos granodecrescentes
ascendentes, relacionados à seqüência de Bouma; e ii) talude inferior influenciado por processos de escorregamento e liquefação, compreenden-
do arenitos finos a médios e pelitos com predominância de estruturas deformacionais. A ocorrência de provável nível de tufo nesta associação
sugere a influência de um evento vulcânico sin-sedimentar. Os carbonatos basais são representados por mudstones nodulares, intercalados com
pelitos escuros, que compõem uma terceira associação de fácies, atribuída a ambiente de assoalho de bacia. Estes depósitos marinhos
preencheram uma bacia de antepaís, com área fonte localizada provavelmente a leste, no bloco que colidiu com o Cráton Amazônico no final
da Orogenia Brasiliana.

Palavras-chave: litoestratigrafia, Formação Couto Magalhães, depósitos neoproterozóicos, ambientes de água profunda.

INTRODUÇÃO. As condições paleoambientais de depósi-
tos antigos são difíceis de serem reconstruídas, ainda mais se
tratando do estudo de rochas pré-cambrianas. Diferente dos
tempos atuais, o Pré-Cambriano foi caracterizado por uma
biosfera microscópica distinta da atual, ausência de vegeta-
ção terrestre e por lento e variável incremento da oxigenação
oceânica, evidenciado através da precipitação de formações
ferríferas bandadas, cuja gênese é bastante discutida (e.g.
Simonson 1985, Kirschvink 1992, Young 1995, Isley 1995,

Hoffman & Shrag 2002). Durante o Neoproterozóico, diver-
sas variações relativas do nível do mar, seguidas por extre-
mos climáticos ocorreram, vinculados às glaciações Sturtian
estimada em 710 Ma (Fanning & Link 2004) e Marinoan com
término datado em 635 Ma (Hoffmann et al. 2004, Condon et
al. 2005). Neste intervalo, a vida microbiana teve seu apogeu
e declinou com a proliferação dos metazoários (Knoll & Walter
1992, Knoll 2000). O registro destes eventos está exposto em
diversos crátons do mundo e teriam influenciado na diversi-
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ficação da vida durante o Cambriano (Hoffman & Shrag 2002).
No extremo oeste da Faixa Araguaia, orógeno estabilizado
entre 600 e 480 Ma, no final da tectônica Brasiliana (Almeida
1984), encontra-se uma das unidades estratigráficas mais pro-
missoras para se estudar estes eventos, representada por
depósitos carbonáticos e siliclásticos da Formação Couto
Magalhães. Estes depósitos neoproterozóicos são caracteri-
zados por pelitos e arenitos, com baixo grau metamórfico,
ainda pouco estudados devido à dificuldade de acesso e a
escassez de afloramentos. Apesar da realização de diversos
trabalhos de campo, ainda faltam estudos de seções contínu-
as nesta unidade, distribuídas de modo a auxiliar na identifi-
cação de fácies e na elaboração de um modelo deposicional.

A obtenção de testemunhos a partir de uma sonda-
gem na região de Redenção, Pará, realizada pela mineração
Genipapo do grupo WMC (Western Mining Company Ltd.)
permitiu pela primeira vez, a descrição contínua de rochas da
Formação Couto Magalhães ao longo de um intervalo supe-
rior a 500 m, e aquisição de dados para análise faciológica
mais detalhada desta unidade.

GEOLOGIA REGIONAL. O conjunto de cinturões orogênicos
em torno da margem leste do Cráton Amazônico denominada
Província Tocantins (Almeida et al.1981), foi dividido em dife-
rentes segmentos, cada qual com sua história evolutiva:
Araguaia ou Araguaia-Tocantins (porção norte); Brasília (por-
ção central), que faz contato com o Cráton do São Francisco;
e Paraguai (porção sudoeste), que compõe os depósitos mais
jovens da colagem brasiliana.

A Faixa Araguaia se estende por aproximadamente
800 km, com direção aproximada N-S, onde está registrado um
conjunto de rochas sedimentares depositadas em uma bacia
sob condições distensivas do tipo rift, com rochas ígneas
introduzidas em períodos sin- e pós-rift. Este pacote de ro-
chas sedimentares foi submetido a uma fase de metamorfismo
regional que atingiu desde a fácies anfibolito superior até
condições anatéticas em sua porção oriental (Abreu et al.
1994), e condições metamórficas incipientes a nulas, em sua
porção ocidental, onde afloram rochas correspondentes à
Formação Couto Magalhães.

A estratigrafia na Faixa Araguaia tem sido alvo de
muita polêmica (e.g. Hasui et al. 1977, Abreu 1978, Gorayeb
1981, Araújo & Olivatti 1994, Alvarenga et al. 2000), porém
Abreu (1978) definiu o termo Supergrupo Baixo Araguaia,
subdividindo-o nos grupos Estrondo e Tocantins. Neste últi-
mo inserem-se as formações Pequizeiro (inferior), constituída
por clorita-muscovita-quartzo xistos feldspáticos, e quartzo-
clorita xistos, e Couto Magalhães (superior), caracterizada
por filitos, ardósias e metargilitos, com metarenitos,
metarcóseos e metacalcários (Hasui et al. 1984a, Dall‘Agnol
et al. 1988). Quando aflora, a Formação Couto Magalhães
encontra-se intemperizada, e recobrindo parcialmente o Cráton
Amazônico ao longo de sua margem sudoeste.

As idades das rochas supracrustais que compõem
esta faixa de dobramentos ainda não estão bem definidas,
porém há evidências de rifting do embasamento de provável
idade neoproterozóica (Araújo & Olivatti 1994). A idade do
metamorfismo foi preliminarmente definida pelo método Pb-
Pb em zircão como sendo de 655 ± 24 Ma (Moura & Gaudette
1993), relativa à colocação do granito Santa Luzia (Hasui et
al. 1984b, Lamargo & Kotschoubey 1996) em rochas do Gru-
po Estrondo, unidade inferior ao Grupo Tocantins, no qual
estão inseridas as rochas da Formação Couto Magalhães.

Figura 1. Mapa geológico modificado a partir de Alvarenga et al.
(2000), destacando a porção norte da Faixa Araguaia. A seta
posiciona o Furo SMD-08, na região a sul da cidade de Redenção.

ANÁLISE DE FÁCIES. O furo SMD-08 está localizado no
extremo oeste da Faixa Araguaia (Figura 1), que se trata
de um bloco menos tectonizado e metamorfisado em rela-
ção à zona interna do orógeno. Este posicionamento
tectônico explica a preservação das estruturas, texturas
sedimentares e microfósseis nos testemunhos da Forma-
ção Couto Magalhães.

As estruturas tectônicas preservadas nos testemu-
nhos de sondagem são observadas apenas nos intervalos
entre 126 e 121 m, 365 e 358 m, 174 e 173 m, representadas por
foliação metamórfica, clastos estirados, por vezes,
rotacionados, falhas, fraturas e vênulas. A foliação, observável
somente ao microscópio ótico, ocorre nos pelitos, sendo ca-
racterizada por bandamento milimétrico de sericita e quartzo
microcristalino com extinção ondulante. Os grãos de quartzo
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mostram-se, por vezes, sigmoidais, definindo estruturas do
tipo “SC” (Figura 2), e exibem cominuição e recristalização
nas bordas. Falhas, fraturas e vênulas são preenchidas por
carbonatos (calcita), quartzo e clorita (Figura 2).

A Formação Couto Magalhães está representada no
testemunho SMD-08 por rochas de muito baixo grau
metamórfico. Esta sondagem atravessou, aproximadamente,
574 m de espessura nesta formação, tendo fornecido
testemunhagem contínua. Os testemunhos são constituídos
por rochas siliciclásticas (542,1 m), que se sobrepõem a
calcários (31,9 m) (Figura 3), de ocorrência subordinada. Es-
tes depósitos estão dispostos sobre formações ferríferas
bandadas (FFB), que puderam ser observadas em 160 m de
amostragem, as quais são caracterizadas por faixas dobradas

e convolucionadas de sílex (0,1 – 0,3 cm), de coloração bran-
ca e avermelhada, com níveis subordinados de hematita (0,2
– 1 cm) (Figura 3).

Infelizmente não se pôde observar o contato destas
rochas com a Formação Couto Magalhães, devido à perda de
trechos dos testemunhos.

O estudo detalhado de fácies sedimentares da For-
mação Couto Magalhães permitiu a identificação das seguin-
tes litofácies: arenito maciço (Am), arenito com laminação pla-
no-paralela (Alp), arenito com laminação cruzada (Alc), siltito/
arenito com laminação deformada (Sad), ritmito siltito/arenito
com laminação plana a ondulada (Rlo), pelito maciço a
laminado (Pml), siltito/arenito com fragmentos de tufo (Sat),
e mudstone nodular (Mn) (Figura 4). As litofácies arenosas

Figura 2. Intervalos dos depósitos siliciclásticos onde foram observadas as principais estruturas tectônicas: (A) Vênulas preenchidas de
calcita na litofácies Sad, e (B) Estrutura do tipo “SC”, indicativa de deformação sob regime tectônico frágil-dúctil, na litofácies Rlo. Escala
granulométrica: (A) argilito, (S) siltito, (Amf) arenito muito fino, (Af) arenito fino, (Am) arenito médio.
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Figura 3. Coluna estratigráfica do furo SMD-08, destacando sua base constituída por formações ferríferas bandadas em contato não
evidente com a fácies Mn. A partir de 603,1 m estão presentes somente fácies siliciclásticas. Observar detalhe da fácies Mn e das formações
ferríferas bandadas. Escala granulométrica: (A) argilito, (S) siltito, (Amf) arenito muito fino, (Af) arenito fino, (Am) arenito médio.

arenitos feldspáticos, litarenitos e grauvacas, enquanto os pelitos
são predominante siltitos e argilitos arenosos.

Arenito maciço (Am). Esta fácies apresenta espessuras mé-
dias de 2 m, podendo atingir até 4 m no intervalo entre 276 e
280 m. É composta por arenito maciço fino, de grãos angulo-
sos a sub-angulosos. A estrutura maciça é predominante, ra-
ramente ocorrem estruturas que lembram morfologicamente
flaser (partição argilosa entre 0,3 a 0,8 cm de comprimento) e
recobrimento argiloso (0,5 a 3,0 cm de espessura). Com menor
freqüência, ocorrem estruturas como pseudonódulos e
laminações cruzadas, associadas a níveis brechados.

Arenito com laminação plano-paralela (Alp). Esta fácies pode
alcançar até 8 m de espessura no intervalo entre 322 m e 330 m,

sendo caracterizada por arenitos de granulometria muito fina a
fina, de arcabouço moderadamente selecionado e cimentado
por pseudoesparito. A estrutura predominante é a laminação
plano-paralela composta essencialmente por lâminas de
argilominerais e óxidos de ferro. Esta mostra intercalação com a
fácies arenito com laminação cruzada (Alc) descrita abaixo.

Arenito com laminação cruzada (Alc). Esta fácies pode al-
cançar até 12 m de espessura, sendo marcante próximo ao
topo do perfil no intervalo entre 420 m e 432 m. Constitui-se
de arenito muito fino a fino. A estrutura predominante é a
laminação cruzada cavalgante (climbing-ripple cross-
lamination). Os sets apresentam comprimentos de 3 cm e es-
pessuras variando entre 0,5 e 1 cm. Ocorrem, subordina-
damente, marcas onduladas com amplitude de marca de onda
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de até 1 cm. A laminação cruzada possui caráter predominan-
temente subcrítico, algumas vezes, com arranjo em chevron.
Por vezes a forma de leito é preservada por recobrimento
argiloso (mud drape) principalmente nos intervalos com mai-
or conteúdo de lamitos. São freqüentes estruturas de sobre-
carga de até 0,3 cm de largura, com rara ocorrência de níves
brechados contendo clastos de até 0,6 cm.

Siltito-arenito com laminação deformada (Sad). Esta fácies é
caracterizada por ser a mais espessa, podendo alcançar até 60
m próximo ao topo (entre 125 m e 61 m). Compreende arenitos
muito finos a médios, com grãos angulosos a sub-arredonda-
dos, intercalados a siltitos e argilitos. Nesta fácies estão pre-
sentes diversas estruturas deformacionais pós-deposicionais
incluindo: laminações convolutas, diques de injeções de areia,
intraclastos argilosos (fenoplastos), estruturas de sobrecar-
ga (0,5 cm de espessura), estruturas em chama, e pseudo-

nódulos (0,5 – 1 cm de diâmetro) (Figura 5). Dobras de
escorregamento (slump folds) podem variar entre 0,20 e 1,5 m
de amplitude, tornando o acamamento verticalizado em deter-
minados trechos. As dobras são recumbentes, associadas às
laminações convolutas e pseudonódulos e são observáveis
tanto em escala macro como microscópicas (Figura 5). Nesta
fácies foi observada apenas uma ocorrência de pelito, identi-
ficado próximo ao marco 125,04 m, e está preservado sob
condições anquimetamórficas.

Ritmito siltito-arenito com laminação plana a ondulada (Rlo).
Esta fácies pode alcançar até 10 m de espessura no intervalo
entre 489 m e 499 m, próximo à base do perfil, onde sua ocor-
rência é mais freqüente. Há nítida variação no conteúdo de
areia e argila, implicando em leitos ora mais arenosos (0,5 – 5
cm), ora mais argilosos (0,1 – 2 cm), formando, estruturas em
pratos (dishes). Esta fácies intercala-se com freqüência com a

Figura 4. Testemunhos do furo de sondagem SMD-08, com a indicação de seis fácies siliciclásticas (Am, Alp, Alc, Sad, Pml e Rlo)
identificadas. Cada caixa representa 4 m de testemunhos, sendo 1 m por segmento. As setas na base das fotos indicam o topo da
testemunhagem.
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fácies Sad, onde a ritmicidade original adquire a forma de
laminação convoluta.

Pelito maciço a laminado (Pml). Esta fácies pode alcançar até
7 m de espessura, no entanto, a média não ultrapassa 1 m e
apresenta melhor representatividade na base do perfil. Cons-
titui pelitos pouco arenosos, maciços ou com laminação pla-
no-paralela, subordinadamente. Esta fácies está frequente-
mente intercalada com a fácies Sad.

Siltito-arenito com fragmentos de tufo (Sat). Esta fácies é
representada por um nível de siltito arenoso com fragmentos
de tufo vulcânico (intervalo 335, 4 m e 335, 5 m), intercalado
com a fácies ritmito com laminação plana a ondulada (Rlo)
(Figura 6). Este nível, caracterizado em lâmina delgada, é for-
mado por matriz muito fina, composta por filossilicatos (sericita
e minerais de argila) e pseudoesparito, que podem ocorrer na

forma de vênulas ou substituindo o arcabouço da rocha, que
apresenta grãos de areia fina. A matriz da rocha exibe textura
formada por alguns fragmentos de vidro (pseudomorfos de
shards), ora em forma de cúspide, ora em placas (Figura 6).
Estes fragmentos apresentam menos comumente a forma em
“Y”, observada sob microscópio. Vesículas são comuns e,
por vezes, preenchidas por minerais do grupo da zeólita, en-
contrados com freqüência na matriz, apresentando extinção
radial. O processo de zeolitização e cloritização também ocor-
re nos demais pseudomorfos de vidro. Geralmente, na matriz
encontram-se fragmentos devitrificados na forma de placas
curvas e alongadas, quebradas.

Mudstone nodular (Mn). Podendo atingir 32 m contínuos,
esta fácies constitui a base da sucessão vertical estudada,
sendo o acamamento primário raramente preservado sob a
forma de laminação plano-paralela (Figura 3). A litofácies é

Figura 5. Principais estruturas deformacionais presentes na fácies Sad: (A) dobras de escorregamento, (B) estruturas em chama, (C)
diques de injeção de areia e pseudo-nódulos, (D) dobras sin-sedimentares sob visão microscópica.



Figueiredo F.T. et al. / A Formação Couto Magalhães, Neoproterozóico da Faixa Araguaia 21

predominantemente composta por mudstone, cuja estrutura
mais comum é a nodular (geometria oceolar). Estruturas como
laminação contorcida e ondulada estão presentes em menor
expressão. É freqüente a presença de estilólitos que, por ve-
zes estão associados à microfalhas. Esta fácies intercala-se

Figura 6. Trecho da fácies Rlo onde foi identificado o nível de tufo
vulcânico, com destaque para textura de shards em placas (seta),  a
polarizadores descruzados. Escala granulométrica: (A) argilito, (S)
siltito, (Amf) arenito muito fino, (Af) arenito fino, (Am) arenito médio.

com freqüência com a fácies pelito maciço a laminado (Pml),
onde o carbonato apresenta-se melhor preservado e isento
de feições nodulares.

ASSOCIAÇÕES DE FÁCIES.  As fácies da Formação Couto
Magalhães foram agrupadas em três associações, todas liga-
das a sub-ambientes relacionados ao ambiente marinho pro-
fundo (Tabela 1).

Assoalho de bacia. DESCRIÇÃO. Ocorre exclusivamente no
intervalo basal da sucessão estudada, com aproximadamente
32 m de espessura. Compõem esta associação duas fácies
sedimentares: mudstones nodulares (Mn), intercalados com
pelitos maciços a laminados (Pml). Esta associação revela
pouca variação em relação às estruturas primárias presentes,
sendo predominantemente representadas por acamamento
nodular, observado na fácies Mn, e em geral coincidente com
os planos de estilólitos e, subordinadamente, por uma
laminação plano-paralela, observada na fácies pelito maciço
a laminado (Pml), que pode se tornar pouco ondulada ou
apresentar-se na forma de flasers. Próximo à associação de
fácies gerada em talude inferior, descrita a seguir, em contato
não evidente, o acamamento da fácies Pml exibe estruturas
deformacionais, tornando-se inclinado e contorcido, com fre-
qüentes convoluções e microfalhas sin-sedimentares, que
alteram a laminação plano-paralela original.

INTERPRETAÇÃO. A ausência de contato preservado desta
associação de fácies com a associação de fácies siliciclástica
de talude inferior descrita a frente, dificulta a elaboração de
hipóteses que possam explicar qual o provável paleoambiente
no qual se depositaram os sedimentos. Contudo, a natureza
cíclica das camadas de mudstones nodulares, separados por
partições de pelitos finamente laminados, são sugestivos de
deposição em águas profundas (Coniglio & Dix 1992, Stow et
al. 1996). Os mudstones nodulares encontrados nesta asso-
ciação são mais freqüentes em ambientes pelágicos e parcial-
mente oxigenados (Tucker & Wright 1992, Coniglio & Dix
1992). O acamamento nodular identificado foi parcialmente
modificado pela dissolução por pressão que resultou em par-
tições argilosas (flasers) entre os nódulos, dando uma confi-
guração anostomótica.

Talude inferior dominado por correntes de turbidez. DESCRI-
ÇÃO. Esta associação compreende as fácies Alp, Alc, Am, Rlo,
Pml, Sat e apresenta espessura em torno de 430 m. Está orga-
nizada predominantemente em ciclos granodecrescentes as-
cendentes, desde a base do perfil (603,1m) até o marco de 170 m
dos testemunhos amostrados. Dentro de cada ciclo foram iden-
tificados intervalos correlacionados àqueles descritos por
Bouma (1962), em termos de diminuição de energia de fluxo, de
Ta para Te. Os ciclos apresentam em média 8,5 m de espessura,
mas podem atingir individualmente até 26,3 m. São constituí-
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Tabela 1. Caracterização detalhada das litofácies identificadas nos testemunhos do furo de sondagem SMD-08.

dos por arenitos médios, raramente grossos, da fácies arenito
maciço (Am) (intervalo Ta), que se tornam gradativamente
arenitos médios com laminação plano-paralela (Alp, intervalo
Tb), arenitos muito finos e finos com laminação cruzada
cavalgante (Alc, intervalo Tc), ritmitos formados por siltitos e
arenitos (Rlo, intervalo Td), e pelitos maciços (Pml, intervalo
Te). Ocasionalmente, os ciclos consistem em siltitos e arenitos
deformados em contato transicional com ritmitos e pelitos ma-
ciços a laminados. A organização mais freqüente está repre-
sentada pelos intervalos Tb,Tc e Td, com relativa escassez de
intervalos Te (Figuras 3 e 7).

Com menor freqüência ocorre alternância da fácies
Am com a fácies Sad, a partir de 375 m até o topo em 61 m, onde
não há mais testemunhagem. Neste trecho, ao final de cada
ciclo são identificadas estruturas de sobrecarga, além de fa-
lhas e dobras. Intercalam-se a fácies arenito maciço (Am) ca-
madas não superiores a 1 m de pelitos laminados, além de raras
ocorrências da fácies pelito maciço a laminado (Pml). Há ainda
ocorrência da fácies vulcanoclástica (Sat) associada ao inter-

valo Td. Ainda nesta associação ocorrem gradações inversas
ou trechos agradacionais, de forma subordinada.

INTERPRETAÇÃO. A existência de correntes de turbidez é
favorecida pela espessura e padrão de empilhamento dos ci-
clos granodecrescentes, distribuídos conforme a sucessão de
Bouma (1962). A presença de estruturas sedimentares de so-
brecarga ao final de cada ciclo indicam processos de liquefa-
ção e fluidificação, associados à recorrência de correntes de
turbidez em curto intervalo de tempo. A freqüente existência de
estruturas de sobrecarga sugere grande quantidade de re-ar-
ranjos hidroplásticos sofridos pelos depósitos sedimentares,
em decorrência da saturação dos poros e da carga hidrostática
superposta. A espessura dos turbiditos revela um empilhamento
sedimentar que preencheu uma área de deposição onde o es-
paço de acomodação era compatível com o talude inferior. O
fato dos depósitos sedimentares apresentarem granulometria,
desde pelitos a areia média, favorece a idéia de sedimentação
em ambiente distal, em águas profundas.
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Figura 7. Seção colunar do furo SMD-08, no qual foram reconhecidas duas associações de fácies: (A) Talude inferior dominado por
correntes de turbidez, onde se destacam os ciclos granodecrescentes, com os intervalos Ta, Tb, Tc, Td e Te, de Bouma (1962), individua-
lizados, e (B) Talude inferior influenciado por processos de escorregamento. Escala granulométrica: (A) argilito, (S) siltito, (Amf) arenito
muito fino, (Af) arenito fino, (Am) arenito médio.

Em relação aos ciclos granodecrescentes menciona-
dos, nos intervalos Tb/Tc, predominam processos de tração
com decantação subordinada, passando gradativamente de
regimes de fluxo superior para inferior, até intervalos Td/Te,

nos quais estão presentes processos desacelerantes, carac-
terizados por decantação pelágica e hemipelágica. Foram re-
conhecidos 25 pulsos, atribuídos a correntes de turbidez de
baixa densidade, ou “turbiditos clássicos” ou thin bedded
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Tabela 2. Comparação entre as fácies identificadas no furo SMD-08 da Formação Couto Magalhães, e os depósitos de águas profundas de
Pickering et al.( 1989).

turbidites (Mutti 1992), dada a presença exclusivamente de
grãos de areia na fração muito fina a média, intercalada com
pelitos. Trata-se de correntes de turbidez diluídas. Os inter-
valos que marcam estes pulsos, por vezes, apresentam distri-
buição de fácies distinta ou isenta de topo, meio ou base em
relação à seqüência adotada por Bouma (1962). As fácies des-
tes depósitos siliciclásticos foram comparadas àquelas des-
critas por Pickering et al. (1989) (Tabela 2), modificadas do
esquema de agrupamento de fácies para sedimentos
siliciclásticos de águas profundas, proposto por Mutti (1977).

Talude inferior influenciado por processos de escorrega-
mento. DESCRIÇÃO. A partir do marco 170 m até o topo do
perfil amostrado (61 m), predomina a fácies siltito arenito
com laminação deformada (Sad) (Figura 7), contendo abun-
dantes estruturas de escape de fluidos (Lowe 1975), como:
diques de injeção de areia, películas argilosas (mud drapes),
convoluções e pseudo-nódulos. Estão preservadas inúme-

ras falhas sin-sedimentares e dobras de escorregamento que
tornam o acamamento contorcido e sub-verticalizado em
relação ao eixo dos testemunhos. Estes dobramentos ocor-
rem a partir dos 403 m da testemunhagem, tornando-se mais
freqüentes a partir dos 261,3 m, quando exibem espessuras
contínuas de até 1,5 m.

INTERPRETAÇÃO. A ausência de ciclos granodecrescentes
e a abundância de estruturas deformacionais sugerem que
estes depósitos tenham sido formados em um ambiente onde
eram esporádicos os processos trativos, com predomínio de
transporte de grãos em suspensão, que gera escorregamentos,
deslizamentos e escape de fluidos, a partir de sedimentos
finos supersaturados em água. A freqüente presença de
laminação convoluta corrobora a idéia de deposição em am-
biente profundo, onde ocorrem importantes arranjos
hidroplásticos em função da pressão da coluna d’água, con-
dizente com o ambiente de talude inferior.
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CLASSIFICAÇÃO PETROGRÁFICA. As rochas que com-
põem as associações de fácies siliciclásticas da Formação
Couto Magalhães no furo SMD-08 são petrograficamente clas-
sificadas em: arenitos feldspáticos, grauvacas feldspáticas e
litarenitos feldspáticos.

Arenito feldspático. Ocorrem em associação com as fácies
arenito maciço (Am), com laminação plano-paralela (Alp), e
siltito arenito com laminação deformada (Sad), e apresentam,
em geral, má a moderada seleção dos grãos, baixa esfericidade,
grãos angulosos a sub-angulosos, indicando baixa maturida-
de textural, com textura em mosaico, predominantemente
poiquilotópica. Em geral o arcabouço mineralógico é com-
posto por quartzo (40%), sendo 90% monocristalinos e 10%
policristalinos, feldspatos (35%), fragmentos líticos (10%) e
acessórios (10% de opacos, além de titanita, epidoto, turmalina,
zircão e rutilo, que somam 5%).

A textura poiquilotópica é dada pela presença de ci-
mento intersticial (pseudomatriz), constituído essencialmente
de carbonato (40%) e sericita (60%). Os grãos estão em conta-
tos retos e alongados ou côncavo-convexos. São classifica-
das petrograficamente como arenitos feldspáticos, onde há
orientação de grãos de minerais opacos que, associados com a
fração argila, constituem laminação plano-paralela.

Grauvaca feldspática. Esta litologia ocorre nas fácies siltito
arenito com laminação deformada (Sad) e arenito com laminação
plano-paralela (Alp), e é constituída por grãos muito angulo-
sos a sub-angulosos, com baixa esfericidade e arredondamento,
moderadamente a bem selecionados. Os grãos de feldspato
reliquiares, sericitizados, formam 15% e o quartzo 55%, sendo
80% policristalinos e 20 % monocristalinos, e normalmente es-
tão dispersos em uma matriz de pseudoesparito (30%), forman-
do textura poiquilotópica predominante, e xistosa subordina-
da, com raros contatos pontuais entre os grãos de quartzo.
Minerais como calcita e clorita preenchem com freqüência
vênulas e fraturas tectônicas.

Litarenito feldspático.  Este tipo de arenito está presente nas
fácies arenito maciço (Am) e siltito arenito com laminação
deformada (Sad). Estas rochas caracterizam-se por arenitos
muito finos a grossos, com arcabouço formado por grãos mal
selecionados, angulosos a sub-arredondados, principalmen-
te com contatos côncavo-convexos, geralmente entre grãos
de quartzo, e subordinadamente retos e alongados. Os grãos
de plagioclásio e ortoclásio apresentam-se em sua maioria
sericitizados. A constituição mineralógica dessas rochas é
definida por quartzo (55%), policristalino de extinção ondu-
lante (80%) ou monocristalino e de extinção reta (20%),
feldspato (20%), fragmentos líticos de quartzo, plagioclásio e
ortoclásio (15%), cimento carbonático (5%) e minerais aces-
sórios, representados por opacos (5%), e minerais pesados
como turmalina e zircão (<1%).

DISCUSSÕES. Diagênese e metamorfismo. O estudo
petrográfico das associações de fácies siliciclásticas permite
afirmar que os sedimentos em questão são de baixa maturidade
textural e mineralógica, com quantidades elevadas de feldspatos,
cujos grãos são em sua maioria muito angulosos o que sugere
a existência de área fonte próxima ao ambiente de deposição.

Predominam nestes depósitos intensos processos
de sericitização, observado através da substituição de
feldspatos por sericita. Os carbonatos presentes na forma de
cimento nas associações siliciclásticas podem ser decorren-
tes de duas fases, a primeira remobilizada por falhamento e
fraturamento tectônicos, e a segunda associada ao preenchi-
mento de porosidade secundária após dissolução e
reprecipitação. Os poros são preenchidos subordinadamente
por caulinita. A substituição química de feldspatos (ortoclásio
e plagioclásio) por sericita é comum em todas as amostras.
Esta evidência, aliada ao desenvolvimento de foliação de
sericita com formação de pseudo-matriz, presentes nas fácies
Alp e Alc, são indicativas de rochas que foram submetidas a
processos de elevada compactação durante a diagênese e
puderam atingir condições anquimetamórficas.

Em algumas amostras foram identificados minerais
metamórficos como epidoto e clorita. O primeiro ocorre como
mineral acessório, xenomórfico, normalmente na fração areia
muito fina, isento de relação textural com outros minerais
metamórficos, tendo granitóides como provável fonte.  A
clorita, sempre xenomórfica, ocorre preenchendo porosidades
secundárias e fraturas, ou substituindo grãos de muscovita,
em meio às vênulas de carbonato. Tal substituição implica
que, sob condições tectônicas rúpteis, foram atingidas tem-
peraturas e pressões, locais, que permitiram a formação de
minerais de clorita, indicativa do baixo grau metamórfico.

Ambiente marinho profundo na Faixa Araguaia. As evidên-
cias de que os depósitos estudados foram formados em am-
bientes marinhos profundos, sendo pelo menos em parte, na
zona de talude, são as seguintes: a) ocorrência de microfósseis
exclusivamente marinhos como acritarcas: Leiosphaeridia,
cyanobateria, Obruchevella (Nogueira et al. 2003); b) os sedi-
mentos siliciclásticos tendem a ser finos (pelitos), intercalados
com arenitos, em geral muito finos a finos; c) os depósitos exi-
bem estruturas de escape de fluidos e deformações
(deslizamentos e escorregamentos), comuns em ambientes de
talude (Reading & Richards 1994, Stow et al. 1996); d) os ciclos
granodecrescentes dos sedimentos siliciclásticos, interpretados
como representando seqüências de Bouma (1962), envolvendo
associações de fácies características, foram os indícios decisi-
vos que conduziram ao paleoambiente de talude inferior.

Embora o estudo tenha se baseado em uma única
sondagem, a espessura e a quantidade de sucessões
turbidíticas de baixa densidade reconhecidas podem ser com-
paradas com componentes de leques submarinos antigos
(Barnes & Normark 1984). Isso permitiu a apresentação de
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uma hipótese de modelo deposicional, ilustrada de maneira
simplificada conforme a Figura 8 (modificada a partir de Stow
et al. 1996), apenas como uma tentativa de remontar o
paleoambiente. A materialização detalhada dos elementos
arquiteturais dentro de um sistema de leques submarinos se-
ria possível através do entendimento da variação lateral de
fácies e geometria após descrição de outras sondagens.

Considerando-se este modelo baseado apenas na
sucessão vertical, as associações de fácies são sugestivas
de três ambientes deposicionais. O primeiro, onde são
identificadas fácies com abundância de escorregamentos,
deslizamentos e estruturas de escape de fluidos, pode ser
atribuído a ambiente de talude. A sobreposição de intervalos
Tb, Tc e Td incompletos e a presença de inúmeras estruturas
como convoluções e laminações cavalgantes, são sugesti-
vas de ambientes onde predominam processos de suspen-
são. Isso permite interpretar a seqüência descrita como pul-
sos gerados por correntes de turbidez de baixa densidade. A
presença de fragmentos argilosos identificados predominan-
temente na fácies siltito arenito com laminação deformada
(Sad) pode indicar erosão do substrato argiloso, correspon-
dente ao talude, através da passagem de correntes de turbidez
por margens de canal ou diques marginais. As estruturas ge-
radas por processos de liquefação e fluidificação podem indi-
car ocorrência de novos ciclos (pulsos) de turbidez num pe-

Figura 8. Bloco diagrama modificado de Stow et al. (1996), repre-
sentando o provável ambiente deposicional das associações de fácies
sedimentares identificadas, incluindo a  fácies de tufo vulcânico e a
posição provável do furo de sondagem SMD-08 no contexto paleo-
geográfico proposto.

queno intervalo de tempo. Os depósitos saturados em água
são freqüentemente submetidos à reorganização plástica con-
forme novos ciclos são sobrepostos.

O segundo ambiente, onde teriam sido depositados
sedimentos mais distais, caracteriza-se por fácies interpreta-
das como de talude inferior a assoalho de bacia proximal,
onde a presença de convoluções e outros elementos tais como
estruturas de sobrecarga e escorregamentos é menos frequen-
te. Entre os ciclos granodecrescentes, há maior presença de
intervalos de Bouma completos ou isentos do intervalo Ta,
Te, e diminuição de películas argilosas. Estas características
podem ser atribuídas à correntes de turbidez com capacida-
des menores de erosão do substrato, provavelmente geradas
em ambiente transicional, entre o talude inferior e o assoalho
de bacia, onde estes sedimentos seriam desacelerados, per-
mitindo melhor preservação de intervalos Ta.

Os carbonatos da base do perfil, em contato inferior
não evidente com as formações ferríferas bandadas, podem
ser interpretados em termos de dois ambientes: o primeiro
corresponderia ao sopé de talude, onde teriam se formado
mudstones nodulares intercalados com pelitos maciços a
laminados, em condições já abissais, acima do nível de disso-
lução dos carbonatos, como proposto por Nogueira (2003)
para os depósitos carbonáticos do Grupo Araras, no Mato
Grosso. Tendo em vista que a natureza dos contatos entre
esta associação, a associação siliciclástica superposta e as
formações ferríferas basais é desconhecida, admite-se a hi-
pótese de sedimentação marinha (assoalho de bacia), com
base na espessura e intercalação de depósitos carbonáticos
e pelitos negros, que indicam condições de pouca oxigenação.

O estudo preliminar microfossilífero da associação
de assoalho de bacia da Formação Couto Magalhães permi-
tiu a identificação de uma assembléia plantônica (Nogueira et
al. 2003), o que corrobora a interpretação de deposição
carbonática proposta acima. Embora estas evidências sejam
sugestivas de deposição carbonática em condições de bacia
profunda, estas foram aqui utilizadas como hipótese para o
paleoambiente de deposição. A necessidade de caracteriza-
ção refinada da assembléia fossilífera é fundamental para
posterior tratamento de dados ainda em fase de pesquisa, até
que os resultados sirvam para corroborar ou refutar o modelo
deposicional.

Outro ambiente possível de sedimentação é o plata-
formal, próximo à quebra do talude, passando para o talude,
onde estão os turbiditos, que na sondagem ocorrem acima
dos carbonatos. Neste caso, estaria bem configurado um pro-
cesso transgressivo, devido ao aumento relativo do nível do
mar, incremento da subsidência tectônica e conseqüente
espessamento da lâmina d´água. O incremento gradativo do
espaço de acomodação gerado pela subsidência tectônica
teria condicionado maior aporte de sedimentos e ocorrência
de escorregamentos e falhamentos, evidenciados com maior
freqüência nos depósitos de talude.
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Quanto às formações ferríferas bandadas, se o conta-
to com os depósitos detalhados neste trabalho fosse concor-
dante, seria mais uma evidência de paleoambiente marinho.

Embora sem dados para melhor embasar, os auto-
res colocam hipoteticamente que por se tratar de rochas
sedimentares pouco deformadas, com metamorfismo inci-
piente a nulo, este registro poderia materializar processos
de sedimentação marinha, pouco afetada pelo evento de
fechamento oceânico posterior que culminou com a forma-
ção da Faixa Araguaia.

Correlação com os eventos neoproterozóicos. Admitindo-se
que os calcários encontrados na base do perfil tenham se de-
positado em ambiente de plataforma carbonática moderada-
mente profunda, e que são sobrepostos pelos depósitos
siliciclásticos, torna-se coerente a ocorrência de um evento de
transgressão marinha, seguida de importante progradação de
leques submarinos. Esta seria uma evidência a favor da hipóte-
se que admite a ocorrência de severas flutuações do nível do
mar durante o Neoproterozóico (Young 1995, Knoll 2000).

Na assembléia fossilífera dos depósitos pelíticos, o
micro-fóssil identificado como Obruchevella (Nogueira et al.
2003) possui relevância cronoestratigráfica, sendo um guia
da transição Neoproterozóico-Cambriano, e mais uma refe-
rência de idade ainda muito discutida para as rochas da For-
mação Couto Magalhães.

Um modelo deposicional que envolva sedimenta-
ção marinha em águas profundas é consistente com a pro-
posta de fechamento de uma bacia oceânica, através da coli-
são de blocos, sendo um o Cráton Amazônico e o outro
posicionado a leste (Alvarenga et al. 2000). As baixas maturi-
dades textural e mineralógica dos depósitos estudados são
compatíveis com o preenchimento de uma bacia do tipo
antepaís, com área fonte próxima, provavelmente localizadas
no bloco que colidiu com o Cráton Amazônico durante a
Orogenia Brasiliana.

Esta interpretação demonstra que as margens
cratônicas sul e leste do Cráton Amazônico tiveram histórias
diferenciadas no final do Neoproterozóico. Enquanto preva-
leciam plataformas carbonáticas na parte sul, nos domínios
da Faixa Paraguai (e.g. Nogueira 2003), sugere-se aqui a exis-
tência de uma bacia profunda com leques submarinos como
ambiente principal na Faixa Araguaia, a leste.

Estas interpretações podem conduzir a proposição
de novos modelos sobre a geometria das placas que colidi-
ram com o Cráton Amazônico e, conseqüentemente, sobre a
distribuição paleogeográfica dos diferentes ambientes
sedimentares ao longo das faixas Araguaia e Paraguai no fi-
nal do Neoproterozóico.

CONCLUSÕES. A Formação Couto Magalhães, na região de
Redenção, sudeste do Estado do Pará, é constituída por um
conjunto de rochas siliciclásticas e carbonáticas, incipien-

temente metamorfisadas e pouco deformadas. Esta formação
pode ser dividida, preliminarmente, em duas unidades infor-
mais: 1) membro inferior, constituído por carbonatos; e 2)
membro superior, constituído por rochas siliciclásticas onde
predominam pelitos, siltitos, arenitos e, subordinadamente,
siltitos com fragmentos de tufo vulcânico.

Os depósitos siliciclásticos foram interpretados
como turbiditos finamente laminados, divididos em sete fácies
sedimentares, agrupadas em duas associações de fácies, in-
terpretadas como geradas em ambiente de talude inferior do-
minado por correntes de turbidez e de talude inferior influen-
ciado por processos de escorregamento, portanto, em ambi-
ente marinho profundo.

Os depósitos de talude inferior e assoalho de bacia
da Formação Couto Magalhães provavelmente preencheram
uma bacia profunda do tipo antepaís (foreland), cuja área
fonte provável encontrava-se a leste, no bloco que colidiu
com o Cráton Amazônico durante a Orogenia Brasiliana. O
pouco retrabalhamento dos grãos e a boa preservação dos
grãos feldspáticos sugerem área fonte próxima. A existência
de, pelo menos, um evento vulcânico sin-sedimentar é aven-
tada pela ocorrência de um nível de tufo.

De uma maneira preliminar, os depósitos carbo-
náticos foram interpretados como depositados em assoalho
de bacia marinha.

Estudos de outros furos de sondagem e micro-
paleontológicos contribuiríam para uma interpretação con-
clusiva do paleoambiente deposicional da Formação Couto
Magalhães.
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Abstract. This paper presents the lithostratigraphy of the Natividade Group (Paleoproterozoic-Mesoproterozoic) in the region of Natividade-
Pindorama, southeast of the Tocantins state. The field work allowed the recognition of eight lithostratigraphic units overlaying by angular
unconformity the gneiss and granites related to the Transamazonian Cycle. The main rock types of the succession are represented from base
to top by: metadolomites; quartzites and intraformational metaconglomerates; metadolomites and metalimestones; metasiltstones with lenses
of metadolomites and levels of quartzites; quartzites; metasiltstones with lenses of metadolomites; quartzites intercalated with metasiltstones;
and metasiltstones. The sedimentary environment characterizes a deposition on a marine platform. These observations do not agree with the
hypothesis of a rift phase at the beginning of the Natividade sedimentation in the region, but they are more consistent with the thermal
subsidence that occurs in the upper part of the Araí Group at south and southwest of Natividade. All the units of the Natividade Group have
been affected by the strong deformation of the Transbrasiliano System, characterized by regional transcurrent dextral faults oriented along a
north-northeast direction, and developed at the end of the Brasiliano Cycle. The Precambrian lithologies are unconformably recovered by the
horizontal Paleozoic sediments of the Parnaíba basin.

Keywords: Natividade Group, Paleoproterozoic, lithostratigraphy, Brasília Belt.

Resumo. Este artigo apresenta a descrição da litoestratigrafia do Grupo Natividade (Paleoproterozóico-Mesoproterozóico) na região de
Natividade-Pindorama, sudeste do Estado de Tocantins. Os trabalhos de campo efetuados na região possibilitaram o reconhecimento de oito
unidades litoestratigráficas, que recobrem em discordância erosiva e angular os gnaisses tonalíticos e granitos paleoproterozóicos relacionados
ao Ciclo Transamazônico. As principais litologias representativas desta sucessão são, da base para o topo: metadolomitos; quartzitos e
metaconglomerados intraformacionais; metadolomitos e metacalcários; metassiltitos com lentes de metadolomitos e níveis de quartzitos;
quartzitos; metassiltitos com lentes de metadolomitos; quartzitos intercalados com metassiltitos; e metassiltitos. O ambiente de sedimentação
caracteriza uma deposição de plataforma marinha, afastando a hipótese da presença de uma fase rifte no início da formação do Grupo
Natividade na região, sendo mais condizente com a fase pós-rifte de subsidência térmica, que se desenvolve na porção superior do Grupo Araí,
na área situada ao sul e sudoeste de Natividade. Todas as unidades do Grupo Natividade foram fortemente afetadas pela deformação induzida
pelo Sistema Transbrasiliano de falhamentos transcorrentes dextrais, orientados segundo a direção NNE, desenvolvido no final do Ciclo
Brasiliano. O conjunto é recoberto discordantemente pelos sedimentos horizontais paleozóicos da Bacia do Parnaíba (Grupo Serra Grande e
Formação Pimenteiras).

Palavras-chave: Grupo Natividade, Paleoproterozóico, litoestratigrafia, Faixa Brasília.

INTRODUÇÃO. O Grupo Natividade, originalmente definido
por Moore (1963), representa uma importante sucessão
metassedimentar paleo-mesoproterozóica, localizada na zona
externa do segmento norte da Faixa de Dobramentos Brasília
(Figura 1), a qual faz parte da Província Tocantins. A sucessão
metassedimentar aflora no sudeste do Estado do Tocantins,
constituindo o conjunto de serras que se situam a leste da
estrada de terra que liga Natividade a Pindorama, orientada
segundo a direção norte-sul, e ao norte da cidade de Nativida-
de e da rodovia TO-050 (Figura 1). O referido grupo é conside-
rado como um prolongamento setentrional do Grupo Araí
(Marini et al. 1984 a, b), cuja sedimentação é comprovadamente
associada ao desenvolvimento do rifte homônimo, com a
individualização das fases rifte e sag bem diferenciadas
(Dardenne et al. 1999, Alvarenga et al. 2002).

A caracterização da sucessão litoestratigráfica do
Grupo Natividade é de fundamental importância para definir a
eventual extensão do rifteamento desde o estado de Goiás até
o estado do Tocantins, segundo a direção NE. As principais
referências sobre o Grupo Natividade são devidas aos proje-
tos Natividade (Correa Filho & Sá 1980), Natividade-Almas
(Gorayeb et al. 1984), Projeto RADAMBRASIL (Cunha et al.
1981) e Leste do Tocantins/Oeste do Rio São Francisco (Cos-
ta et al. 1976), além do artigo mais específico publicado por
Gorayeb et al. (1988).

GEOLOGIA REGIONAL. Na área mapeada (Figura 2), as ro-
chas pertencentes ao Grupo Natividade sobrepõem-se em
discordância erosiva e angular ao embasamento granito-
gnáissico, e localmente a relíquias de faixas de greenstone
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Figura 1. Mapa geológico da Faixa de Dobramentos Brasília (segundo Dardenne 2000).
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belts preservadas como ilhas dentro desse embasamento,
como observado nas proximidades das cidades de Nativida-
de e Almas. O embasamento granito-gnáissico é composto
essencialmente por gnaisses tonalíticos e alguns granitos
intrusivos, como os da Suíte Xobó, na cidade de Chapada de
Natividade, datados pelo método Pb-Pb sobre zircão em 2012
± 3 Ma (Queiroz 2001). Na região, tanto os gnaisses tonalíticos
como os granitos intrusivos neles apresentam, a partir de
análises Sm-Nd, idades T

DM
 entre 2,2 e 2,0 Ga, características

do Paleoproterozóico Inferior e associadas ao Evento
Transamazônico (Saboia et al. em preparação a).

No final do Ciclo Brasliano, as rochas pertencentes ao
Grupo Natividade foram afetadas pelas extensas zonas de
cisalhamento regionais dextrais de direção preferencial nordes-
te, conhecidas sob a denominação de Sistema Transbrasiliano
(Schobbenhaus et al. 1984). Essa deformação é acompanhada
por forte milonitização e intensos dobramentos, com desenvol-
vimento de metamorfismo da fácies xisto verde baixo.

A idade das rochas metassedimentares do Grupo
Natividade é ainda desconhecida em função da ausência de
intercalações de rochas vulcânicas. O único dado disponível
refere-se à datação de zircões detríticos pelo método Pb-Pb e
à definição de uma idade mínima de 1779 ± 6 Ma para a depo-
sição dos sedimentos do Grupo Natividade (Silva et al. 2005),
o que permite excluir uma deposição dos sedimentos do Gru-
po Natividade anterior à intrusão do granito Monte do Carmo,
como sugerido por Queiroz et al. (1999), e propor uma possí-
vel correlação desse grupo com o Grupo Araí, onde as rochas
vulcânicas da base foram datadas pelo método U-Pb sobre
zircão em 1771 ± 2 Ma (Pimentel et al. 1991).

Um único corpo ígneo intrusivo nas rochas metas-
sedimentares do Grupo Natividade, foi assinalado por Silva
et al. (2003), tendo sido classificado como corpo subvulcânico
de composição andesítica a andesito-basáltica, datado pelo
método Pb-Pb em 616 ± 6 Ma e assim relacionado ao final do
Ciclo Brasiliano.

Na região de Monte do Carmo, situada a noroeste
de Natividade, Palermo (1988) assinalou a presença de duas
seqüências de rochas metavulcânicas: i) a primeira e mais
antiga, de natureza ácida, atribuída ao Mesoproterozóico, e
conhecida regionalmente sob a denominação de Suíte Santa
Rosa (Queiroz et al.1999); ii) a segunda e mais jovem, de na-
tureza máfica a intermediária, relacionada ao Neoproterozóico
e correlacionada à Formação Monte do Carmo.

A porção vulcânica ácida pertencente à Suíte Santa
Rosa (riolitos e dacitos, além de rochas piroclásticas) repou-
sa discordantemente sobre o embasamento de gnaisses
tonalíticos, sendo geneticamente relacionada ao Granito
Monte do Carmo (Bezerra et al. 1981). Essa seqüência vulcâ-
nica ácida e o Granito Monte do Carmo foram datados pelo
método Pb-Pb sobre zircão por diversos pesquisadores: i)
Barradas et al. (1992) fornecerem idades de 2024 ± 103 Ma
para a seqüência vulcânica ácida, e idades variadas para o

Granito Monte do Carmo de 1741 ± 54 Ma, 1986 ± 49 Ma, a
1873 ± 25 Ma foram obtidas por Costa & Hasui (1988); ii)
Sachett et al. (1996) mostraram idades de 2137 ± 12 Ma para a
seqüência vulcânica, e de 2045 ± 34 Ma para o granito. Novos
dados para a seqüência vulcânica ácida (Saboia et al. em
preparação b), obtidos pelo método U-Pb sobre zircão, con-
firmam os dados anteriores, atribuindo para essa seqüência
uma idade 2086 ± 10 Ma, portanto, mais antiga do que as
rochas metassedimentares do Grupo Natividade,
desvinculando-a da fase de rifteamento Araí e da Formação
Monte do Carmo. Por outro lado, novos dados relativos ao
Granito Monte do Carmo indicaram uma idade U-Pb sobre
zircão de 2048 ± 13 Ma, confirmando o caráter intrusivo deste
granito na seqüência vulcano-sedimentar ácida, a qual o mes-
mo parece ser geneticamente associado conforme a interpre-
tação de Queiroz et al. (1999) e Palermo (2005), e permitindo
assim estabelecer a sua relação com o Ciclo Transamazônico
(Saboia et al. em preparação b).

A porção da seqüência vulcano-sedimentar de na-
tureza predominantemente máfica a intermediária considera-
da mais jovem que o Granito Monte do Carmo (Queiroz et al.
1999, Palermo 1988), revelou, a partir das análises Sm-Nd rea-
lizadas, idades T

DM
 brasilianas, indicando que essa unidade

vulcânica está intimamente associada à evolução da Forma-
ção Monte do Carmo (Dardenne et al. em preparação), para a
qual uma origem molássica foi atribuída por Bezerra et al.
(1981) e Schobbenhaus et al. (1984), em função da presença
predominante de conglomerados líticos e arcósios na suces-
são sedimentar. Essa idade Brasiliana do vulcanismo máfico a
intermediário exclui a hipótese de Gorayeb et al. (2000) e Cos-
ta et al. (1984) segundo a qual a Formação Monte do Carmo
seria do Paleoproterozóico ou do Mesoproterozóico.

LITOESTRATIGRAFIA.  A caracterização da sucessão
litoestratigráfica do Grupo Natividade (Figura 3) foi realizada
ao longo de seções escolhidas em função das facilidades de
acesso e da menor influência das complicações tectônicas
induzidas pelos falhamentos transbrasilianos. Essa ressalva
implica que a extensão e representação de certas unidades
podem ainda ser modificadas no mapa apresentado, sem, en-
tretanto, alterar significativamente o arcabouço
litoestratigráfico aqui apresentado (Dardenne & Saboia 2006).

Unidade 1: metadolomitos e metassiltitos. A Unidade 1 é a
parte basal do Grupo Natividade na área estudada. É composta
por metadolomitos (Figura 4) que passam para metassiltitos em
direção ao topo. Aflora na porção leste da área, constituindo
um morro isolado, onde se encontra a pedreira da empresa
NATICAL, repousando discordantemente sobre o
embasamento gnáissico arrasado. Os metadolomitos basais
possuem cor cinza escuro, são maciços e apresentam intenso
fraturamento, com fraturas preenchidas por vênulas de quart-
zo e calcita. Os metadolomitos do topo têm cor cinza claro,
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Figura 2. Mapa geológico simplificado da região de Natividade-Pindorama. Pontos de localização: 1.Pedreira NATICAL; 2.Serra de
Santa Clara; 2.1. Serra Cruz das Almas; 3.Serra de Natividade; 4.Morro do Mutum; 5.Serra da Mata Virgem; 6.Serra Negra; 6.1. Morro
da Oficina; 7.Serra da Vaca Brava; 8.Serra do Grilo; 9.Serra do Baeta; 10.Serra do Belo Horizonte; A.Fazenda Sucuriú; B.Lagoa do
Japonês.Projeção UTM, zona 23.
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possuem aspecto rugoso e localmente exibem estratificação
plano-paralela centimétrica. Os metassiltitos da unidade pos-
suem cor esverdeada, estrutura maciça e são foliados. Na por-
ção superior, apresentam-se freqüentemente em placas com
intercalações de filitos carbonosos. O conjunto possui atitude
média de 240/45° e espessura estimada superior a 250 m.

Unidade 2: quartzitos e metaconglomerados. A Unidade 2 é
composta por um espesso pacote de quartzitos, na base,

com intercalações de metaconglomerados oligomíticos e
intraformacionais na parte superior, que sustentam as ser-
ras de Natividade, de Santa Clara, de Cruz das Almas e da
Vaca Brava, orientadas na direção NNE. Repousa discor-
dantemente tanto sobre rochas do embasamento (granito-
gnaisses e greenstone belts) quanto concordantemente so-
bre os metassiltitos do topo da Unidade 1 na porção centro-
leste da área. Num único afloramento de extensão restrita, a
base da Unidade 2 é marcada pela presença de um metacon-

Figura 3. Correlações entre as colunas litoestratigráficas da região de Natividade-Pindorama.
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Figura 4. Metadolomitos basais da Unidade 1 (Pedreira NATICAL).

glomerado lítico sustentado pela matriz, com clastos de
gnaisses do embasamento (Figura 5A). Os clastos, de 1 a 15
cm, apresentam-se fortemente deformados e imersos em uma
matriz silto-argilosa esverdeada. No restante da região, este
metaconglomerado basal está ausente, de tal forma que os
quartzitos estratigraficamente acima desta fácies se sobre-
põem diretamente ao embasamento ou aos metassiltitos e

metadolomitos da Unidade 1. Os quartzitos basais são de
cor branca, possuem granulação fina a média, apresentan-
do-se bem estratificados e às vezes laminados (Figura 5B,
C). Os quartzitos do topo são intercalados com
metaconglomerados oligomíticos que podem ser sustenta-
dos pelos clastos ou pela matriz arenosa (Figura 5D). Esses
metaconglomerados possuem clastos de quartzo e quartzito
variando de 1 até 40 cm de diâmetro, alongados e deforma-
dos segundo a foliação. Geralmente os quartzitos superio-
res possuem cor cinza a branca, granulação média a grossa,
são micáceos, por vezes maciços, constituindo bancos ma-
ciços intercalados com níveis foliados. Preservam estrutu-
ras primárias como marcas onduladas, estratificações pla-
no-paralelas e cruzadas. No flanco oeste da Serra de Santa
Clara, encontra-se uma sucessão de pequenas cristas
quartzíticas alternando-se com horizontes de metassiltitos
quartzosos, e que termina numa camada com 2 a 5 m de
espessura de uma brecha quartzítica, esta em contato direto
e concordante com os metadolomitos da Unidade 3. A bre-
cha apresenta fragmentos angulosos de quartzito com ta-
manhos que variam de poucos centímetros até 50 cm,
dispersos aleatoriamente em uma matriz arenosa. Esta bre-
cha aparentemente não possui grande continuidade lateral,
já que em outros locais ela está ausente. A espessura da
Unidade 2 foi estimada entre 300 e 400 m.

Figura 5. Aspectos de campo da Unidade 2: (A) Metaconglomerado lítico sustentado pela matriz; (B) Quartzitos inferiores laminados; (C)
Quartzitos laminados e metaconglomerados oligomíticos; e (D) Detalhe dos metaconglomerados oligomíticos sustentados por matriz.
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Unidade 3: metadolomitos e metacalcários. A Unidade 3 é
constituída essencialmente por metadolomitos que mostram
na sua porção superior uma importante intercalação (15 a 20
m de espessura) de metacalcários cinza. Esses metacalcários
se destacam pela coloração cinza escuro, sobre os quais a
vegetação é escassa, restrita a cactos de grande porte, con-
trastando com a vegetação exuberante desenvolvida sobre
os metadolomitos. Aflora na porção centro sul da área estu-
dada, na Serra do Mato Virgem, onde se sobrepõe aos
quartzitos da Unidade 2. Lateralmente, os metadolomitos da
Unidade 3 podem se sobrepor diretamente ao embasamento,
como no Morro do Mutum, caracterizando uma fase de ex-
pansão da bacia, contrastando com as prováveis calhas e
depressões onde se acumularam as fácies detríticas. Os
metadolomitos são cristalinos, de cor cinza claro a rosado,
maciços, apresentando, por vezes, laminações e estratificações
(Figura 6A).

Em outros locais, a Unidade 3, predominantemente
dolomítica, torna-se essencialmente calcária, como na Serra
Preta e nos morros da Oficina e do Carneiro, onde os
metacalcários apresentam-se com o seu relevo bastante ca-
racterístico e a morfologia de “lapiês” bem desenvolvida (Fi-
gura 6B), sobrepondo-se também diretamente ao
embasamento. Os calcários são cinza, laminados e
microcristalinos, apresentando espessas intercalações de
calcários oolíticos cinza claro e cristalinos. Mostram eventu-
almente estratificações cruzadas e níveis de brechas lamelares
(Figura 6C). É muito comum a presença de fraturas e vênulas
de quartzo ou calcita. Esse conjunto de serras e morros cons-
titui uma ampla estrutura sinclinal e uma anticlinal menor, que
aparentemente inicia-se na porção leste da área e estende-se
até a porção oeste, fechando-se em direção ao sul, perto do
povoado de Bonfim. A espessura da unidade 3 é da ordem de
250 a 400 m.

Unidade 4: metassiltitos e metadolomitos. As rochas que
integram a Unidade 4 distribuem-se na porção mais central
da área, ocupando desde regiões planas até morros e serras.
A unidade repousa em contato concordante sobre os
metadolomitos e metacalcários da Unidade 3 inferior. É com-
posta predominantemente por metassiltitos intercalados com
quartzitos e lentes de metadolomitos. Os metassiltitos, que
sobrepõem os metadolomitos localizados na porção oeste
da Serra da Santa Clara, possuem estrutura laminada com
alternância centimétrica de bandas esbranquiçadas de silte
e bandas esverdeadas de argila (Figura 7A) e mostram finas
intercalações de quartzitos. Apresentam-se fortemente
verticalizados e dobrados. Os quartzitos geralmente sus-
tentam as regiões de maiores altitudes, a exemplo do Morro
das Araras. Possuem cores branca, cinza e rosada,
granulação fina, localmente com níveis grossos, podendo
ser micáceos, foliados ou maciços e laminados. Algumas
vezes apresentam intercalações de quartzo xistos. Os

metadolomitos têm cores variando de cinza claro a levemen-
te rosado, são laminados e por vezes apresentam-se em la-
jes, mostrando localmente estromatólitos colunares (Figura
7B, C). A espessura da Unidade 4 é de difícil estimativa em
função do intenso dobramento interno (Figura 7C), ficando
provavelmente entre 150 e 250 m.

Figura 6. Aspectos de campo das rochas carbonáticas da Unidade
3: (A) Metadolomitos do Morro do Mutum; (B) Lapiés sobre os
metacalcários do Morro da Oficina; e (C) Brechas lamelares nos
metacalcários.
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Unidade 5: quartzitos. Esta unidade aflora na grande estrutu-
ra sinclinal localizada a sudeste da cidade de Pindorama do
Tocantins, envolvendo as serras do Belo Horizonte e da Pe-

dra. É constituída predominantemente por quartzitos (Figura
8A). Os quartzitos da base da sucessão são feldspáticos,
grossos a muito grossos, às vezes microconglomeráticos, com
níveis mais foliados e raras e estreitas intercalações de
metassiltitos (Figura 8B). Comumente são encontradas
estratificações cruzadas. Suas melhores exposições são en-
contradas na usina hidrelétrica perto da Cachoeira da Baga-
gem e na estrada de terra que leva à Fazenda Sucuriú. A es-
pessura estimada dessa unidade é igual ou superior a 250 m.

Figura 7. Aspectos de campo da Unidade 4: (A) Metassiltitos
laminados; (B) Metadolomitos com estromatólitos colunares; e (C)
Lentes de metadolomitos brancos intensamente deformados.

Figura 8. Aspectos de campo da Unidade 5: (A) Quartzitos basais;
(B) Intercalações de quartzitos e metassiltitos.

Unidade 6: metassiltitos e metadolomitos.  A Unidade 6 é
representada predominantemente por metassiltitos
esverdeados, intensamente microdobrados, com intercalações
de quartzitos e lentes de metadolomitos. Os metadolomitos
constituem morros com excelentes exposições na Lagoa do
Japonês, na porção norte da área. Possuem coloração varian-
do de branco a cinza rosado, granulação fina, e apresentam
por vezes intensa silicificação. A espessura estimada da uni-
dade fica ao redor de 200 m.

Unidade 7: quartzitos e metassiltitos. A Unidade 7 é consti-
tuída por quartzitos e metassiltitos laminados extremamente
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microdobrados (Figura 9), que formam a encosta do grande
sinclinal da Serra do Belo Horizonte, em direção à Fazenda
Sucuruí, no setor norte da área. Os quartzitos são de cor
branca a marrom escuro, finos a médios, feldspáticos, às ve-
zes ricos em sericita orientada ao longo do plano de
acamamento. Por vezes apresentam-se em lajes, localmente
silicificados, possuindo níveis mais laminados e foliados com
intercalações de quartzo clorita xisto, podendo ter aspecto
mais maciço. As estruturas sedimentares presentes nesses
quartzitos são as estratificações plano-paralelas e cruzadas.
A espessura da unidade é da ordem de 200 m.

Unidade 8: metassiltitos. A Unidade 8 constitui o topo da
sucessão metassedimentar do Grupo Natividade na área es-
tudada. Repousa concordantemente sobre a Unidade 7. É
composta por metassiltitos que afloram no centro da estrutu-
ra sinclinal da Serra do Belo Horizonte, onde geralmente ocu-
pam áreas de relevo arrasado, afetadas por intensa alteração
laterítica. Os metassiltitos possuem coloração verde claro,
variando de amarelo a rosa claro quando alterados. São
foliados, por vezes argilosos, apresentando-se fortemente
dobrados e verticalizados. Ao norte, a Unidade 8 encontra-se
recoberta em discordância angular pelas coberturas
fanerozóicas da Bacia do Parnaíba, representadas pela For-
mação Pimenteiras e pelo Grupo Serra Grande, caracterizadas

Figura 9. Quartzitos microdobrados da Unidade 7.

por solos de coloração avermelhada muito intensa. Por essas
razões, a sua espessura é desconhecida, a sua espessura
mínima sendo estimada em volta de 200 m.

CONCLUSÃO. A sucessão litoestratigráfica de rochas
metassedimentares do Grupo Natividade se diferencia nitida-
mente da sucessão do Grupo Araí pela ausência de fácies
sedimentares típicas da fase rifte, como conglomerados
polimíticos, característicos de leques aluviais e rios entrela-
çados. Nota-se também a ausência de intercalações de ro-
chas vulcânicas e piroclásticas na base e na porção inferior
do Grupo Natividade. Apresenta em quase todos os níveis da
sucessão litoestratigráfica a ocorrência de rochas
carbonáticas (dolomitos e calcários), intimamente associa-
das às rochas siliciclásticas, o que traduz a forte influência
marinha durante a sedimentação. Fica assim caracterizada a
deposição do Grupo Natividade sobre uma plataforma mista
sílico-carbonática, refletindo a fase de expansão marinha re-
lacionada à depressão térmica que sucede à fase rifte.
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Abstract. The Silurian Guamá Sandstone, exposed in small, isolated outcrops in northeastern Pará, is a massive to poorly stratified
quartzarenite with excellent textural and compositional maturity. These characteristics and the presence of the icnofossil Skolithos suggest
a foreshore/shoreface environment for this sandstone. Its heavy mineral assemblage is composed mainly of zircon and tourmaline while
rutile and anatase are subordinate and amphibole occurs only as traces. Among the opaque minerals chrome-spinel dominates over ilmenite.
Zircon Pb-Pb geochronology, backscattered electron imaging of polished sectioned zircons and textural characteristics point to primary acid
to intermediate igneous and metamorphic source rocks of the Brasiliano and Transamazonico cycles as well as to recycled grains. Addition-
ally, the presence of chrome-spinel indicates provenance from ultrabasic rocks too. Based on these data and on early Silurian paleogeogra-
phy we suppose that the West-African and São Luis Craton as well as their associated Neoproterozoic belts operated as potencial sources
for the Guamá Sandstone. Other potential sources are the Borborema Province, the eastern part of the Guyana Shield and the Araguaia Belt.
The fact that the Neoproterozoic mobile belts may be considered provenance areas is underlined by the occurrence of chrome-spinel, a
common mineral in ultrabasic rocks which are found in large amounts, principally, in the Trans-Sahara and Araguaia belts. Although the
components of the Guamá Sandstone have been generated in crystalline terranes, pre-existent (meta)sedimentary rocks were probably the
ultimate direct source, combined with a long-term abrasion in the high-energy coastal marine setting, as suggested by the well rounded
framework grains of the quartzarenite.

Keywords: provenance, quartzarenite, Silurian, heavy minerals, zircon Pb-Pb geochronology, northeastern Pará.

Resumo. O Arenito do Guamá é um quartzo-arenito paleozóico que ocorre na região nordeste do Estado do Pará. Sua característica mais
marcante é a notável maturidade textural e composicional. Neste trabalho, com base em ferramentas petrográficas convencionais aliadas a
investigações de alta resolução, utilizando Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e datação de monocristais de zircão por evaporação
de chumbo, procurou-se identificar as possíveis áreas-fonte para este arenito. A análise da assembléia de minerais pesados mostrou que a
mesma é do tipo ultraestável, sendo composta, principalmente, de zircão e turmalina. Anatásio e rutilo aparecem em quantidades menores
e anfibólio é mineral traço. Dentre os minerais pesados opacos, cromo-espinélio domina sobre ilmenita. Imageamento de grãos de zircão sob
o MEV, utilizando o modo de elétrons retro-espalhados, sugere que este mineral seja notadamente magmático, com alguns grãos tendo
passado por fases de metamorfismo, enquanto a análise das texturas superficiais de grãos de turmalina e zircão indicou que estes sofreram
principalmente intemperismo físico nas áreas-fonte. A partir das idades obtidas em zircão detrítico do Arenito do Guamá, pode-se afirmar
que esta unidade teve como principais fontes primárias rochas dos ciclos Transamazônico e Brasiliano. Com base nisso e em dados
paleogeográficos, estima-se que o Cráton Oeste-africano e o seu prolongamento no Brasil (Cráton São Luís), bem como suas faixas
neoproterozóicas associadas, foram importantes fontes potenciais de sedimentos para o arenito investigado. Da mesma forma, podemos
considerar que a Província Borborema também foi uma provável fornecedora, aventando-se ainda que a porção oriental do Escudo das
Guianas e a Faixa Araguaia atuaram, pelo menos em pequena escala, neste mesmo sentido. A contribuição de faixas móveis neoproterozóicas,
como provedoras primárias dos sedimentos, é corroborada ainda pela presença de cromo-espinélio, espécie mineral comum em rochas
ultrabásicas, as quais ocorrem em quantidades consideráveis, principalmente, nos cinturões Trans-Sahara e Araguaia. Finalmente, os dados
petrográficos/mineralógicos e geocronológicos indicam que o Arenito do Guamá, provavelmente, é fruto da reciclagem, aliada à longa abrasão
de seus grãos em ambiente litorâneo de alta energia, daí a sua grande maturidade composicional e textural.

Palavras-chave: proveniência, quartzo-arenito, Siluriano, minerais pesados, geocronologia Pb-Pb em zircão, nordeste do Pará.

INTRODUÇÃO. Na região nordeste do estado do Pará, nos
arredores das cidades de São Miguel do Guamá e Irituia, ao
longo dos rios Guamá e Irituia (Figura 1), ocorrem afloramentos
de poucos metros de extensão vertical, representados pelo
Arenito do Guamá (Kraatz-Koschlau & Huber 1900, Oliveira

& Gomes 1926, Francisco et al. 1971, Truckenbrodt & Alves
1982). Este arenito, que está posicionado sobre rochas pré-
cambrianas do Cráton São Luís e da Faixa Gurupi, representa
resto de depósito siluriano das bacias intracratônicas do Ama-
zonas e do Parnaíba, interligadas ao longo de todo o
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Paleozóico. A característica mais marcante do Arenito do
Guamá é sua notável maturidade textural e composicional,
que o classifica como quartzo-arenito. Localmente rico no
icnofóssil Skolithos, este arenito foi depositado em ambien-
te marinho raso (foreshore/shoreface) e representa a fácies
distal da Formação Ipu, Grupo Serra Grande, Bacia do
Parnaíba (Truckenbrodt & Alves 1982, Caputo & Lima 1984),
sendo cronocorrelato também com a Formação Nhamundá,
Grupo Trombetas, Bacia do Amazonas, cuja fácies litorânea,
não deformada pela glaciotectônica, se assemelha muito à do
Arenito do Guamá (Soares et al. 2005).

Neste trabalho, para entender melhor a história do
Arenito do Guamá, principalmente no que concerne a suas
áreas-fonte, foram realizados estudos petrográficos, de
Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), análises
semiquantitativas por Espectrometria de Dispersão de Ener-
gia (EDS) em grãos de zircão e minerais opacos, bem como a
datação de grãos de zircão por evaporação de chumbo. Os
dados obtidos por estas análises foram também avaliados no
contexto paleoclimático e paleogeográfico siluriano.

O afloramento do Arenito do Guamá amostrado para
este estudo situa-se nas margens do rio Irituia, na localidade
de Vila Pedra, cerca de 8 km a sudeste da cidade de São Miguel
do Guamá (Figura 1).

METODOLOGIA. Análise petrográfica e mineralógica. Ini-
cialmente, para o estudo sob microscópio óptico, foram con-
feccionadas seções delgadas do quartzo-arenito e separados
os minerais pesados das frações 62-125 µm e 125-250 µm,
utilizando-se bromofórmio como líquido denso. Na etapa
seguinte, a descrição mineralógica foi detalhada por meio
de imageamento de grãos obtido de microscópio eletrônico
de varredura (MEV), utilizando-se elétrons secundários para
evidenciar feições superficiais dos grãos e o modo de elé-
trons retro-espalhados para estudar a estrutura interna dos
mesmos, tais como zoneamentos, inclusões, intercres-
cimentos, etc. Paralelamente, foram realizadas análises quí-
micas em seções polidas de vários grãos de minerais pesa-
dos por meio de espectrometria por energia dispersiva (EDS).
O microscópio eletrônico de varredura utilizado foi do tipo

Figura 1. Mapa geológico simplificado do NE do Pará com a localidade de Vila Pedra (seta), 8 km sudeste de São Miguel do Guamá, onde
foi coletada uma amostra de arenito para datação de grãos de zircão.
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LEO 1450VP, pertencente ao Laboratório de Microscopia Ele-
trônica de Varredura (LAMEV) do Museu Paraense Emílio
Goeldi (MPEG).

Geocronologia por evaporação de Pb em monocristais de
zircão. A datação de grãos de zircão vem constituindo-se em
ferramenta indispensável em pesquisas sobre proveniência
de rochas siliciclásticas (Cawood & Nemchin 2000, Hallsworth
et al. 2000, Nelson 2001, Dunkl et al. 2001). A análise pode ser
feita por meio da cronologia por traços de fissão (Dunkl et al.
2001) ou por meio de relógios isotópicos, como o sistema U-
Pb (Cawood & Nemchin 2000, Hallsworth et al. 2000, Nelson
2001), que permite a determinação das possíveis áreas-fonte
por comparação das idades destas com aquelas obtidas para
os grãos de zircão. Além disso, este tipo de investigação
auxilia no posicionamento cronoestratigráfico de unidades
siliciclásticas, pois a idade máxima de deposição pode ser
inferida com grande segurança.

No presente trabalho, monocristais de zircão do
Arenito do Guamá foram analisados em espectrômetro de
massa de termo-ionização do tipo FINNIGAN MAT 262, do
Laboratório de Geologia Isotópica (Pará-Iso) da UFPA. Para
a realização das datações seguiu-se a metodologia de Kober
(1986, 1987). A análise do monocristal de zircão é realizada
em três etapas de evaporação nas temperaturas de 1450º C,
1500º C e 1550º C. Em cada uma das etapas, o cristal previa-
mente depositado em filamento de rênio é aquecido, liberan-
do Pb que se depositará no filamento de ionização colocado
em sua frente. Logo após, este filamento também é aqueci-
do, liberando os íons de Pb que terão analisada sua compo-
sição isotópica, fornecendo finalmente as idades do cristal
para cada uma das três diferentes etapas. As idades aparen-
tes 207Pb/206Pb obtidas foram corrigidas para chumbo de
contaminação (204Pb) utilizando-se o modelo de evolução
do chumbo em estágio duplo (Stacey & Krammers 1975).
Foram desprezadas as etapas com razão isotópica 204Pb/206Pb
superiores a 0,0004. Da mesma forma, os resultados obtidos
nas etapas de evaporação de 1450º C foram eliminados quan-
do não apresentavam sobreposição com os resultados de
mais alta temperatura. Adicionalmente, as idades de mais
alta temperatura foram interpretadas como idades mínimas
dos cristais.

RESULTADOS PETROGRÁFICOS. Generalidades. Além do
quartzo (grãos, sobrecrescimento), que perfaz mais de 95%
da rocha total, ainda ocorrem os minerais detríticos feldspato,
fortemente alterado, e mica, além de minerais pesados, trata-
dos mais adiante.

Em seção delgada, o Arenito do Guamá apresenta,
geralmente, distribuição bimodal do tamanho dos grãos, os
quais revelam grau de arredondamento que varia de
subarredondado a bem arredondado, predominando o último
(Figura 2).

QUARTZO. A maioria dos grãos de quartzo possui extinção
homogênea, mas grãos com extinção ondulante são relativa-
mente abundantes. Subordinadamente aparece quartzo
policristalino e microcristalino (sílex). Os contatos entre os
grãos, de modo geral, são do tipo reto (contatos de compro-
misso), mas contatos côncavo-convexos e suturados tam-
bém são observados (Figura 2).

O estudo de microscopia eletrônica de varredura
(MEV) permitiu a identificação de uma gama de micro-feições
superficiais em grãos de quartzo, atribuídas a processos quí-
micos e mecânicos, sendo o primeiro tipo mais importante.
Feições de dissolução, tais como cavidades triangulares ori-
entadas, e de precipitação (sobrecrescimento) são amplamente
observadas (Figura 3). Por outro lado, feições de choque e
fraturamentos conchoidais, as quais têm suas origens liga-
das a processos mecânicos, são identificadas apenas local-
mente. O cimento silicoso muitas vezes lembra “pontas de
lança”, mostrando formas prismáticas/piramidais sobre o
quartzo detrítico.

Em caso do grande desenvolvimento de sobrecresci-
mento nas superfícies dos grãos, o cimento é relativamente
espesso e desenvolve faces de cristais euedrais (Figuras 3 A,
B) que cobrem, frequentemente, as feições mecânicas origi-
nais desenvolvidas durante o transporte e a deposição.

Minerais pesados transparentes. A assembléia de minerais
pesados do Arenito do Guamá é do tipo ultra-estável, sendo
composta quase que exclusivamente por grãos de zircão e
turmalina (Figura 4), ocorrendo anatásio e rutilo em menores
quantidades, e anfibólio como traço. Portanto, o índice ZTR
(zircão + turmalina + rutilo), que caracteriza a maturidade
mineralógica, ultrapassa 90% da composição da assembléia
de minerais pesados.

Figura 2. Quartzo-arenito supermaturo do Arenito do Guamá. O
arredondamento dos grãos é mascarado pelo sobrecrescimento
homoaxial do quartzo. Fotomicrografia, nicóis x.
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ZIRCÃO. Entre os minerais pesados, zircão é o mineral mais
abundante e, usualmente, apresenta-se bem arredondado.
Entretanto, alguns dos grãos são prismáticos alongados e
prismáticos curtos. Grãos incolores são os mais recorren-
tes, enquanto variedades marrons e levemente rosadas são
mais raras.

Não raramente aparecem grãos de zircão com
zoneamento, porém, aqueles sem zoneamento constituem a
maior parte. Outra feição importante são as inclusões, as quais
são formadas por fluidos e minerais, incluindo cristais meno-
res de zircão.

Sob o MEV, usando-se o modo de elétrons secundá-
rios, o zircão mostra freqüentes vestígios de abrasão por im-
pacto e de processos químicos (Figuras 4 A a C). Em relação

ao primeiro caso, ocorrem fraturas e cavidades, até moldes de
minerais arrancados próximos à superfície do zircão. Proces-
sos químicos são marcados pela existência de pequenas ca-
vidades que aparecem com certa freqüência nos grãos, dan-
do aos mesmos um aspecto geral bem indicativo da ação de
soluções corrosivas.

A investigação das estruturas internas do zircão por
meio de elétrons retro-espalhados mostrou como principal
feição o zoneamento (Figura 5 A a F), que é freqüentemente
do tipo concêntrico, formando zonas alternadamente escuras
e claras, relativamente pouco espessas. Percebe-se, também,
que estas zonas têm forma euedral, a qual, não raramente,
muda um pouco do núcleo até as bordas do cristal. O
zoneamento euedral oscilatório é a característica mais marcante

Figura 3. Imagens de MEV de grãos de quartzo do Arenito do Guamá. (A) Grão arredondado com sobrecrescimento de quartzo; (B)
Detalhe de A; (C) Cimento de quartzo com feições de dissolução; (D) Grão arredondado com sulco alongado; (E) Sobrecrescimento com
feições de dissolução; (F) Cavidades triangulares de dissolução, detalhe de E.

Figura 4. Imagens de MEV de minerais pesados do Arenito do Guama. (A-C) Zircão; (D-F) Turmalina; (G) Ilmenita com feições de
dissolução; (H) Cromo-espinélio com estrutura interna. (A-F) Elétrons secundários; (G e H) Elétrons retroespalhados.
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de zircões de origem magmática (Hanchar & Miller 1993, Corfu
et al. 2003, Cavosie et al. 2004).

Dentre os grãos de zircão do Arenito do Guamá tam-
bém são observados grãos com zoneamento concêntrico e
núcleo arredondado o que, segundo os autores acima, pode
indicar múltiplos episódios de crescimento metamórfico so-
bre estes cristais. Entretanto, esta feição ocorre subordina-
damente dentro do universo analisado.

Grãos com zoneamento linear e, principalmente, com
zoneamento pouco desenvolvido, mostrando algumas per-
turbações, são também encontrados. Geralmente, estas irre-
gularidades estão associadas a eventos metamórficos
superimpostos ao grão, que causaram deformações, quando
não recristalização, em determinados pontos do cristal (Corfu
et al. 2003, Cavosie et al. 2004).

Outra característica marcante dos grãos de zircão
investigados é a existência de inclusões que podem ser mais
ou menos expressivas. Quase sempre são formadas por cris-
tais menores de zircão, sendo que raramente, também foram
encontradas pirita e monazita.

Análises semiquantitativas por EDS foram realiza-
das em alguns grãos de zircão, sendo que em todos a razão
Th/U foi maior que 0,1 o que é a razão tipicamente encontrada
para zircão de origem ígnea (Pidgeon et al. 2000, Hoskin &
Schaltegger 2003, Cavosie et al. 2004). Deve-se ressaltar, no
entanto, que análises por EDS são semiquantitativas e seus
resultados devem ser tratados com cautela.

Com base em imagens de MEV (elétrons
retroespalhados) e dados de ERE e EDS, pode-se inferir que
os grãos de zircão do Arenito do Guamá têm origem essenci-
almente ígnea. Contudo, alguns grãos devem ter passado por
episódios de metamorfismo.

TURMALINA. Turmalina, assim como zircão, também mostra
bom arredondamento, sendo que a forma colunar de alguns
cristais pode ainda ser reconhecida. O conjunto de cores en-
contrado para este mineral revela-se bastante variado. Po-
dem ser observados grãos, principalmente, de cor marrom e
marrom amarelada, e secundariamente de cor esverdeada, ama-
relada, rosada e azulada, freqüentemente exibindo inclusões
apontando para proveniência mista.

A análise dos grãos de turmalina sob o MEV, por
meio de elétrons secundários, revelou, assim como no mi-
croscópio óptico, alto grau de arredondamento (Figuras 4 D a
F). Adicionalmente, podem ser observadas fraturas e texturas
superficiais de aspecto rugoso, por vezes apresentando fei-
ções cavernosas, que sugerem, respectivamente, deforma-
ção mecânica e dissolução.

OUTROS MINERAIS. Diferentemente do restante da assem-
bléia de minerais pesados do Arenito do Guamá, o anatásio
sempre possui forma euedral, indicando origem autigênica a
partir de outras fases ricas em titânio, provavelmente ilmenita
que apresenta amplas feições de dissolução química (Figura
4 G). Rutilo é relativamente raro, ocorrendo como grãos arre-
dondados de cor vermelha intensa. Anfibólio é traço, sendo
características as suas feições de corrosão.

Minerais pesados opacos. Do total de minerais opacos anali-
sados, por meio de EDS, cerca de 95% são grãos de cromo-
espinélio (Figura 4 H), mineral comum em rochas ultrabásicas,
enquanto que o restante é composto de grãos de ilmenita
(Figura 4 G). Os grãos de cromo-espinélio, assim como o res-
tante da assembléia de minerais pesados da rocha, apresen-
tam bom arredondamento. Em geral, estes grãos mostram-se

Figura 5. Imagens de MEV, modo de elétrons retroespalhados, de grãos de zircão do Arenito do Guamá, apresentando zoneamento
oscilatório euedral bem desenvolvido.
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fraturados, por vezes exibindo grandes cavidades. Frequen-
temente, o mineral exibe feições internas, tais como “man-
chas” de aspecto irregular, que mostram-se ligeiramente
empobrecidas e enriquecidas em cromo e ferro, respectiva-
mente, quando comparadas com a composição “normal” do
cromo-espinélio, enquanto os demais elementos químicos
permanecem sem alteração.

Já os poucos grãos de ilmenita, igualmente bem ar-
redondados, têm, como principal característica, amplas fei-
ções de dissolução, as quais dão aos grãos um aspecto ca-
vernoso marcante, formando inúmeros orifícios, estes
freqüentemente possuindo certa orientação (Figura 4 G).

RESULTADOS GEOCRONOLÓGICOS. Junto com a análi-
se química de minerais pesados, a datação de zircão configu-
ra-se como uma das principais ferramentas em estudos de
proveniência sedimentar. As idades obtidas nos grãos deste
mineral são então associadas com idades, previamente co-
nhecidas, de terrenos ígneos/metamórficos, os quais servi-
ram como fonte primária potencial dos sedimentos.

Para que se tenha uma base estatística confiável, no
estudo da proveniência de uma amostra de rocha sedimentar,
é necessária a obtenção de cerca de cinqüenta idades
(Cawood & Nemchin 2000, Nelson 2001, Fedo et al. 2003). No
presente estudo, oitenta grãos de zircão de uma amostra do
Arenito do Guamá foram analisados, sendo que em cinqüen-
ta e um destes foram obtidas idades satisfatórias dentro dos
parâmetros já citados previamente.

Como se observa na Figura 6, existem dois conjun-
tos principais de idade: o grupo paleoproterozóico, perfazen-
do 45% dos grãos de zircão analisados, e o grupo
neoproterozóico com 51% dos grãos. Além disso, foram obti-
das uma idade mesoarqueana de 3013 ± 10 Ma e uma idade
paleozóica de 465 ± 51 Ma. As idades neoproterozóicas vari-
am desde 514 ± 84 Ma até 898 ± 20 Ma, havendo maior con-
centração entre 500 e 575 Ma, enquanto as idades

Figura 6. Freqüência relativa das idades de grãos de zircão do
Arenito do Guamá.

paleoproterozóicas apresentam forte pico de valores entre
2000 e 2075 Ma, sendo que as outras idades pertencentes a
esta era ocorrem de maneira subordinada. Assim, torna-se
evidente que a grande maioria de zircão do Arenito do Guamá
tem sua formação relacionada aos ciclos termo-tectônicos
Brasiliano e Transamazônico.

DISCUSSÃO. Para obter dados condizentes de proveniên-
cia sedimentar, uma pesquisa integrada usando a
sedimentologia, petrografia, mineralogia, química mineral e,
principalmente, a geocronologia é fundamental. As caracte-
rísticas do Arenito do Guamá, sua notável maturidade textural
e composicional, bem como a ausência de indicadores do
sentido de paleocorrente, entretanto, impõem restrições e di-
ficuldades para o estudo da origem deste arenito.

Arenitos quartzosos, incluindo-se quartzo-arenitos,
têm sua proveniência em crátons estáveis, onde têm suas
principais fontes relacionadas a rochas ígneas e metamórficas
(gnaisses) do embasamento (Dickinson 1985, Lihou & Mange-
Rajetzky 1996) Os grãos de zircão analisados do Arenito do
Guamá mostram sua origem essencialmente ígnea e secunda-
riamente metamórfica. Alguns grãos com alta razão compri-
mento/largura sugerem filiação a rochas vulcânicas ácidas;
adquirem esta forma muito alongada devido ao processo de
resfriamento rápido pelo qual passaram (Caironi et al. 1996).
A grande variedade de cores de turmalina confirma também
uma proveniência mista. Diferentemente de zircão, turmalina
cristaliza em ampla variedade de condições petrogenéticas e
de tipos litológicos, tais como granitos, pegmatitos, veios
pneumatolíticos e rochas sob efeitos de metamorfismo de
contato ou regional. Rochas metamórficas, como fonte do
Arenito do Guamá, são sugeridas também pela presença, em-
bora rara, de rutilo. A identificação de cromo-espinélio, mine-
ral bastante estável (Morton & Hallsworth 1994) e predomi-
nante nos minerais opacos, comprova ainda a existência de
rochas ultrabásicas como fonte adicional deste arenito. Na
Figura 7, com base nas razões Cr/(Al + Cr) e Mg/(Fe2+ + Mg),
observa-se que os grãos de cromo-espinélio do Arenito do
Guamá caem no campo de rochas ultramáficas metamorfisadas
em fácies xisto-verde baixa.

A grande maturidade composicional e textural de um
arenito, como apresentada pelo Arenito do Guamá, pode ser
relacionada a intenso intemperismo químico na área-fonte, ao
transporte de grãos ao sítio deposicional, à abrasão mecâni-
ca em ambiente deposicional de alta energia (litorâneo), a
processos diagenéticos, à reciclagem de rochas (meta)
sedimentares ou à combinação de vários destes processes.

Admitindo a idade eossiluriana para o Arenito do
Guamá, o clima frio naquele período não deveria ter contri-
buído para a decomposição química de minerais instáveis
e o enriquecimento de quartzo. Registros glaciais
eossilurianos, de altas latitudes, foram identificados tanto
na Bacia do Amazonas como na Bacia do Parnaíba (Caputo
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1984 e 1998, Caputo & Lima 1984, Grahn & Caputo 1992,
Soares et al. 2005). Grahn & Caputo (1992) identificaram
quatro glaciações silurianas nas bacias paleozóicas brasi-
leiras, sendo que as três últimas são registradas no norte
do Brasil. Esses períodos glaciais estão marcados por ní-
veis de diamictitos, intercalados com arenitos e folhelhos
de ambientes predominantemente fluviais e litorâneos, que
ocorrem na Formação Nhamundá e parte inferior da Forma-
ção Pitinga, que fazem parte do Grupo Trombetas, e nas
formações Ipu e Tianguá, pertencentes ao Grupo Serra Gran-
de (Caputo 1984 e 1998, Caputo & Lima 1984). Todavia, o
intemperismo químico na área-fonte não pode ser total-
mente excluído. Esteiras microbianas são conhecidas por
provocar processos químicos, até em climas hostis, e con-

tribuir bioquimicamente ao intemperismo, mesmo antes do
advento da vegetação vascular continental, por elevar
substancialmente o pH (Garcia-Pichel & Belnap 1996, Dott
Jr. 2003).

O transporte de grãos ao ambiente deposicional, em
geral, não é importante para gerar sedimentos maturos, ao
contrário de uma longa abrasão em ambiente litorâneo, como
definido para o Arenito do Guamá. Certamente, os processos
de fluxo e refluxo tiveram participação na formação do quart-
zo-arenito maturo, muito mais que a diagênese. Entretanto,
considerando o alto grau de maturidade textural e com-
posicional do Arenito do Guamá, a reciclagem ou multiciclagem
parece ser essencial para explicar essa característica (ver
Chandler 1988, Dott Jr. 2003). Assim sendo, as idades obtidas
em zircão detrítico indicam apenas idades de fontes primárias
e não as últimas fontes. Como está mostrado acima, revelam a
existência de dois principais grupos: grãos de zircão
paleoproterozóicos e grãos com idades neoproterozóicas.

Durante o período de deposição do Arenito do
Guamá, o oeste africano e o leste do Brasil estavam unidos
formando parte do supercontinente Gondwana. Nesse inter-
valo de tempo, no norte do Brasil, uma grande transgressão
marinha epicontinental tomou lugar (Caputo & Lima 1984).
Na Bacia do Parnaíba, este período é representado pelos de-
pósitos siliciclásticos da Formação Ipu (Grupo Serra Grande),
o Arenito do Guamá representando a fácies mais distal desta
unidade (Caputo & Lima 1984), e na Bacia do Amazonas pe-
los depósitos da Formação Nhamundá (Grupo Trombetas).
Esta transgressão teria vindo do norte e oeste africanos, e
teria seguido em direção às bacias do Amazonas e Parnaíba
(Caputo 1984, Caputo & Lima 1984). Trompette (1994) aventa
inclusive a possibilidade de que durante este período as gran-
des bacias intracratônicas do norte do Brasil e a grande Bacia
do Taoudeni, localizada no Cráton Oeste-africano, estariam
interligadas, formando um único sistema.

Estes dados paleogeográficos levam à proposição
de que o Cráton Oeste-africano e sua extensão no Brasil, o
Cráton São Luís, ambos com importante granitogênese no
Ciclo Transamazônico/Eburneano, juntamente com as faixas
móveis brasilianas/pan-africanas adjacentes a eles, teriam ser-
vido como fontes importantes para o Arenito do Guamá.

Idades em torno de 2,0 Ga, semelhantes àquelas ob-
tidas em zircões do Arenito do Guamá, são conhecidas p.e.
no sul do Cráton Oeste-Africano, onde importantes proces-
sos de granitogênese ocorreram na unidade Birrimiana
(Trompette 1994). Além disso, rochas ultramáficas, encontra-
das extensivamente na Faixa Móvel Trans-Sahara da margem
leste deste Cráton, podem ter sido, pelo menos em parte, a
fonte do cromo-espinélio verificado no Arenito do Guamá.

Entre as rochas do Cráton São Luís e da Faixa Gurupi,
pertencentes aos ciclos Transamazônico/Eburneano e
Brasiliano/Pan-Africano, podemos citar, como possíveis fon-
tes, os granitóides paleoproterozóicos (Tracuateua, Jonasa,

Figura 7. Composição química de grãos de cromo-espinélio do
Arenito do Guamá indicando proveniência de rochas ultramáficas
metamorfisadas em fácies xisto-verde baixa. Diagrama segundo
Irvine in Hartmann & Chemale Jr. (2003).
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Cantão, Japiim), com idades entre 2061 e 2159 Ma (Palheta
2001), a Suíte Intrusiva Tromaí, com idades entre 2163 e 2168
Ma, o Grupo Gurupi e o Complexo Itapeva (Klein 2004), entre
outras unidades de ocorrência mais restrita, tais como as ro-
chas formadas no Ciclo Brasiliano constituídas pelo Granito
Ney Peixoto e Suíte Alcalina Boca Nova. Todavia, a grande
freqüência e variedade de idades neoproterozóicas encontra-
das em grãos de zircão do Arenito do Guamá sugerem que
tenham existido outras importantes fontes neoproterozóicas
para o arenito, além do oeste africano e seu prolongamento
no Brasil. Acredita-se que a Província Borborema possa ser
considerada como área-fonte potencial. Segundo Brito Ne-
ves et al. (2000) e Guimarães et al. (2004), o Ciclo Brasiliano
afetou a província inteira e foi responsável pelo metamorfismo
de baixo a alto grau, abundante magmatismo e pelo desenvol-
vimento de zonas de cisalhamento transcorrentes de escala
continental. Guimarães et al. (2004) reportam dados de
datações U-Pb em zircões de rochas granitóides da porção
central da Província Borborema, posicionando o magmatismo
entre 515 Ma e 620 Ma, o que corresponde a grande número
de idades obtidas em grãos de zircão do Arenito do Guamá.
Do mesmo modo, Brito Neves et al. (2001) apresentam idades
para granitóides do noroeste da Província Borborema, que
variam entre 530 Ma e 780 Ma.

A partir das idades obtidas neste trabalho,
notadamente as paleoproterozóicas, não se pode excluir a
porção leste do Escudo das Guianas como fonte, ainda que
de forma subordinada, para o Arenito do Guamá. Segundo
Avelar (2002) existem corpos graníticos transamazônicos nesta
porção do Cráton Amazônico.

Da mesma maneira, a Faixa Araguaia, importante
unidade da plataforma brasileira, estruturada ao longo do
Ciclo Brasiliano, também deve ser considerada como fonte
primária potencial do Arenito do Guamá. Embora rochas
magmáticas brasilianas e transamazônicas sejam mais repre-
sentativas na porção sul da faixa, já em seus limites com o
Maciço de Goiás, a existência, relativamente abundante, de
cromo-espinélio no arenito investigado leva a crer que os
extensos corpos ultramáficos desta faixa neoproterozóica
(Gorayeb 1989, Alvarenga et al. 2000) possam ter fornecido
este mineral opaco.

Como mostrado anteriormente, a reciclagem ou
multiciclagem explica melhor a maturidade textural e
composicional do Arenito do Guamá do que a proveniência
direta de terrenos cristalinos. Entretanto, pouco se conhece
sobre formações (meta)sedimentares pré-existentes como
fontes do arenito, entre elas a Formação Igarapé de Areia
(pós-Brasiliano), cobertura do Cráton São Luis, com grãos
de zircão neoproterozóicos e paleoproterozóicos (Pinheiro
et al. 2003). Esta unidade pode ser considerada como fonte
potencial de material reciclado, também por encontrar-se
relativamente próximo às ocorrências do Arenito do Guamá.
No entanto, a capacidade de uma proveniência distal em

superar a representação de uma fonte local, seja diretamen-
te ou via depósito intermediário, é também um ponto que
deve ser atentado quando interpretar idades de zircão
detrítico (Fedo et al. 2003, p.298).

Dott Jr. (2003) cita inúmeros exemplos de quartzo-
arenito, de origem policíclica, com posicionamento logo aci-
ma de importantes discordâncias regionais, que atestam uma
longa história de intemperismo e dispersão de sedimentos
antes do retrabalhamento por transgressões.

O Arenito do Guamá, também, se sobrepõe a uma
importante discordância que o separa do embasamento pré-
cambriano. Esta superfície cratônica, com provável exposi-
ção subaérea ao longo de centenas de milhões de anos, deve
ter agido como grande reservatório de areia que foi reciclado
e purificado diversas vezes pelos processos sedimentares,
antes de prover a rocha aqui estudada com detritos. Da mes-
ma forma, na Bacia do Taoudeni, no Cráton Oeste-africano,
existe uma significativa discordância regional no Ordoviciano
(Trompette 1994), cujo reservatório de areia, possivelmente,
também funcionava como fonte para o Arenito do Guamá.

CONCLUSÕES. As principais conclusões deste trabalho são:
- O Arenito do Guamá, depositado em ambiente litorâneo, é
um quartzo-arenito supermaturo, contendo minerais
ultraestáveis, principalmente zircão e turmalina, entre os mi-
nerais transparentes;
- As análises com MEV da estrutura interna de zircão suge-
rem que os grãos sejam essencialmente ígneos, enquanto que
grãos passados por eventos de metamorfismo são a minoria;
- A assembléia de minerais pesados opacos é formada princi-
palmente por cromo-espinélio, mineral comum em rochas
ultrabásicas;
- Terrenos cristalinos estruturados durante as orogenias
Transamazônica e Brasiliana foram as principais fontes pri-
márias para o arenito estudado. Estes terrenos incluem como
áreas-fonte potenciais: o Cráton Oeste-africano e suas faixas
móveis adjacentes, bem como o Cráton São Luís e a Faixa
Gurupi. Outras fontes potenciais incluem a Província
Borborema, devido a sua intensa granitogênese brasiliana; a
porção oriental do Escudo das Guianas e a Faixa Araguaia,
onde são encontradas numerosas ocorrências de rochas
ultramáficas contendo cromo-espinélio;
- Os dados geocronológicos e a grande maturidade
composicional e textural sugerem que o Arenito do Guamá
seja fruto de reciclagem, aliada à longa abrasão de seus grãos
em ambiente litorâneo de alta energia, e menos de uma origem
direta dos terrenos cristalinos acima citados;
- A estreita relação do Arenito do Guamá com a discordância
sotoposta sugere que esta superfície, com provável exposi-
ção subaérea ao longo de centenas de milhões de anos, te-
nha agido como um grande reservatório de areia que foi
reciclado e purificado por processos sedimentares antes da
deposição desta unidade.
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Abstract. In the Amazonian Craton, major accretionary and collisional processes may be correlated to supercontinent assemblies developed
at several times in Earth history. Based on geologic, geochronologic and paleomagnetic evidence, paleocontinent reconstructions have been
proposed for Archean to younger times. The oldest continent (Ur) was formed probably by five Archaean cratonic areas (Kaapvaal, Western
Dharwar, Bhandara, Singhhum and Pilbara cratons). Supercontinental 2.45 Ga Kenorland amalgamation is indicated by paleomagnetic data
including Laurentia, Báltica, Australia, Kalahari and Kaapvaal cratons. There is no evidence indicating that the Amazonian Craton was part of
the Kenorland supercontinent. From 1.83 Ga to 1.25 Ga Columbia and Hudsonland supercontinents, including the Amazonian Craton, were
proposed based on the supposed connection of the NE portion of the Amazonian Craton (Maroni/Itacaiunas province) with the West Africa
and Kalahari cratons. Rodinia supercontinent reconstructions show Amazonia joined to Laurentia-Baltica as result of 1.1 Ga to 1.0 Ga fusion
based on the Sunsás-Aguapeí belts, and Greenville and Sveconorwegian belts, respectively. The large Mesoproterozoic landmass included also
Siberia, East Antártica, West Nile, Kalahari, Congo/São Francisco and Greenland. The 750-500 Ma Gondwana assembly includes most of the
continental fragments rifted apart during the break-up of Rodínia. This collision is recorded worldwide by diachronic collisions when the
Amazonian Craton was involved by the Araguaia, Paraguay and Tucavaca belts. The supercontinent Pangea was comprised of Gondwana and
Laurentia collision formed at about 300-180 Ma ago. The Amazonian Craton margins probably were not involved in the collisional processes
during Pangea because it was embedded in Neoproterozoic belts. As a consequence, the Amazonian Craton borders have no record of the
orogenic processes responsible for the Pangea amalgamation.

Keywords: Amazonian Craton, tectonic evolution, paleogeography, supercontinents.

Resumo. Os principais processos acrescionários e colisionais registrados no Craton Amazônico podem ser correlacionados à formação de
paleocontinentes amalgamados durante os tempos geológicos. Baseado em dados geológicos, geocronológicos e paleomagnéticos as reconstruções
destes supercontinentes têm sido propostas desde o Arqueano ao Paleozóico. O paleocontinente mais antigo proposto é denominado Ur e
pode ter sido formado por cinco fragmentos crustais (cratons de Kaapvaal, Western Dharwar, Bhandara, Singhhum e Pilbara). O supercontinente
Kenorland pode ter sido formado há cerca de 2,45 Ga baseado em dados paleomagnéticos e incluía os cratons Laurentia, Báltica, Austrália,
Kalahari e Kaapvaal. Não existem evidências que indicam a participação do Craton Amazônico nesse paleocontinente. Entre 1,83 Ga e 1,25 Ga
foram propostos os paleocontinentes Colúmbia e Hudsonland, ambos incluindo o Craton Amazônico, baseado nas evidências geológicas da
evolução neste período dos cinturões acrescionários do NW do Craton Amazônico, que apresentaria proximidade com os cratons Oeste da
Africa e Kalahari. O supercontinente Rodínia tem três propostas de reconstruções (AUSWUS, SWEAT e AUSMEX) levando em consideração
a conexão do SW (atual) do Craton Amazônico com Laurentia e Báltica, como resultado da fusão entre 1,1 Ga e 1,0 Ga dos cinturões Sunsás-
Aguapeí, Grenviliano e Sveconoruegiano, respectivamente. Esta grande massa continental incluía também Sibéria, Antártica Oriental, Nilo,
Kalahari, Congo/São Francisco e Groenlândia. A assembléia do paleocontinente Gondwana ocorreu entre 750 Ma e 500 Ma e incluiu a maior
parte dos fragmentos cratônicos separados durante a quebra do Rodínia, com exceção da Laurentia. Esta assembléia é registrada por cinturões
orogênicos observados em escala mundial, sendo que ao redor do Craton Amazônico observam-se os cinturões Araguaia, Paraguay e Tucavaca.
O supercontinente Pangea foi formado a partir da colisão entre o Gondwana e a Laurentia há cerca de 300 Ma e 180 Ma. O Craton Amazônico
não foi participou de processos colisionais durante esta amalgamação uma vez que estava envolvido por cinturões Neoproterozóicos
previamente formados durante a amalgamação gondwânica.

Palavras-chave: Craton Amazônico, evolução tectônica, paleogeografia, supercontinentes.

INTRODUÇÃO.  O Craton Amazônico é um dos mais com-
pletos exemplos de crescimento continental desde o Arqueano
ao Mesoproterozóico. A evolução geológica nesse período
de tempo inclui desde acresções juvenis (relacionadas à sub-
ducção) à colisão de fragmentos crustais (Tassinari &
Macambira 1999, Santos et al. 2000). As idades, estruturas e
composição das rochas geradas em diversos eventos orogê-
nicos na Amazônia ainda são conhecidas de forma incomple-
ta, apesar dos importantes avanços reportados (Bettencourt
et al. 1999, Klein & Vasquez 2000, Reis et al. 2000, Tassinari et
al. 2000, Geraldes et al. 2001, Avelar 2002, Fraga 2002, Lamarão

et al. 2002, Vasquez et al. 2002, Delor et al. 2003, Tohver et al.
2004, Rosa-Costa et al. 2006, entre outros). O quadro geoló-
gico obtido pelas investigações levadas a termo até o mo-
mento indica a formação de um núcleo Arqueano, seguido de
geração de crosta no Paleoproterozóico e Mesoproterozóico
ao redor do núcleo mais antigo (Figura 1).

Em adição, a Amazônia é uma peça importante na
reconstrução de vários supercontinentes (Hoffman 1991,
Dalziel 1992 e 1997, Moores 1991, Unrug 1996, Sadowski &
Bettencourt 1996, Bettencourt et al. 1996, D’Agrella-Filho et
al. 2001a, Pesonen et al. 2003, Tohver et al. 2005). A tentativa
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de reconstrução desses paleocontinentes leva em conta da-
dos paleomagnéticos, encaixe de cinturões orogênicos e de
províncias geológicas, fósseis e coberturas sedimentares
glaciogênicas. Este trabalho tem por objetivo reunir dados da
literatura que caracterizem o crescimento crustal do Craton
Amazônico e definir as possíveis relações geológicas e tem-
porais desses processos acrescionários e colisionais com a
formação de supercontinentes através do tempo geológico.

CONCEITOS PALEOMAGNÉTICOS. A reconstrução dos
paleocontinentes na litosfera terrestre tem sido proposta para
períodos desde o Arqueano ao Paleozóico. A maioria das con-
figurações propostas é baseada em análises de evidências
geológicas que incluem fundamentalmente bases de dados
paleomagnéticos com posição paleogeográfica para cada pólo
e a sua respectiva idade. Neste sentido, a direção primária
dos minerais magnéticos de uma rocha é interpretada como
resultante da ação do campo magnético terrestre no momen-
to da formação desta rocha. As posições antigas dos pólos
de uma determinada unidade rochosa têm sido calculadas a

Figura 1. Províncias tectônicas do Craton Amazônico de acordo
com Teixeira et al. (1989) e Tassinari & Macambira (1999).

partir da suposição de que o campo magnético terrestre sem-
pre se manteve bipolar como atualmente (Van der Voo &
Torsvik 2001). Além desta suposição, as reconstruções
paleogeográficas utilizam também o conceito da trajetória de
um pólo no decorrer de um período de tempo (denominado
TPW ou True Polar Wandering). Desta forma TPW constitui
um grupo de pólos de um mesmo fragmento cratônico em
diferentes épocas baseadas em uma referência geográfica ter-
restre (Figura 2). A seqüência dos pólos indicados em um
mapa (ou em uma superfície do globo) define a trajetória do
terreno durante esse período de tempo.

Figura 2. Pólos paleomagnéticos lançados em uma superfície esfé-
rica como o planeta Terra. Os pólos A, B, C e D representam a
TPW (True Polar Wandering) de um fragmento crustal em um certo
período de tempo.

Pelo menos desde o Mesoproterozóico a litosfera
terrestre acumulou material continental suficiente para ocu-
par cerca de um hemisfério se todos os elementos ficassem
agregados (Hoffman 1989, Evans 2003). Acontece que esses
elementos do nosso planeta estão em movimento relativo
entre si, requerendo a caracterização de TPW resultado de
processos que operam em escala temporal da ordem de cen-
tenas de milhões de anos. Por exemplo, a estimativa de velo-
cidade de um pólo atual na superfície da Terra é por volta de
10 cm/ano. Estimativas para o período Mesozóico-Cenozóico
estão tipicamente entre 1 e 5 cm/ano (Evans 2003).

Condie (1986) ilustrou algumas hipóteses de como
uma TPW pode ser interpretada. O lançamento dos pólos de
um terreno no decorrer de um período de tempo (Figura 3A)
quando comparado com outros terrenos pode indicar a coli-
são, separação e até mesmo aglutinação desses diversos ter-
renos. A interpretação da existência de um ciclo de Wilson é
indicada quando dois terrenos estão juntos no início, pas-
sam um período separados e finalmente reaparecem unidos
(Figura 3B). A amalgamação de um paleocontinente pode ser
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Figura 3. Possíveis reconstruções a partir do lançamento de pólos
de diversos terrenos. Modificado de Condie (1986). As posições 1,
2, 3, etc., representam as posições de um fragmento crustal no
decorrer do tempo.

Figura 4. Reconstrução do continente Ur. Observe-se a não parti-
cipação do Craton Amazônico nesse paleocontinente, segundo a
proposta original de Rogers (1996).

indicada quando um grupo de terrenos (Figura 3C) apresenta
pólos próximos em um mesmo período de tempo.

O CONTINENTE ARQUEANO UR. O crescimento crustal do
Craton Amazônico iniciou provavelmente durante o final do
Arqueano quando células microcontinentais passaram pelo
processo de amalgamação ao redor de 2,76 Ga. Na região SE
do Escudo das Guianas os registros geocronológicos apon-
tam para a formação de magmatismo desde 3,32 Ga a 3,23 Ga
(Rosa-Costa et al. 2006). A formação destes fragmentos
siálicos na região de Carajás iniciou por volta de 3,05 Ga, a

exemplo do Complexo Granulítico Pium. A hipótese da exis-
tência de uma extensa massa continental na região do Carajás
é corroborada pelas associações litológicas do Grupo Grão
Pará que sugerem a presença de uma bacia de rifte continen-
tal (com base na química do magmatismo, na presença
marcante de granitóides tipo A, a exemplo dos granitos Estre-
la e Planalto). Sobrepondo discordantemente as rochas do
Grupo Grão Pará são observados pelitos, siltitos e arenitos
na base (ambiente marinho plataformal) e arenitos, conglo-
merados e pelitos no topo (ambiente litorâneo, fluvial), per-
tencentes à Formação Águas Claras (Nogueira et al. 1995),
cuja idade mínima é definida pelos diques e sills de metagabro
de 2645 ± 12 Ma (Dias et al. 1996) que a seccionam.

A reconstrução paleogeográfica nesse período anti-
go da Terra é prejudicada pela raridade de unidades rochosas
com estruturas primárias preservadas. Para o Arqueano foi
sugerido o continente Ur (Rogers 1996, Rogers & Santosh
2002), com muitas ressalvas, de forma a ser interpretado por
outros autores como uma reconstrução paleogeográfica mui-
to especulativa (Figura 4). Esta proposta se baseia basica-
mente em evidências geológicas observadas em cinco áreas
cratônicas representadas por Kaapvaal, Dharwar, Bhandara,
Singhbhum e Pilbara. Em todos esses cratons foram observa-
das coberturas sedimentares entre 3,0 e 2,8 Ga compostas por
seqüências marinhas de águas rasas.

Quando comparadas às unidades sedimentares des-
tes cinco cratons com as rochas da região de Carajás, perce-
be-se uma diferença temporal de mais de 200 Ma, indicando
que as coberturas sedimentares do Craton Amazônico não
são contemporâneas com as coberturas do suposto
supercontinente Ur, apesar da contemporaneidade das ro-
chas do embasamento (ao redor de 3,2 Ga). Conseqüente-
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Figura 5. Reconstrução do continente Kenorland (modificado de
Pesonen et al. 2003).

mente, a existência de rochas supracrustais de idades dife-
rentes não permite sugerir a possível participação da região
dos Carajás na reconstrução do continente Ur.

PERÍODO ENTRE 2,5 E 1,8 GA (PALEOCONTINENTES
KENORLAND, ÁRTICA E ANTÁRTICA). A história geoló-
gica do Craton Amazônico durante o Paleoproterozóico in-
clui um grande volume de magmatismo juvenil. As acresções
laterais na região nordeste da província Maroni-Itacaiunas
são demonstradas pelos estudos geocronológicos realiza-
dos por Delor et al. (2003), na Guiana Francesa, e Avelar (2002)
e Rosa-Costa et al. (2006), no Amapá. Essas investigações
forneceram idades ao redor de 2,26-2,20 Ga para o estágio
oceânico (gabros, trondhjemitos com afinidade toleiítica,
basaltos toleiíticos e komatiíticos); 2,19-2,13 Ga para o está-
gio acrescionário com arcos intraoceânicos juvenis ou arco
continental; 2,11-2,10 Ga para o estágio colisional, com grani-
tos aluminosos, metamorfismo granulítico e migmatização; e
2,07-2,03 Ga para o estágio tardi-colisional com retraba-
lhamento e migmatização, além de granitogênese relacionada
com transcorrência. No período equivalente de tempo (2,00-
1,96 Ga), em Roraima (porção N do Craton Amazônico), ro-
chas cálcio-alcalinas juvenis foram formadas também em am-
biente de arco magmático (Fraga 2002, Reis et al. 2000).

O intervalo de tempo entre 2,26 a 1,93 Ga NE do
Craton Amazônico é marcado pela subducção e colisão, se-
gundo dados reportados na Guiana Francesa e Amapá. Estes
dados corroboram com a hipótese de haver uma conexão en-
tre o Craton Amazônico e o Craton Oeste Africano neste pe-
ríodo de tempo, conforme sugerido por Ledru et al. (1994).

A sudoeste do núcleo Arqueano do Craton Amazô-
nico, neste período de tempo, desenvolvia-se a Província
Tapajós (segundo Santos et al. 2000) constituída por unida-
des de idades entre 2,05 Ga e 1,88 Ga (Vasquez et al. 1999,
Klein & Vasquez 2000, Santos et al. 2000, Lamarão et al. 2002,
Vasquez et al. 2002). As rochas dessa província são formadas
por magmatismo cálcio-alcalino datado em 2,03-1,98 Ga (arco
magmático Cuiu-Cuiu) seguidas pelos granitos da Suíte
Intrusiva Parauari datados em 1,88 Ga, caracterizando, dessa
forma, dois eventos magmáticos distintos. O primeiro even-
to, representado pela seqüência Vila Riozinho (Lamarão et al.
2005) apresenta idades Pb-Pb em zircão de 2,00 Ga, além de
valores de e

Nd
 entre -3 e -1 e T

DM
 entre 2,49 e 2,28 Ga.

As faixas de granitóides da Província Tapajós pro-
vavelmente representam cinturões acrescionários formados
no período de tempo entre 2,05 Ga e 1,88 Ga, e indicam um
processo de acresção lateral contínuo com rochas de carac-
terísticas juvenis, o que pode ser interpretado como uma mar-
gem continental caracterizada por um grande oceano onde
ocorreram somente acresções laterais através de processos
de subducção, com participação parcial de crosta mais anti-
ga. Desta forma, é possível sugerir que a margem sudoeste
do Craton Amazônico, nesse período de tempo, não partici-

pou de colisões e consequentemente de processos de
colagens continentais.

Uma colagem de fragmentos crustais e a formação de
um supercontinente durante o Paleoproterozóico são indicadas
por dados geológicos e paleomagnéticos, segundo Pesonen
et al. (2003). Nesse sentido, a amalgamação do continente
Kenorland incluiu a Laurentia (cratons Superior e Wyoming),
Báltica (Craton da Karelia), Austrália (Craton de Yilgarn), e os
cratons de Kalahari e Kaapvaal, ao redor de 2,45 Ga. Uma se-
gunda massa continental amalgamada nesse período de tempo
foi sugerida por Aspler & Chiarenzelli (1998) e corresponde ao
continente Zimvaalbara, formado pelos cratons de Zimbabwe,
Kaapvaal e Pilbara, segundo dados paleomagnéticos.

A formação dos continentes Kenorland e
Zimvaalbara leva em conta massas cratônicas diferentes, de
forma que a existência dos dois continentes ao mesmo tempo
é verossímil. No caso da reconstrução do continente
Kenorland (Figura 5), no período de tempo entre 2,40 Ga e
2,20 Ga os cratons Superior, Karelia e Kalahari experimenta-
ram sucessivas glaciações, registradas por seqüências
sedimentares glaciogênicas, além de camadas de paleossolos
decorrentes dessas glaciações. Esse indício geológico para a
reconstrução do continente Kenorland não é encontrado no
Craton Amazônico, sugerindo que este não teve participação
no continente Kenorland, conforme proposto por Pesonen et
al. (2003).

Um outro continente denominado Ártica (Figura 6)
foi proposto por Rogers (1996) com início de amalgamação há
2,5 Ga. Este continente incluiria a Laurentia (composta pelos
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Figura 6. Reconstrução do continente Ártica (modificado de Rogers
1996).

Figura 7. Reconstrução do continente Atlântica (modificado de
Rogers 1996).

cratons Slave, Wyoming e Superior além das províncias de
Rae e Hearne), Sibéria (cratons Aldan e Anabar) e Groenlândia.
Segundo Rogers (1996) e Rogers & Santosh (2002), o Craton
Amazônico, a partir de dados geológicos, não participou desse
continente. Por outro lado, Rogers (1996) também propôs o
continente Atlântica (Figura 7), formado há cerca de 2,0 Ga e
composto pelos cratons Amazônico, São Francisco, Rio de
La Plata, Oeste Africano, Oeste Nilo e Congo/Kalahari. Brito
Neves (2002) sugeriu a inclusão do Craton Amazônico no
continente Atlântica de Rogers (1996), baseado na estabili-
dade cratônica indicada pela presença de rochas vulcânicas
intracratônicas do Supergrupo Uatumã, de idade entre 1870-
1890 Ma (Vasquez et al. 1999).

Os continentes Ártica e Atlântica, propostos por
Rogers (1996), são criticados por diversos autores (Hoffman
1989, Dalziel 1992, Pesonen et al. 2003) por constituírem re-
construções fixistas da evolução da crosta terrestre. Nesse
sentido, a principal crítica sobre os modelos de Rogers (1996)

se baseia na impossibilidade dos fragmentos crustais perma-
necerem unidos desde a época de formação dos supostos
supercontinentes Ártica e Atlântica até a quebra do Pangea,
conforme proposto pelos autores citados. Conseqüentemen-
te, a proposta de Kenorland, de Pesonen et al. (2003), tem
maior aceitação entre os estudiosos do tema.

PERÍODO ENTRE 1,8 GA E 1,2 GA (COLÚMBIA,
HUDSONLAND E NENA). A evolução geológica paleo-
mesoproterozóica do sudoeste do Craton Amazônico com-
preende tanto acresções juvenis como retrabalhamentos
crustais. Esta região tem sido dividida em três principais
domínios ou províncias (Teixeira et al. 1989, Tassinari et al.
2000): Rio Negro-Juruena (1,79-1,52 Ga), Rondoniana-San
Ignácio (1,51-1,34 Ga), Sunsás-Aguapeí (1,24-1,00 Ga). Cada
província, por sua vez, pode ser subdividida em cinturões
orogênicos. Neste sentido a Província Rio Negro-Juruena é
composta pelos orógenos Alto Jauru (1,79-1,74 Ga) e
Cachoeirinha (1,58-1,52 Ga) (Van Schmus et al. 1999, Geraldes
et al. 2001, respectivamente). A Província Rondoniana-San
Ignácio é marcada por importantes eventos magmáticos pro-
vavelmente gerados em ambientes de arcos magmáticos
envolvendo subducção de crostas oceânicas. Estes arcos
são representados pelos orógenos Lomas Maneches (1,68-
1,63 Ga), Rio Alegre (1,51-1,48 Ga), Santa Helena (1,45-1,42
Ga) e San Ignácio (1,42-1,32 Ga) (Borger et al. 2005, Geraldes
et al. 2000, Tassinari et al. 2000).

No período de tempo entre 1,83 Ga a 1,25 Ga dois
supercontinentes foram propostos envolvendo a participa-
ção do Craton Amazônico. O primeiro é denominado de
Colúmbia (Rogers & Santosh 2002, Hartmann 2002, Zhao et
al. 2004), que leva em conta dados paleomagnéticos e
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Figura 8. Paleocontinente Nena segundo a proposta de Rogers
(1996).

Figura 9. Paleocontinente Colúmbia segundo a proposta de Rogers
& Santosh (2002).

Figura 10. Paleocontinente Colúmbia segundo a proposta de Zhao
et al. (2004).

tectônicos, e substitui uma proposta anterior de
supercontinente apresentada por Rogers (1996), denomina-
do de Nena (Figura 8). Nestas proposições mais recentes

(Figuras 9 e 10), os autores sugerem que a porção noroeste
do Craton Amazônico (Província Maroni/Itacaiunas) encon-
trava-se em proximidade com os cratons do Oeste Africano e
Kalahari, ao redor de 1,80 Ga. Colaborando com esta hipóte-
se, uma larga área do Craton Amazônico estava coberta por
rochas sedimentares depositadas em ambiente marinho raso.
O Grupo Roraima é um exemplo dessa seqüência consistindo
de rochas formadas em ambiente marinho intermaré, evoluin-
do para depósitos continentais (Reis & Carvalho 1996).

O segundo supercontinente proposto é denomina-
do Hudsonland (Figura 11), segundo Pesonen et al. (2003).
Estes autores sugerem a existência, por volta de 1,83-1,25 Ga,
de uma grande massa continental composta por Laurentia,
Báltica e Amazônia, apesar de que a consolidação dos frag-
mentos de Laurentia estava ainda em sua fase final (Hoffman
1989). Nessa proposição a Província Ventuari-Tapajós do
Craton Amazônico estaria conectada a Laurentia/Báltica, mas
provavelmente compreendia ainda outras áreas cratônicas
como Austrália, Sibéria, Ucrânia e China Norte (Pesonen et
al. 2003), apesar dos dados paleomagnéticos ainda serem in-
completos.

A conexão entre o Craton Amazônico e Laurentia/
Báltica no continente Hudsonland é reforçada pela existência
dos granitos tipo rapakivi de idades 1,57-1,0 Ga. Nesse senti-
do, as suítes AMCG (Anortosito-Mangerito-Charnoquito-
Granito Rapakivi) contemporâneas observadas em Báltica e
no Craton Amazônico fortemente sugerem a existência de uma
margem continental contínua envolvendo os dois cratons.
Esta continuidade é corroborada pela existência de arcos
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Figura 11. Reconstrução do paleocontinente Hudsonland (Adapta-
do de Pesonen et al. 2003). Legenda: U (Ucrânia); Am (Amazônia);
B (Báltica); Au (Austrália); NC (North China): L (Laurentia).

magmáticos contemporâneos às suítes anorogênicas, tanto
em Báltica como na Amazônia. Neste sentido, essas suítes
podem ter sido formadas como reflexo intracratônico das ati-
vidades magmáticas relacionadas aos arcos em desenvolvi-
mento na margem continental (Åhäll et al. 2000, Geraldes et
al. 2004). Por outro lado, a formação de corpos anorogênicos
intracratônicos de idade de 1,88 Ga foi correlacionada à ativi-
dade de plumas mantélicas (Dall’Agnol et al. 1999 e 2005) ou
fluxos de manto sub-litosféricos (Åhäll et al. 2000). O
supercontinente Hudsonland durou até 1,25 Ga, quando pro-
cesso de rifteamento ocorreu provavelmente como resultado
da atividade de plumas mantélicas.

O registro sedimentar de seqüências sedimentares
de idade mesoproterozóicas contribuem para corroborar a hi-
pótese de existência do Hudsonland.  Estes depósitos são
observados nas regiões centrais e oeste do Craton Amazônico
e incluem as unidades Prosperança, Acarí e Prainha, as quais
são compostas predominantemente de sedimentos clásticos
como conglomerados. Basaltos alcalinos intrusivos nestes
sedimentos apresentam idades ainda inconclusivas, mas que
indicam o período de formação entre 1,4 Ga e 1,2 Ga. Na porção
leste do Craton Amazônico outro exemplo de unidade
mesoproterozóica é representado pelo Grupo Cubencranquém
que é composto por mais de 300 m de arenitos arcoseanos
avermelhados. Em adição, na porção sudoeste do Craton Ama-
zônico, o Grupo Aguapeí teve sua deposição entre 1,3 Ga e 1,1

Ga, sendo representado por conglomerados, arenitos e siltitos
(Saes 1999). O Grupo Sunsás, de idade equivalente, é interpre-
tado como tendo sido depositado em ambiente de margem con-
tinental que posteriormente veio a ser invertida e passou a
compreender uma margem continental ativa durante a colisão
do supercontinente Rodínia, que é descrito a seguir.

PERÍODO ENTRE 1,2 GA E 1,0 GA (RODÍNIA: AUSWUS,
SWETS OU AUSMEX?). No período de tempo entre 1300 Ma
e 1250 Ma não são identificados registros de eventos
orogênicos no sudoeste do Craton Amazônico, período este
marcado pela deposição dos sedimentos dos grupos Sunsás,
Aguapeí, e Nova Brasilândia. A Província Sunsas-Aguapeí,
representada pelas unidades mais jovens do Craton Amazô-
nico (Nova Brasilândia, Aguapeí e Sunsás), corresponde, ini-
cialmente, às seqüências depositadas em bacias intracon-
tinentais seguidas de metamorfismo e magmatismo (Rizzotto
1999, Saes 1999, Litherland et al. 1989).

O orógeno Sunsás tem sido considerado como re-
sultado da inversão de uma margem continental passiva, agru-
pando turbiditos profundos, seguido de subducção. A defor-
mação e metamorfismo nessas rochas (ca. 970 Ma) são pro-
duto de uma colisão com reflexos na porção intracontinental
(Geraldes et al. 1997) resultando no cavalgamento dos sedi-
mentos do Grupo Aguapeí e metamorfismo do Grupo Nova
Brasilândia (Rizzotto 1999), incluindo a formação de produ-
tos anatéxicos. O magmatismo anorogênico, incluindo suítes
AMCG, observado no sudoeste do Craton Amazônico no
período de tempo entre 1,1 Ga e 0,92 Ga, provavelmente está
correlacionado ao fluxo de calor da zona de subducção em
atividade da margem continental (Geraldes et al. 2004).

Hoffman (1991), Dalziel (1992, 1997) e Meert & Torsvik
(2003) mostram o Craton Amazônico unido à Laurentia-Báltica
na reconstrução do supercontinente Rodínia (Figura 12), como
resultado da fusão de fragmentos crustais durante a formação
dos cinturões orogenéticos representados pelo Grenviliano
(Laurentia), Sunsás-Aguapeí (Craton Amazônico) e
Sveconoroeguiano (Báltica). Outros autores que sugerem re-
construções de placas tectônicas para a formação de Rodínia
incluindo o Craton Amazônico são Piper (1975), Moores (1991),
Unrug (1996) e Zhao et al. (2006). Estas reconstruções incluem
Sibéria, Antártica Oriental, Nilo Ocidental, Kalahari, Congo/
São Francisco e Groenlândia. Sadowski & Bettencourt (1996)
sugerem que o Craton Amazônico estava justaposto a Laurentia-
Báltica há cerca de 1,6 Ga e foram separados por rifteamento
(conforme também proposto por Gower & Tucker 1994), que
começou um ciclo de Wilson, que resultou em colisão durante
a assembléia de Rodínia. Em adição, Bettencourt et al. (1996) e
D’Agrella-Filho et al., (2001b) apresentam dados paleo-
magnéticos suportando a proximidade entre o Craton Amazô-
nico e Laurentia-Báltica por volta de 1000 Ma. Esta reconstru-
ção de Rodínia é coerente com a evolução tectônica dos
cinturões Sunsás/Aguapeí (Litherland et al. 1989, Geraldes et
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Figura 12. Reconstruções do Rodínia (SWEAT, AUSWUS e AUSMEX) (Baseado em Weil et al. 1998). Abreviações: K (Kalahari); CSF (Congo-
São Francisco); EA (Antártica oriental); A (Austrália); S (Sibéria); B (Báltica); LP (La Plata); AM (Amazônia); WA (Oeste Africano).

al. 1997), Greenville (Rivers 1997) e Sveconoroeguiano (Larsen
2000, Karlstron et al. 2001) corroborando os dados
paleomagnéticos. Em adição, Tohver et al. (2005) reportam im-
portantes dados paleomagnéticos indicando a proximidade do
Craton Amazônico e Laurentia em torno de 1,2 Ga.

Durante o período entre 1,15 Ga e 0,8 Ga o supercon-
tinente Rodínia é proposto com várias reconstruções (Figura
12), todas levando em conta o Craton Amazônico na mesma
posição (cinturões Sunsás/Aguapeí paralelos ao cinturão
Grenville). Porém nestas propostas de reconstrução, Laurentia
pode estar em diferentes posições em relação à Austrália. Um
exemplo é a proposta conhecida como SWEAT apresentada
inicialmente por Jefferson (1978) com aprimoramentos realiza-
dos por Dalziel (1991), Hoffman (1991) e Moores (1991). Outras
propostas de reconstrução receberam as denominações de
AUSWUS e AUSMEX (Pesonen et al. 2003). A primeira com-
preende uma proposta de configuração de Rodínia onde a
Austrália estaria conectada na porção norte (atual) da margem
continental ocidental de Laurentia. A segunda proposição co-
loca a Austrália na porção oeste de Laurentia. E a terceira hipó-
tese propõe a Austrália conectada na porção sudoeste de
Laurentia, onde se localiza (atualmente) o território do México.

A sedimentação posterior às colisões que resulta-
ram na amalgamação de Rodínia é bem registrada no sudoes-
te do Craton Amazônico e inclui os depósitos sedimentares

Palmeiral (arenitos), São Lourenço (conglomerado
oligomítico), Pacaás Novos (arenitos feldspáticos, siltitos e
intercalações argilíticas), Uopianes (arenitos arcoseanos in-
tercalados com rochas vulcanoclásticas) (Scandolara &
Amorim 1999). O magmatismo anorogênico posterior à as-
sembléia de Rodínia é compreendido pelas suítes Santa Clara
(1052 Ma), Costa Marques (1018 Ma) e Young Granites of
Rondônia (995 Ma), caracterizados como granitos tipo-A
rapakivíticos (Bettencourt et al. 1999).

A quebra de Rodínia começou em 0,9 Ga a 0,8 Ga
como resultado da atividade de pluma mantélica (Hoffman
1991, Condie 2004). A separação dos fragmentos de Rodínia
teve como conseqüência o desenvolvimento de um grande
número de bacias plataformais neoproterozóicas, as quais
vieram a se transformar em cinturões móveis responsáveis
pela amalgamação de um supercontinente no final do
Neoproterozóico (Brito Neves 2002).

RECONSTRUÇÃO NEOPROTEROZÓICA (GONDWANA).
O supercontinente Gondwana representou a amalgamação
de praticamente todos os fragmentos crustais existentes no
planeta Terra no final do Neoproterozóico, com exceção de
Laurentia. Esta colagem representou, segundo Brito Neves
& Cordani (1991), a assembléia dos fragmentos cratônicos
(em especial os observados atualmente na Plataforma Sul-
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Americana) separados por aberturas de oceanos durante a
quebra do supercontinente Rodínia (Trompette 1994, Rogers
1996, Brito Neves et al. 1999, Dalziel 1997, Weil et al. 1998).
Neste sentido, Hoffman (1991) apontou que as massas conti-
nentais participantes do supercontinente Rodínia ao se se-
pararem por volta de 900 Ma vieram a formar o Gondwana de
forma invertida, isto é, as margens continentais vieram a cons-
tituir as margens colidentes na amalgamação seguinte. Em
adição, colaborando com esta hipótese, a massa continental
central do Rodínia, representada pela Laurentia, não veio a
fazer parte do Gondwana. As colisões sucessivas responáveis
pela formação do Gondwana são representadas pela
orogênese global, representada pelo ciclo Brasiliano-Pan Afri-
cano, resultando na colagem de placas tectônicas (Almeida
et al. 2000, Alkmin et al. 2001, Meert 2003).

Na Plataforma Sul-Americana, a atividade colisional
mais antiga do ciclo Brasiliano-Pan Africano é registrada na
Faixa Brasília, com o desenvolvimento do arco magmático de
Mara Rosa ao redor de 930-820 Ma (Pimentel & Fuck 1992) e
o fechamento do oceano Goianides, seguido de colisão con-
tinental com a docagem de blocos arqueanos e
mesoproterozóicos por volta de 760 Ma. A possível existên-
cia de um bloco rígido (denominado de Paranapanema), atu-
almente encoberto pelos sedimentos da Bacia do Paraná, foi
sugerida por Campos Neto & Caby (2000) para explicar a for-
mação das nappes empurradas em direção ao Craton do São
Francisco (Figura 13A). Na região sul do Brasil foi identifica-
do o arco magmático São Gabriel, com idade de 750-700 Ma
(Babinski et al. 1996), como resultado do fechamento de oce-
ano (provavelmente uma extensão do Goianides) e o começo
da colagem dos fragmentos cratônicos Rio de la Plata e Luis
Alves (Figura 13B). O arco magmático Rio Negro no cinturão
Ribeira (Tupinambá 1999) marca o início do fechamento do
oceano Adamastor entre o Craton do Congo/Kalahari e o
Craton de São Francisco e Luis Alves/Rio de La Plata. A coli-
são do Craton Oeste Africano é registrada pelo cinturão Gurupi
(Figura 13C; Sadowski 2000, Klein & Moura 2003), sendo o
bloco colidente ainda sujeito a debate, podendo ser o Craton
Amazônico ou um bloco coberto pela bacia do Parnaíba, de-
nominado Bloco Parnaíba (Klein et al. 2005). Sadowski (2000)
apresenta idades de resfriamento (K-Ar) por volta de 580-540
Ma e Palheta (2001) apresenta idade Pb-Pb em zircão de 549
Ma em granito interpretado como pós-tectônico.

Dando prosseguimento a essa seqüência de coli-
sões, a região sul do Craton Amazônico colidiu (541-531 Ma)
com o Bloco Paranapanema (provavelmente já colado ao
Craton São Francisco). Em adição, o Bloco Rio Apa colidiu
com o Craton Rio de La Plata originando o Cinturão Paraguay
(Trompette et al. 1998) (Figura 13D), e a colisão entre o bloco
Rio Apa e o Craton Amazônico originou o Cinturão Tucavaca,
interpretado como um aulacógeno (Litherland et al. 1989) (Fi-
gura 13D). Simultaneamente a esses eventos, ocorreram as
colisões finais no Cinturão Ribeira (representado pela

orogenia Búzios, Schimitt 2001) e a formação do orógeno
Pampeano (na Argentina), entre o terreno mesoproterozóico
Cuyania (Toselli et al. 2003) e o Craton de Luis Alves (Figura
13D). Ao final destas colagens (Figuras 13E e 13F) houve a
formação do Gondwana Oriental, e após a colisão com o
Gondwana Ocidental (formado pela Índia, Austrália, Sibéria e
Antártica), o supercontinente Gondwana estava amagalmado.

As mais expressivas ocorrências de sedimentos re-
lacionados à estabilização posterior à amalgamação do
supercontinente Gondwana são observadas ao longo das
sinéclises proterozóicas, que vieram a se tornar os
depocentros das bacias formadas no decorrer do Paleozóico.
O preenchimento destas bacias ocorreu com a deposição de
seqüências cratônicas, como registrado do Siluriano-
Devoniano ao Eo-Carbonífero, compostas por sedimentos
maturos com acamamento plano-paralelo, depositados em
ambientes glaciais. No final do Carbonífero e início do
Triássico observam-se seqüências glaciais episódicas, regres-
sões marinhas cobertas por sedimentos continentais con-
tendo arenitos característicos de red beds (Brito Neves 2002).

RECONSTRUÇÃO PALEOZÓICA (PANGEA). O superconti-
nente Pangea foi formado pela colisão entre Gondwana e
Laurentia há cerca de 300 Ma (Figura 14). Esta amalgamação
ocorreu também com a participação de pequenos fragmentos
crustais (microplacas acrescidas de material juvenil) hoje locali-
zados na Europa, tendo um período culminante durante a coli-
são da margem atual da América do Norte com o norte da África
(Fluteau et al. 2001). Outra importante área de acresção durante
a formação do Pangea ocorreu na Ásia, onde os cratons China
Norte e China Sul, além do Craton de Kasakstan, foram envol-
vidos por cinturões orogenéticos incluindo retrabalhamento
crustal e material juvenil (Rogers & Santosh 2002).

Desta forma, a América do Sul, cuja plataforma teve
sua formação e estabilização durante a amalgamação do
Gondwana, teve suas margens praticamente protegidas dos
eventos colisionais durante a formação do Pangea. O Craton
Amazônico, envolvido desde o Neoproterozóico (e início de
Cambriano) pelos cinturões Paraguay, Araguaia e Tucavaca,
apresentava apenas sua margem oeste disponível para ativi-
dades orogênicas no Paleozóico. A atividade do arco
magmático Andino pode ter envolvido terrenos anteriormen-
te presentes no Craton Amazônico (ou em outras massas con-
tinentais que participaram do supercontinente Rodínia), como
os inliers Garzon/Santa Marta (na Colômbia) e Arequipa/
Antofala (Chile, Argentina e Peru), que são caracterizados
por terrenos de idades mais antigas (paleo e
mesoproterozóicas) envolvidos por rochas mais jovens for-
madas durante a orogenia andina.

Neste sentido, a margem do Craton Amazônico não
se envolveu com processos colisionais durante a colagem do
Pangea, e consequentemente o Craton Amazônico deve ter
constituído parte interior de uma grande massa continental.
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Figura 13. Reconstrução do Gondwana com a seqüência de cinturões colisionais neoproterozóicos, que resultaram na amalgamação de
importante parte da Plataforma Sul-americana. Figura baseada em Trompette et al. (1998). Ver texto para explicações. AA (Arequipa-
Antofala); AMZ (Amazônia); RAP (Rio Apa); PP (Paranapanema); PB (Parnaíba); RDP (Rio de La Plata); WAF (Oeste Africano); SF (São
Francisco); BOB (Borborema); KG (Congo); KHR (Kalahari); CSN (China Norte e Ocidental); SIB (Sibéria); IND (Índia); EA (Antártica
Oriental); WA (Austrália Oriental);  NA (Austrália Norte).

Esta massa continental passou por processos de sedimenta-
ção a partir da sinéclise paralela ao atual rio Amazonas, onde
uma espessa pilha de sedimentos havia se depositado a par-

tir da estabilização do Gondwana, no limite Neoproterozóico/
Cambriano. Esta bacia foi completamente reestruturada no
início do Permiano, mas principalmente no Jurássico Superior
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Figura 14. Reconstrução do Pangea (modificado de Rogers 1996). AMZ-Amazônia.

e Cretáceo Inferior. Novas condições incluíram desenvolvi-
mento de zonas de soerguimento, intrusões de diques máficos
e erupção de lavas. A sedimentação ficou restrita a depósitos
fluviais e eólicos, e o Triássico foi marcado por uma brusca
interrupção de sedimentação. A quebra do Pangea provavel-
mente foi resultado da atividade de plumas mantélicas como
registrado pela colocação de diques de diabásio, seguidos
no tempo por rifteamento e conseqüente abertura dos ocea-
nos, a exemplo do oceano Atlântico.

CONCLUSÕES. A amagalmação de fragmentos crustais em
supercontinentes ocorreu em vários períodos durante a histó-
ria da Terra. A evolução geológica do Craton Amazônico apre-
senta elementos tectônicos, como cinturões acrescionários e
colisionais (além de coberturas sedimentares), que podem ser
correlacionados temporalmente a esses processos de forma-
ção de supercontinentes. Paleocontinentes como Ártica, An-
tártica e Nena foram propostos com formação no Proterozóico
e continuidade até a quebra do Pangea. Esta postulação esbar-
ra nos conceitos de tectônica de placas atualmente aceitos,
cujas propostas mobilistas contrastam com os conceitos fixistas
utilizados para a elaboração de reconstruções desses
paleocontinentes. Neste sentido, aceitam-se neste trabalho
apenas as propostas de reconstruções com modelos mobilistas,

como os paleocontinentes Kenorland, Colúmbia, Hudsonland,
Rodínia, Gondwana e Pangea. Desta forma, baseado em evi-
dências geológicas, estruturais e paleomagnéticas, diversas
propostas de reconstrução de paleocontinentes têm sido
sugeridas, como resumidas a seguir:

(1) Apesar de muito especulativo, o paleocontinente
mais antigo proposto é denominado Ur, composto por cinco
fragmentos cratônicos (Kaapvaal, Dharwar, Bhandara,
Singhhum e Pilbara), sobre os quais foram depositados sedi-
mentos em águas pouco profundas entre 3,0 Ga e 2,8 Ga. No
Craton Amazônico as rochas do Grupo Grão Pará apresentam
idades ao redor 2,97 Ga e 2,90 Ga, sugerindo que as rochas
arqueanas da região de Carajás (e de Imataca) provavelmente
não participaram do paleocontinente Ur.

(2) A amalgamação do supercontinente Kenorland pro-
vavelmente ocorreu há cerca de 2,45, Ga como é indicado por
dados paleomagnéticos e geocronológicos. Esta assembléia in-
cluiu Laurentia (com os cratons Superior e Wyoming), Báltica
(Craton Karelia), Austrália (Craton Yilgarn), e cratons do Kalahari
(hoje na África) e Kaapvaal (hoje na Austrália). Esta reconstru-
ção é corroborada pela existência de coberturas sedimentares
glaciogênicas contemporâneas nos fragmentos crustais acima
descritos, e a falta de tais seqüências sugerem que o Craton
Amazônico não fez parte do supercontinente Kenorland.



60 Contribuições à Geologia da Amazônia – volume 5, 2007

(3) Entre 1,83 Ga e 1,25 Ga dois supercontinentes,
incluindo o Craton Amazônico, foram propostos: Colúmbia e
Hudsonland. A reconstrução destas massas continentais leva
em conta dados paleomagnéticos e tectônicos, que indicam
que a porção noroeste do Craton Amazônico (Província
Maroni-Itacaiúnas) apresentava proximidade com os cratons
Oeste Africano e Kalahari. Dados paleomagnéticos também
indicam a proximidade do sudoeste do Craton Amazônico
(Grupo Nova Brasilândia) e a Laurentia (Província de Llano,
localizada no Texas-EUA) por volta de 1,2 Ga.

(4)  A reconstrução do supercontinente Rodínia apre-
senta principalmente três propostas denominadas de AUSWUS,
SWEAT e AUSMEX. Todos levam em conta a conexão do sudo-
este (atual) do Craton Amazônico com Laurentia e Báltica, como
resultado da fusão entre 1,1 Ga e 1,0 Ga dos cinturões Sunsás-
Aguapeí, Grenviliano e Sveconoruegiano, respectivamente. Esta
grande massa continental incluía também Sibéria, Antártica Ori-
ental, Nilo, Kalahari, Congo/São Francisco e Groenlândia.

(5) A assembléia do supercontinente Gondwana ocor-
reu através de colisões entre 930 Ma e 500 Ma, e incluiu a
maioria dos fragmentos crustais separados durante a quebra
do Rodínia. Sucessivas colisões são descritas em muitos con-
tinentes atuais com diferentes denominações tais como
Brasiliano, Pan Africano, Leste Africano e Kuunga. A confi-
guração atual da Plataforma Sul Americana foi definida du-
rante a colagem gondwânica quando o Craton Amazônico foi
envolvido por cinturões neoproterozóicos como Tucavaca,
Araguaia e Paraguay. O cinturão Paraguay foi resultado da
colisão do Craton Amazônico e o Bloco Rio Apa ou o Bloco
Paranapanema (Trompette et al. 1998, Campos Neto 2000). O
cinturão Araguaia é o resultado da colisão entre o Craton
Amazônico e terrenos mais antigos atualmente envolvidos
na Faixa Brasília, e o cinturão Gurupi foi resultado da colisão
os blocos Parnaíba e Oeste Africano, provavelmente com a
participação do Craton Amazônico.

(6) O supercontinente Pangea foi formado a partir da
colisão entre o Gondwana e a Laurentia (Brito Neves 2002) há
cerca de 300 Ma e 180 Ma. O Craton Amazônico não partici-
pou de processos colisionais durante esta amalgamação, uma
vez que estava envolvido por cinturões Neoproterozóicos
previamente formados durante a colisão gondwânica.
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Abstract. Several world-class mineral deposits are associated with the central-western portion of the Carajás Transcurrent System. The
geological and structural understanding of this area is therefore important to guide mineral exploration surveys elsewhere in the Carajás
Mineral Province. In order to contribute to this understanding, we employed radar remote sensing data (JERS-1 and SRTM) and airborne
magnetic data (CPRM/PGBC-1020). The individual and/or integrated analysis and interpretation of these data allowed the individualiza-
tion of lithologic and structural domains. The results were used for lithologic and deformational characterization of the area. Processing the
geophysical data resulted in magnetometric images depicting regional lineaments and magnetic domains, associated with lithologic units.
The interpretation of these data also allowed the geometric analysis of the lineaments and the establishment of a chronologic sequence of
deformational events. These events are represented by lineaments according the following directions: E-W, NW-SE, NE-SW, NNW-SSE,
and N-S. The use of low spatial resolution airborne geophysical data, fused with SAR images showed to be a simple and efficient tool for
geological and structural mapping of areas where access to outcrops is limited.

Keywords: remote sensing, airborne geophysics, Carajás Mineral Province, data integration, geological mapping.

Resumo. A área centro-oeste do Sistema Transcorrente Carajás, onde foi realizado este estudo, abrange diversos depósitos minerais em fase
de explotação. O entendimento geológico e estrutural desta área favorece, portanto, pesquisas prospectivas no âmbito da Província Mineral
de Carajás. Visando contribuir para esse entendimento, foram utilizadas imagens de sensores remotos do tipo radar (JERS-1/SAR e SRTM)
e dados aerogeofísicos magnetométricos (CPRM/PGBC-1020), cuja análise e interpretação desses dados, de forma individual e/ou integrada,
permitiram a individualização de domínios litológicos e estruturais da área de estudo. Os resultados obtidos auxiliaram na caracterização
litológica e estrutural da área. O processamento dos dados aerogeofísicos permitiu a produção de imagens  magnetométricas que  realçaram
lineamentos regionais e domínios magnéticos associados a unidades litológicas. A interpretação conjunta dos dados permitiu ainda a análise
geométrica dos lineamentos e o estabelecimento da seqüência cronológica destes segundo as direções E-W, NW-SE, NE-SW,  NNW-SSE e
N-S. A utilização de dados aerogeofísicos de baixa resolução, fundidos com imagens SAR de maior resolução espacial, constitui ferramenta
simples e eficaz de suporte ao mapeamento de áreas de difícil acesso e com escassez de afloramentos rochosos.

Palavras-chave: sensoriamento remoto, aerogeofísica, Província Mineral de Carajás, integração de dados, mapeamento geológico.

INTRODUÇÃO. A área centro-oeste do Sistema Transcorrente
Carajás, localizada no sudeste do estado do Pará (Figura 1A),
compreende uma região com poucas ocorrências de
afloramentos rochosos e extensa cobertura florestal. Ao mes-
mo tempo, ela contém uma quantidade significativa de depó-
sitos minerais tais como aqueles descobertos nas regiões de
Igarapé Bahia/Alemão, Pojuca-Gameleira, Águas Claras, Bre-
ves, e minas do Azul (Mn), N4 (Fe), dentre outros.

A análise das feições estruturais existentes na Pro-
víncia Mineral de Carajás tem sido enfocada a partir do
mapeamento geológico tradicional, com aplicação subordi-
nada de sensoriamento remoto e, eventualmente, aerogeofísica
(DOCEGEO 1988, Araújo & Maia 1991).

Os avanços experimentados pelas tecnologias de
sensoriamento remoto e aerogeofísicas, aliados ao desenvol-

vimento de ferramentas de integração e análise de dados
multifontes (Henderson & Lewis 1998, Rencz 1999, Drury
2001), têm proporcionado sua ampla utilização no mapeamento
geológico tradicional, notadamente em regiões onde o aces-
so a afloramentos rochosos é restrito.

Levantamentos aerogeofísicos realizados na déca-
da de 70 trouxeram contribuições primordiais ao mapeamento
de províncias geológicas, principalmente na Amazônia. Isso
permitiu o avanço nos estudos prospectivos no Brasil e, con-
seqüentemente, a descoberta de depósitos até então des-
conhecidos. No entanto, as ferramentas de manipulação e
integração desses dados eram relativamente restritas. O ad-
vento de novas tecnologias de processamento de dados
aerogeofísicos permitiu, nos últimos anos, a retomada dos
dados adquiridos na década de 70, possibilitando a extração
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de informações importantes ao avanço do conhecimento ge-
ológico. Imagens geradas a partir desses dados aerogeofísicos
de resolução relativamente baixa, utilizadas de forma integra-
da com imagens produzidas por sensores remotos orbitais do
tipo SAR (radares de abertura sintética), compõem uma base
de dados eficaz no apoio ao mapeamento litológico, bem como
à caracterização do arcabouço estrutural dos terrenos ainda
pouco conhecidos da Amazônia.

O uso de métodos indiretos no mapeamento geoló-
gico é baseado no fato de que o substrato geológico apre-
senta variações nas características físicas e químicas de seus
litotipos, as quais irão exibir reflexos em superfície, não
obstante a cobertura vegetal e de solos. Esses reflexos po-
dem ser tanto do tipo composicional, onde padrões de assi-
naturas gamaespectrométricas, captados por sensores
aerogeofísicos, registram as variações litológicas dos terre-
nos, como do tipo geomorfológico, onde padrões texturais,
captados por radares orbitais ou aéreos, refletem sua
estruturação geológica e também as características litológicas.

Durante a última década surgiram diversos traba-
lhos mostrando o impacto do uso desses métodos indiretos
em atividades de mapeamento geológico da Amazônia. Den-
tre os diversos sistemas sensores disponíveis, o Radar de
Abertura Sintética (SAR) é mais apropriado aos estudos
geológicos nessa região (Paradella et al. 1997, Graham &
Moretzohn 1997, Santos et al. 1999, Paradella et al. 2000a e
2000b). Esta preferência se deve principalmente aos seguin-
tes fatores: (1) possibilidade de imageamento em condições
atmosféricas adversas, comuns na Amazônia, tais como pre-
sença de nuvens, chuva, etc; (2) geometria entre o sensor e
o terreno favorável ao realce dos padrões texturais da su-
perfície, que por sua vez expressa as feições
geomorfológicas; (3) possibilidade de penetração da radia-
ção, ainda que limitada, no dossel da vegetação, alcançan-
do a superfície do terreno.

Por parte dos métodos geofísicos, a gamaespectro-
metria e a magnetometria possibilitam, respectivamente, a lei-
tura da abundância de rádio-elementos, fortemente indicativa
da composição litológica dos terrenos, e variação do gradi-
ente magnético, que registra tanto as estruturas geológicas,
como a variação composicional de alguns tipos de rochas em
superfície e sub-superfície.

A integração de dados de sensores SAR e
aerogeofísicos permite, portanto, a obtenção de informações
geológicas de destacada importância em terrenos onde as
exposições rochosas são limitadas. Este trabalho discute o
uso dos dados gerados por esses métodos indiretos, combi-
nado com ferramentas modernas de processamento e
integração, no auxílio ao entendimento geológico e estrutural
da porção centro-oeste do Sistema Transcorrente Carajás.

GEOLOGIA DA PROVÍNCIA MINERAL DE CARAJÁS.
Contexto geotectônico. A Província Mineral de Carajás é sub-

dividida em duas unidades geotectônicas principais: (1) o
Cinturão Itacaiúnas (Araújo et al. 1988, Araújo & Maia 1991),
a norte; e (2) o Terreno Granito-Greenstone Rio Maria
(Dall’Agnol et al. 1986 e 1987, Althoff 1996), a sul. Ambas
estão bordejadas a leste pelo Cinturão Araguaia e a oeste por
rochas vulcânicas ácidas e intermediárias do Supergrupo
Uatumã. Adicionalmente, a província é limitada a norte por
rochas do Domínio Bacajá.

O Cinturão Itacaiúnas (Figura 1B) apresenta como
subdomínios tectônicos principais os sistemas transcorrentes
Carajás e Cinzento. A Falha Carajás representa a principal
estrutura do Sistema Transcorrente Carajás. É composta por
lineamentos descontínuos, anastomóticos, com direção pre-
ferencial WNW-ESE. Apresenta uma extensão total de apro-
ximadamente 180 km, e terminações são formadas por splays
(Pinheiro 1997).

A área centro-oeste do Sistema Transcorrente Carajás
(Figura 1C) é cortada diagonalmente pela Falha Carajás e com-
preende domínios de rochas do embasamento e de rochas
supracrustais, separados por falhas normais (Pinheiro 1997).

Compartimentação geológica regional. Diversas organiza-
ções estratigráficas e tectônicas foram propostas para o
Cinturão Itacaiúnas. Três destas são utilizadas com maior
freqüência: DOCEGEO (1988), Araújo & Maia (1991) e Pinhei-
ro (1997). A primeira proposta segue princípios
litoestratigráficos, enquanto que as demais obedecem a crité-
rios tectono-estratigráficos. Pinheiro (1997) organizou as ro-
chas da região em: (1) Terreno Granito-gnáissico de Alto Grau;
(2) Terreno Granito-greenstone; e (3) Seqüências Vulcano-
sedimentares de Baixo Grau. Segundo esta proposta tectono-
estratigráfica (Figura 2), as rochas pertencentes ao Terreno
Granito-gnáissico de Alto Grau e as que integram o domínio
das Rochas Vulcano-sedimentares de Baixo Grau foram de-
nominadas, respectivamente, de Assembléia do Embasamento
e Assembléia de Cobertura.

TERRENO GRANITO-GNÁISSICO DE ALTO GRAU. É com-
posto por conjuntos litológicos arqueanos do Complexo Pium
(DOCEGEO 1988), Complexo Xingu (Silva et al. 1974),
granitóides deformados e metamorfisados, além de intrusões
máfico-ultramáficas.

O Complexo Pium é representado por granulitos áci-
dos e básicos (Araújo & Maia 1991) que afloram princi-
palmente na porção sul da Serra dos Carajás. Datações
SHRIMP U-Pb (Pidgeon et al. 2000) indicam uma idade de
3003 ± 14 Ma para a cristalização do protólito, e de 2859 ± 9
Ma para o evento metamórfico de fácies granulito que afetou
as rochas desse complexo.

Abrangendo a maior parte do Cinturão Itacaiúnas,
o Complexo Xingu corresponde a um conjunto de rochas
gnáissicas tonalíticas, trondjemíticas, granodioríticas,
graníticas e anfibolíticas (Araújo & Maia 1991). Pelo método
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Figura 2. Mapa geológico e coluna tectono-estratigráfica da região de Carajás (modificado da proposta de Pinheiro 1997).

Figura 1. (A) O Cinturão Itacaiúnas e suas compartimentações tectônicas; (B) Sistema Transcorrente Carajás destacado sobre modelo
digital de elevação SRTM/InSAR; e (C) Área centro-oeste do Sistema Transcorrente Carajás (MDE –SRTM/InSAR).

U/Pb em zircão, Machado et al. (1991) obtiveram uma idade
de 2859 ± 2 Ma para o episódio de migmatização das rochas
deste complexo.

Um evento de granitogênese regional entre 2,53 e
2,76 Ga (Araújo & Maia 1991, Huhn et al. 1999, Barros 1997,
Barros et al. 2004, Barbosa et al. 2005) foi responsável pela
intrusão de corpos graníticos nos domínios antes atribuídos
ao Complexo Xingu, tais como o Complexo Granítico Estrela,

o Granito Planalto, o Granito Old Salobo, a Suíte Plaquê e as
Rochas Graníticas do Igarapé Gelado, no domínio das rochas
do embasamento e supracrustais. O reconhecimento dessas
rochas tem levantado a discussão sobre a verdadeira identi-
dade do Complexo Xingu.

Pinheiro (1997) relaciona ainda o Grupo Igarapé
Salobo a este terreno, por representar rochas deformadas em
regime dúctil de alta temperatura.
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ROCHAS VULCANO-SEDIMENTARES. Distribuem-se no
interior da chamada “estrutura de Carajás”. As seqüências
vulcano-sedimentares arqueanas do Supergrupo Itacaiúnas
são representadas por rochas dos grupos Igarapé Pojuca,
Igarapé Bahia, Grão Pará e Buritirama (DOCEGEO 1988). Es-
sas unidades, por não terem sido estudadas sob o ponto de
vista estratigráfico podem pertencer a um único conjunto,
eventualmente diferenciado por localização, intensidade de
deformação e mesmo intensidade de alteração hidrotermal/
metamórfica (Pinheiro 1997).

Rochas das formações Águas Claras (Nogueira et
al. 1995) e Gorotire (Lima & Pinheiro 2001) representam as
seqüências sedimentares clásticas da região.

INTRUSÕES PROTEROZÓICAS. Plútons de granitos
anorogênicos paleoproterozóicos ocorrem como intrusões nas
rochas do embasamento e supracrustais. Dentre eles, estão:
Granito Cigano (U-Pb em zircão de 1883 ± 2 Ma - Machado et
al. 1991), Granito Central de Carajás (U-Pb em zircão de 1880 ±
2 Ma – Machado et al. 1991), Granito Musa (U-Pb em zircão
de 1883 ± 2 Ma – Machado et al. 1991), Granito Seringa (Pb-
Pb em zircão de1893 ± 15 Ma - Avelar et al. 1994) e Granito
Jamon (Rb/Sr de 1610 ± 21 Ma - Macambira et al. 1992).

Geologia da área centro-oeste do Sistema Transcorrente
Carajás – área de estudo. As rochas da área centro-oeste do
Sistema Transcorrente Carajás podem ser subdivididas nas
seguintes unidades litoestratigráficas.

COMPLEXO XINGU. A nomenclatura Complexo Xingu foi
utilizada por Silva et al. (1974) para designar uma assembléia
de gnaisses tonalíticos, com trondjemitos, granodioritos, gra-
nitos e anfibolitos pertencentes ao Cráton Amazônico (Silva
et al. 1974, Hirata et al. 1982). Dall’Agnol et al. (1986) descre-
veram o complexo composto de gnaisses e granitóides diver-
sos, além de seqüências relacionadas à greenstone belts e
um conjunto de rochas com idades amplamente variáveis.

O Complexo Xingu mantém relação de contato com
as unidades arqueanas do Cinturão Itacaiúnas, tais como o
Complexo Pium, Grupo Sapucaia, Suíte Plaquê, Grupo Grão-
Pará e Complexo Granítico Estrela. Por outro lado, apresenta
relações de contato com rochas vulcano-plutônicas do
Mesoproterozóico, a oeste, e com rochas do Terreno Granito-
Greenstone Rio Maria, a sul (Araújo & Maia 1991).

Algumas rochas do Complexo Xingu exibem alto grau
metamórfico com migmatização regional associada e preser-
vam evidências de deformação dúctil polifásica heterogênea
(Araújo & Maia 1991).

ROCHAS GRANÍTICAS DO IGARAPÉ GELADO. Esta denomi-
nação foi utilizada inicialmente por Barbosa & Barros (2005) para
agrupar granitóides de composição tonalítica a sienogranítica,
que anteriormente eram relacionadas ao Complexo Xingu.

Barbosa et al. (2005) obtiveram pelo método Pb-Pb
em zircão idade de 2731 ± 26 Ma, considerada pelos autores
como mínima para a cristalização destas rochas. A partir des-
se estudo geocronológico os referidos autores sugerem uma
fase de magmatismo granítico, deformação e metamorfismo
em torno de 2740 e 2763 Ma.

GRUPO GRÃO PARÁ. Araújo et al. (1988) e Araújo & Maia
(1991) descreveram o Grupo Grão Pará como uma seqüência
metavulcano-sedimentar desenvolvida no final do Arqueano,
composta pelas formações Parauapebas, Carajás e Águas
Claras. É composto, em sua base, por rochas da Formação
Parauapebas (metabasaltos, metabasaltos andesíticos,
metashoshonitos, metarriolitos e metaintrusivas quartzo-
dioríticas), na porção intermediária por formações ferríferas
bandadas (FFB) da Formação Carajás, e no topo por rochas
metassedimentares da Formação Águas Claras (metassiltitos
tufáceos, metacherts, metagrauvacas e metaconglomerados).

Em relação às outras unidades do Cinturão
Itacaiúnas, o Grupo Grão-Pará faz contato concordante com
o Complexo Xingu, com Complexo Granítico Estrela e com a
Suíte Plaquê, e tem sua porção metassedimentar cortada dis-
cordantemente pelo Granito Serra dos Carajás.

Estudos realizados por Nogueira et al. (1995) suge-
rem que as rochas metassedimentares da Formação Águas Cla-
ras representam uma unidade distinta do Grupo Grão Pará, sen-
do descritas abaixo. As vulcânicas félsicas deste grupo apre-
sentaram idade U-Pb em zircão de 2758 ± 78 Ma (Wirth et al.
1986). Machado et al. (1991) obtiveram idade U-Pb em zircão
de 2759 ± 2 Ma para as vulcânicas da Formação Parauapebas.

Lindenmayer & Fyfe (1992) e Pimentel et al. (2003),
com base na análise de dados de geoquímica isotópica, des-
crevem a similaridade entre rochas dos grupos Salobo e Pojuca
com rochas do Grupo Grão-Pará. Esses dados indicariam que
as rochas dos grupos Salobo e Pojuca estariam ligadas a um
evento de vulcanismo contínuo ao do Grupo Grão-Pará.

FORMAÇÃO ÁGUAS CLARAS. Nogueira et al. (1995)
redefiniram a Formação Águas Claras com base em estudos
estratigráficos, descrevendo 22 fácies sedimentares consti-
tuídas por metarenitos, metapelitos e, subordinariamente,
metaconglomerados. Os autores subdividem-na em dois mem-
bros tomando como base a razão arenito/pelito. No Membro
Inferior haveria predominância de pelitos, enquanto que no
Membro Superior haveria a predominância de arenitos.

A idade desta formação estaria compreendida entre
2759 ± 2 Ma (U-Pb em zircão, Machado et al. 1991), idade
correspondente às rochas do Grupo Grão Pará, e 2645±12 Ma
(Pb-Pb em zircão, Dias et al. 1996), às rochas gabróicas
intrudidas como sill nas rochas sedimentares da formação.

GRANITOS E DIQUES ANOROGÊNICOS. Corpos graníticos
com granulação média a grossa, isotrópicos, afloram
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comumente como batólitos de caráter pós-tectônico em rela-
ção à implantação do Cinturão Itacaiúnas (Araújo et al. 1988).
Estes corpos cortam as unidades do Grupo Grão Pará, da For-
mação Águas Claras e do Complexo Xingu (DOCEGEO 1988).

Machado et al. (1991) obtiveram idades U-Pb em
zircão e Pb-Pb em rocha total de cerca de 1,88 Ga para os
granitos Pojuca, Serra dos Carajás e Cigano.

ESPECIFICAÇÃO DOS DADOS UTILIZADOS. A base de
dados contou com imagens SAR e imagens produzidas a par-
tir de modelo digital de elevação (MDE) obtidas por dois
diferentes radares orbitais, além de dados aerogeofísicos
magnetométricos igualmente convertidos em imagens digi-
tais. As principais características desses dados estão sinteti-
zadas na Tabela 1.

As imagens SAR utilizadas foram geradas pelo sensor
orbital japonês JERS-1, que operou entre 1992 e 1998 (Nemoto
1991), com cobertura global. As imagens MDE foram produzidas
a partir dos dados altimétricos obtidos pela missão Shuttle Ra-
dar Topographic Mission (SRTM), a partir da tecnologia de
interferometria por radar - InSAR (Rabus et al. 2003). Esse levan-
tamento foi realizado a partir do ônibus espacial Endeavour, da
NASA, em fevereiro de 2000, com cobertura de 80% da superfí-
cie da Terra, fornecendo dados com precisão planimétrica de
cerca de 30 metros e altimétrica de 10 metros. Os dados disponí-
veis para a América do Sul tiveram sua resolução espacial redu-
zida para 3 arc sec (~ 90m) e resolução radiométrica de 16-bit.

Os dados magnetométricos foram obtidos pelo
aerolevantamento realizado no âmbito do convênio entre o
Departamento Nacional de Pesquisa Mineral (DNPM) do
Ministério das Minas e Energia (MME) e a Agência Cana-
dense para o Desenvolvimento Internacional (Canadian
International Development Agency – CIDA). Esses dados
fazem parte do “Projeto Geofísico Brasil-Canadá” (PGBC-
1020), que compõe um dos 63 projetos da denominada “Série
1000”, realizada entre os anos de 1953 e 2001. A coleta dos
dados referentes ao PGBC-1020 que inclui a região de Carajás
foi feita nos anos de 1975 e 1976 (DNPM 1981).

O levantamento foi realizado a partir de aeronaves
DC-3, velocidade média de 220 km/h e altura de 150 m, com
tolerância de ±10% em regiões com relevo suave e de ± 50%

em relevo acidentado. O controle das medidas altimétricas foi
feito a partir de radar altímetro com intervalo de amostragem
de 1 segundo. A navegação foi controlada a partir do sistema
Doppler e registrada com o auxílio de fotografias aéreas, fei-
tas por câmera de 35 mm, adquiridas durante o sobrevôo.

PROCESSAMENTO E ANÁLISE DAS IMAGENS SRTM/
INSAR. As imagens MDEs foram processadas digitalmente,
de forma a realçar atributos texturais que representam feições
hidrográficas e geomorfológicas da área de estudo.

Para realce dos elementos texturais representativos
de feições hidrográficas, foram aplicadas transformações
logarítmicas e exponenciais de contraste (Crósta 1992). Essas
transformações subsidiaram, respectivamente, a fotoleitura nas
áreas escuras e claras de imagem, representando, respectiva-
mente, áreas de menores e maiores elevações topográficas.

Para realçar elementos texturais representativos de
feições geomorfológicas, foram utilizadas conjuntamente téc-
nicas de colorização artificial (pseudo-cor) dos intervalos
altimétricos do MDE, filtragem por convolução, ajustes line-
ares de histogramas e iluminação direcional artificial. Os ân-
gulos de azimute e elevação da iluminação artificial foram
manipulados interativamente, estabelecendo-se como padrão
final o valor de 45° para ambos. Um mapa de curvas de nível
com intervalos de 50 m foi produzido de modo automático,
com o intuito de auxiliar na análise dos elementos texturais
representativos de feições geomorfológicas.

Rede hidrográfica. A leitura da rede hidrográfica e o reconheci-
mento de zonas com padrões homólogos foi baseada nos ele-
mentos texturais representados na Figura 3 A, que possibilita-
ram a individualização de oito zonas homólogas de drenagem,
representadas na Figura 3 B com limites bem definidos entre si.

A zona homóloga 1 (Z
1
), localizada no setor SW da

área, possui freqüência de drenagem média-alta e, quanto a
sinuosidade, exibe elementos dominantemente curvos. As
drenagens apresentam angularidade média e tropia
multidirecional desordenada. Ocupando o setor diagonal cen-
tral da área, a zona homóloga 2 (Z

2
) apresenta freqüência de

drenagem média e, quanto à sinuosidade, apresenta padrões
mistos com angularidade média. A tropia representativa é

Tabela 1. Síntese das principais características dos dados.
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Figura 3. (A) Rede hidrográfica obtida a partir do modelo digital de elevação (SRTM); (B) Zonas homólogas de drenagem analisadas e
individualizadas a partir da leitura da rede hidrográfica.

Figura 4. (A) Modelo digital de elevação (MDE), com colorização artificial e iluminação direcional artificial de 45 Az; (B) Zonas
homólogas de relevo obtidas a partir das curvas de nível, com intervalos de 50 m, obtidas a partir do MDE.

tridirecional, onde predominam as direções N-S, E-W e NW-
SE. A zona homóloga 3 (Z

3
) está situada na porção norte,

possui freqüência de drenagem alta, com padrões de sinuosi-
dade mistos e angularidade média. Apresenta tropia
multidirecional desordenada. As zonas homólogas 4, 5, 6, 7 e
8 (Z

4, 
Z

5, 
Z

6, 
Z

7 
e Z

8
,
 
respectivamente) apresentam freqüência

de drenagem baixa ou inexpressiva, característica que pode
ser associada a terrenos com alta permeabilidade.

Feições do relevo. Os elementos que compõem o relevo foram
submetidos à leitura para determinação de zonas texturalmente
homólogas e posteriormente analisados a partir do modelo
digital de elevação (Figura 4 A) e das curvas de nível produ-
zidas (Figura 4 B). Deste modo, tornou-se possível a identifi-
cação de 13 zonas homólogas de relevo (Figura 4 B).

A zona homóloga 1 (Z
1
) está localizada no setor SW,

é composta por curvas de nível que variam entre 300 e 500 m.
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Apresenta freqüência de relevo alta, moderadamente
assimétrica, com encostas predominantemente tipo côncavo-
retilíneo-convexa. O setor diagonal central da área é aqui deno-
minado de zona homóloga 2 (Z

2
), que envolve as zonas Z

3
, Z

4
,

Z
5
 e Z

6
, apresenta curvas de nível que variam, predominante-

mente, entre 400 e 700 m. É caracterizada por freqüência de
drenagem baixa, fracamente assimétrica com encostas dos ti-
pos convexa e côncavo-convexa. A zona homóloga 3 (Z

3
) está

localizada no setor SE da área, sendo caracterizada por curvas
de nível da ordem de 700 m. Apresenta freqüência de drenagem
baixa, fracamente assimétrica, com encostas convexas. As zo-
nas homólogas 4 e 5 (Z

4
 e Z

5
), e a zona homóloga 6 (Z

6
) locali-

zam-se, respectivamente, no setor SE e SW da área. Apresen-
tam curvas de nível da ordem de 750 m e são caracterizadas por
freqüência de drenagem baixa, simétrica, com encostas cônca-
vas. Localizada no setor centro-norte, a zona homóloga 7 (Z

7
)

possui freqüência de drenagem alta ressaltada na direção NW-
SE e curvas de nível variando entre 300 e 400 m. O relevo é
moderadamente assimétrico com encostas dos tipos côncava
e côncavo-retilíneo-convexa. A zona homóloga 8 (Z

8
), localiza-

da no setor centro-norte da área, apresenta freqüência de dre-
nagem baixa, com curvas de nível dominantemente inferiores a
300 m. Os elementos de relevo são fracamente assimétricos
com encostas côncavas e côncavo-convexas. As zonas
homólogas 9, 10 e 11 (respectivamente Z

9
,
 
Z

10
 e Z

11
) estão loca-

lizadas na parte norte, são caracterizadas por curvas de nível

com predominância entre 300 e 400 m com freqüência de drena-
gem baixa. Apresentam elementos de relevo moderadamente
assimétricos e encostas predominantemente tipo côncavo-con-
vexa. Localizadas no extremo norte da área, as zonas homólogas
12 e 13 (Z

12
 e Z

13
) apresentam curvas de nível que variam domi-

nantemente entre 300 e 500 m, possuem alta freqüência de dre-
nagem, e são caracterizadas por elementos de relevo fracamen-
te assimétricos com predominância de encostas tipo côncavo-
retilíneo-convexas.

PROCESSAMENTO E ANÁLISE DAS IMAGENS SAR
JERS-1/SAR. Foram utilizadas 4 cenas JERS-1 para cobrir
toda a área de estudo, por meio de um mosaico digital (Tabela
1). Inicialmente, as cenas foram registradas entre si a partir de
polinômios de 1º grau, elaborando-se a seguir o mosaico
abrangendo os sistemas transcorrentes Carajás e Cinzento.
Um segundo registro entre o mosaico JERS/SAR e o modelo
digital de elevação SRTM/InSAR foi feito, de forma a garantir
a correspondência espacial entre os dados multifontes e um
georreferenciamento mais preciso. A área de estudo foi então
recortada a partir do mosaico SAR registrado. A minimização
do efeito de ruído (speckle), característico de imagens SAR,
foi realizada pela aplicação de filtros de vários tipos, como
média 3x3 e 5x5, Frost, Lee, e mediana adaptativa 5x5. Os
melhores resultados foram obtidos com a aplicação do filtro
de Frost 5x5.

Figura 5. (A) Mapa de lineamentos marcados por feições superficiais geomórficas, produzido a partir do mosaico de imagens JERS-1/SAR
– Banda L; (B) Diagrama estrutural de freqüência acumulada e (C) Diagrama estrutural de comprimento acumulado.
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Análise dos lineamentos nas imagens SAR. Lineamentos
marcados por feições geomórficas superficiais foram inter-
pretados a partir das imagens JERS-1/SAR (Figura 5 A). Os
principais conjuntos de lineamentos encontram-se dispos-
tos segundo as direções preferenciais NW-SE, NNW-SSE, N-
S e NE-SW. O diagrama de freqüência acumulada obtido a
partir da análise desses lineamentos (Figura 5 B) indica maior
abundância dos lineamentos de direção NW-SE, seguido pe-
las direções NE-SW, NNW-SSE e N-S. Em relação aos compri-
mentos, os maiores lineamentos encontram-se segundo a di-
reção NW-SE, seguidos por N-S, NE-SW e, finalmente, por
aqueles de direção NNW-SSE (Figura 5 C).

PROCESSAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS MAGNETO-
MÉTRICOS. O pré-processamento dos dados aeromagneto-
métrico visou eliminar efeitos espúrios gerados no processo
de aquisição dos dados, e envolveu os métodos de Diferença
Quarta e Parâmetro P (Blum 1999). Tais métodos possibilitam
a identificação de registros cujos valores não se enquadram
no desvio-padrão da população de registros, ou seja, valores
espúrios em relação ao conjunto de dados, representando os
vários tipos de ruído. Após a identificação dos ruídos pre-
sentes, fez-se a eliminação dos mesmos das linhas de vôo.

A interpolação dos dados para geração de malhas
regulares foi realizada utilizando-se o método da “Curvatura
Mínima”, com células de 500 m. Os valores correspondentes
ao campo magnético anômalo foram obtidos subtraindo-se o
valor do “International Geomagnetic Referencial Field”
(IGRF) do campo magnético total. Os dados foram a seguir

micronivelados, segundo a proposta de Minty (1991), no in-
tuito de eliminar artefatos espúrios e ruídos remanescentes
do levantamento, presentes ao longo das linhas de vôo. A
análise do relevo magnético foi feita por transformações line-
ares, principalmente pelo método da Amplitude do Sinal Ana-
lítico (ASA), que demarca a posição das fontes magnéticas
(Nabighian 1972, Roest et al. 1992, Silva et al. 2003).

INTEGRAÇÃO DOS DADOS E ANÁLISE DOS RESULTA-
DOS. A integração dos dados consistiu na aplicação do mé-
todo de Fusão no Domínio do Espaço, voltado para a transfe-
rência das informações de alta freqüência, contidas nas ima-
gens de maior resolução espacial, para aquelas de menor re-
solução espacial (Schowengerdt 1997). O método foi aplica-
do na fusão do modelo digital de elevação, representando a
imagem com resolução espacial de 90m, com os dados
aeromagnetométricos - amplitude do sinal analítico, cuja re-
presentação na forma de imagem digital utilizou uma dimen-
são de célula de 500m (Figura 6).

A interpretação dos resultados obtidos a partir da
análise da imagem SAR e dos dados altimétricos e
magnetométricos integrados, somados às informações dis-
poníveis sobre a cartografia geológica regional, possibilita-
ram a elaboração do mapa geológico-estrutural apresentado
na Figura 7.

O Complexo Xingu localiza-se na parte NE da área,
caracterizado pelo predomínio de valores intermediários de
gradiente magnético. Rochas pertencentes a essa unidade
aparecem ainda como porções isoladas nos domínios das

Figura 6. (A) Fusão de imagens altimétrica (MDE-SRTM/InSAR) e magnetométrica (amplitude do sinal analítico) na área de estudo; (B)
Unidades foto-litológicas sobreposta ao relevo sombreado em 45°/ elevação solar 45°. 1 – Complexo Xingu, 2 – Rochas Graníticas do
Igarapé Gelado, 3 – Grupo Grão-Pará (Formação Parauapebas), 4 – Formação Águas Claras, 5 – Grupo Grão-Pará (Formação
Carajás), 6 – Granito Old Salobo, 7 – Granitos tipo A, e 8 – Lateritas.
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Figura 7. Mapa geológico da área centro-oeste do Sistema Transcorrente Carajás, obtido a partir da integração de dados.
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rochas do Grupo Grão Pará, na porção norte, cujo gradiente
magnético varia entre valores médio-alto e alto.

As rochas graníticas e tonalíticas da região do
Igarapé Gelado ocupam o setor norte do mapa e são caracte-
rizadas por valores do gradiente magnético variando entre
médio-baixos e médios. Esses valores médio-baixos estão re-
lacionados a segmentos alongados de direção NW-SE que
ocupam os extremos da unidade.

A Formação Parauapebas (Grupo Grão Pará) foi aqui
subdividida em quatro zonas principais, caracterizadas por
valores magnéticos que variam entre médio-baixos e médios.
A zona localizada no extremo SW do mapa é a que apresenta
valores médio-baixos, e as demais zonas estão enquadradas
nos valores médios.

As rochas da Formação Carajás (Grupo Grão Pará)
estão localizadas na parte leste do mapa, onde predominam
as rochas da Formação Águas Claras. Neste setor, os valores
magnéticos altos estão relacionados principalmente às for-
mações ferríferas bandadas.

A Formação Águas Claras representa a unidade de
maior abrangência e ocupa grande parte do setor sul da área.
É caracterizada por valores magnéticos heterogêneos, que
variam desde baixos até médio-altos.

O Granito Old Salobo foi identificado como um seg-
mento alongado de direção E-W, localizado no interior da
Formação Parauapebas. Apresenta em seus domínios altos
valores do gradiente magnético.

Feições alongadas na parte central do mapa foram
relacionados aos granitos anorogênicos. Este conjunto apre-
senta valores magnéticos variando entre baixos e médio-bai-
xos e correspondem às rochas da região do Igarapé Gelado e
da Formação Parauapebas. Diques de direção NW-SE locali-
zados no domínio SW da área estudada, que estão alojados
no interior da Formação Águas Claras, também foram relacio-
nados a este evento anorogênico.

As coberturas lateríticas sobre as rochas da Forma-
ção Águas Claras foram demarcadas, essencialmente com
base em feições geomorfológicas características e cotas to-
pográficas superiores a 650 m.

DISCUSSÃO. A partir da imagem gerada pela fusão dos da-
dos MDE e magnetométricos (amplitude do sinal analítico) e
imagens SAR, foram realizadas interpretações que permitiram
a individualização de unidades litoestratigráficas conhecidas.
Essas interpretações basearam-se nas variações conjuntas
dos valores de intensidade de amplitude do sinal analítico e
altimétricas.

Com base nos produtos analisados, foram feitas al-
gumas observações relativas à geometria e cinemática das es-
truturas tectônicas expostas na área estudada. Uma seqüência
de eventos pode ser proposta, tendo como base os indicado-
res obtidos pela interpretação de imagens de sensores remo-
tos e aerogeofísica, somados aos dados de campo:

(1) Foliações dúcteis a rúpteis-dúcteis com direção
WNW-ESE ocorrem principalmente na região N da área, no
domínio das Rochas Graníticas do Igarapé Gelado. A essas
estruturas estão associados os lineamentos de mesma dire-
ção observados nas imagens aeromagnéticas de amplitude
do sinal analítico, assim como em sua fusão com os dados
altimétricos SRTM/InSAR;

(2) Lineamentos NW-SE representam fraturas ou fa-
lhas descontínuas, paralelas ou subparalelas aos principais
contatos litológicos, conforme identificados nas imagens de
radar. O contato entre unidades distintas, ocasionado por
estas estruturas, é também evidenciado na imagem magneto-
métrica de amplitude do sinal analítico;

(3) Feições lineares observadas nas imagens, com
direção NE-SW representam traços de acamamentos e fratu-
ras no domínio das rochas da Formação Águas Claras e tra-
ços de foliações nos domínios do Grupo Grão-Pará. Estas
estruturas truncam as de direção NW-SE e WNW-ESE e su-
gerem feições dilatacionais ou extensivas;

(4) Os lineamentos N-S são os mais tardios, atraves-
sando de modo indiscriminado toda a região e podem ser
atribuídas ao Mesoproterozóico, uma vez que afetam rochas
graníticas de idade 1,88 Ga.

CONCLUSÕES. A análise dos elementos obtidos a partir das
imagens individuais de sensoriamento remoto e aerogeofísicas
e daquelas produzidas pela fusão de dados altimétricos e mag-
néticos permitiu chegar às seguintes conclusões:

(1) A análise da geometria dos lineamentos WNW-
ESSE, NW-SE, NE-SW e N-S, representando tanto feições
superficiais de relevo como sub-superficiais, sugere uma or-
dem cronológica para eventos deformacionais. Essas dire-
ções tendem a ser suavizadas e/ou ressaltadas conforme o
sensor utilizado, demonstrando a importância do uso de múl-
tiplos sensores na caracterização de zonas estruturais com-
plexas, como as associadas ao Sistema Transcorrente Carajás;

(2) A porção centro-oeste do Sistema Transcorrente
Carajás apresenta domínios magnéticos cujos limites mos-
tram-se coincidentes com feições de ruptura do relevo. Os
domínios que apresentam altos valores magnéticos estão pro-
vavelmente relacionados a concentrações de minerais com
altos teores magnéticos, como nas formações ferríferas
bandadas, ou mesmo a corpos magmáticos;

(3) A comparação e a integração de dados
aerogeofísicos com imagens de sensores remotos orbitais
revelam a existência de correlação entre os relevos altimétrico
e aeromagnético. Esta relação permite que seja favorecida a
demarcação de unidades litológicas distintas.

Dados aerogeofísicos de baixa resolução, quando
integrados a imagens produzidas por sensores remotos, cons-
tituem ferramenta eficaz ao mapeamento geológico. Os méto-
dos aplicados na área centro-oeste do Sistema Transcorrente
Carajás podem ser extensivos a outras áreas, principalmente
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na Amazônia. Entretanto, trabalhos de geologia básica são
fundamentais para a complementação e validação dos resul-
tados indiretos advindos das geotecnologias.
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Abstract. Airborne geophysical data acquired over the Tapajós Mineral Province in the southwestern part of the Ventuari-Tapajós
geochronological Province display different patterns not previously identified by field mapping. An integrated analysis of the airborne
magnetic and gamma-ray spectrometric data and available geological information was conduced to map and analyze these patterns, in order
to obtain insights into the boundaries of several geological bodies and identify some gold prospecting targets. Enhancement of the airborne
magnetic and gamma-ray spectrometric data resulted in better definition of both geological structure and lithological boundaries than those
indicated on previous geological maps. Comparison of the multiple geophysical signatures and known gold occurrences were particularly
valuable to define new targets and to point out new favorable areas for gold exploration. Areas with high to moderate favorability
encompass well-known gold deposits as well as new signatures that may be related to areas of economic importance.

Keywords: Amazon Craton, Tapajós Mineral Province, airborne geophysical data, data integration, gold mineralization.

Resumo. Os dados aerogeofísicos adquiridos na Província Mineral Tapajós, sudoeste da Província geocronológica Ventuari-Tapajós
mostram padrões importantes para mapeamento geológico. Análise integrada dos dados aeromagnéticos e aerogamaespectrométricos com
o auxílio das informações geológicas disponíveis conduziu à discriminação e caracterização desses padrões, levando a novas interpretações
quanto à cartografia geológica, com reflexos em possíveis novos alvos prospectivos para ouro. O realce dos dados aeromagnéticos e
aerogamaespectrométricos resultou em melhor definição das estruturas geológicas e dos limites geológicos na área estudada. Comparação de
múltiplas assinaturas geofísicas com conhecidas ocorrências auríferas foi particularmente valiosa para a definição de novos alvos e novas
formas de prospecção de ouro na área. Áreas com alta a moderada favorabilidade são vizinhas a depósitos de ouro conhecidos. Foram
assinaladas novas assinaturas que podem refletir áreas com importância econômica.

Palavras-chave: Cráton Amazônico, Província Mineral Tapajós, dados aerogeofísicos, integração de dados, mineralização de ouro.

INTRODUÇÃO. A região amazônica, apesar de responder
por grande parte da produção mineral no país, é marcada pelo
escasso conhecimento geológico devido à extensa cobertura
de solos e pela presença de densa vegetação, o que dificulta
o acesso à região. Os custos elevados necessários à realiza-
ção de mapeamentos por métodos tradicionais levam a pro-
curar soluções menos onerosas, que demandam menos
logística e são capazes de fornecer dados indiretos que auxi-
liem os trabalhos de campo. Neste contexto, encaixam-se os
levantamentos aerogeofísicos com dados de diversas origens,
principalmente radiométricos e magnéticos, cobrindo exten-
sas áreas com informações preliminares que podem direcionar
as etapas de campo.

A Província Mineral Tapajós (PMT) (Figura 1) loca-
liza-se no sudoeste do estado do Pará, sendo considerada
uma das principais regiões auríferas do país. A maior parte
das ocorrências de ouro da região é explorada de forma rudi-
mentar por garimpeiros em aluviões quaternários e a carto-
grafia geológica é conhecida apenas em âmbito regional (ma-
pas em escala 1:250.000). O Serviço Geológico do Brasil

(CPRM) tem, nos últimos anos, desprendido grandes esfor-
ços com o intuito de desenvolver o conhecimento geológi-
co objetivando atrair investimentos por parte de empresas.
Neste sentido, levantamentos aerogeofísicos foram realiza-
dos na região para auxiliar o conhecimento regional e fo-
mentar o desenvolvimento na exploração de ouro primário,
já que as ocorrências em aluviões estão demonstrando si-
nais de exaustão.

Este trabalho tem como objetivo a análise integrada
de dados geológicos e aerogeofísicos com finalidade de refi-
nar o conhecimento geológico regional e local, redefinindo
contatos e litotipos já existentes de acordo com os dados
interpretados. Este trabalho também pretende identificar po-
tenciais alvos prospectivos a partir do reconhecimento das
assinaturas geofísicas relacionadas ao ouro primário e o seu
contexto tectônico na Província Mineral Tapajós.

MATERIAIS E MÉTODOS. Os dados aerogeofísicos foram
gentilmente cedidos pela Divisão de Geofísica da CPRM
(DIGEOF) em formato X Y Z GEOSOFT, sendo este o formato
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utilizado pelo software de trabalho OASIS MONTAJ (versão
5.0.6.755) do sistema GEOSOFT.

A aquisição dos dados foi efetuada em três blocos
que estão contidos na Província Mineral Tapajós,
correspondendo a polígonos regulares, definidos como Blo-
cos I, II e MédioTapajós (Figura 2).

Nos os blocos I e II o espaçamento entre as linhas
de vôo e controle é de 1,0 km e 13,0 km, respectivamente. A
altitude nominal de vôo foi fixada em 100 m. A velocidade
aproximada de vôo foi de 200 km/h, com intervalo entre medi-
ções consecutivas de 0,1 s para dados magnéticos e 1,0 s

para dados radiométricos, obtendo-se 10 dados magnéticos
por segundo espaçados de 5,5 m no terreno e um dado
gamaespectrométrico por segundo espaçado de 55 m. No blo-
co Médio Tapajós o espaçamento entre as linhas de vôo e
controle é de 2,0 km e 20,0 km, respectivamente. A altitude
nominal de vôo foi fixada em 150 m. A velocidade aproximada
de vôo foi de 180 km/h com intervalo entre medições conse-
cutivas de 1 s para dados magnéticos e radiométricos obten-
do-se uma medição por segundo espaçada de 60 m no terreno
tanto para os dados magnéticos quanto para os
gamaespectrométricos. Inclinação e declinação magnética são
10º aproximadamente.

Os dados geológicos foram obtidos a partir das cin-
co cartas geológicas contidas na Província Mineral Tapajós e
suas respectivas notas explicativas feitos na área. As cartas
são: Jacareacanga (Ferreira et al. 2000), Vila Mamãe Anã
(Almeida et al. 2000), Caracol (Bahia & Quadros 2000), Rio
Novo (Vasquez & Klein 2000) e Vila Riozinho (Klein & Vasquez
2000). Todas estão na escala 1:250.000 e foram confecciona-
das durante o Projeto Especial Mineral Tapajós conduzido
pelo Serviço Geológico do Brasil – CPRM.

Os métodos utilizados no presente trabalho com-
preenderam processamento, integração e interpretação dos
dados realizados em duas etapas: processamento dos dados
aerogeofísicos e confecção do banco de dados em ambiente
de Sistemas de Informações Geográficas (SIG).

Interpolação e micronivelamento dos dados aerogeofísicos.
O procedimento inicial para a interpolação dos dados consis-
te em estabelecer o tamanho ideal da célula da malha em fun-
ção do espaçamento das linhas de vôo e da escala do mapa.
O tamanho da célula definido para os blocos I e II foi 250 m. Já
para o bloco Médio Tapajós e para o produto obtido pela
união dos três blocos foi fixado um tamanho de 500 m. Efe-
tuou-se micronivelamento dos dados, visando corrigir as im-
perfeições notadas no nivelamento das malhas de amostragem.
Para o micronivelamento foi utilizado algoritmo criado por
Blum (1999) com base no método de Minty (1997).

Processamento, interpretação e apresentação de dados mag-
néticos aéreos. Foram empregadas técnicas eficientes para a
determinação de parâmetros geométricos, como localização
de limites (geológicos e estruturais), profundidades de cor-
pos e feições estruturais, tais como: amplitude e fase do sinal
analítico, gradiente horizontal total, derivada vertical,
deconvolução de Euler.

Processamento, interpretação e apresentação de dados gama
espectrométricos aéreos. No processamento interpretativo
de dados gamaespectrométricos, foram utilizadas as técni-
cas de análise qualitativa de mapas de contorno ou imagens
individualmente processadas de K, Th e U. Foi também em-
pregada à combinação ternária dos canais radiométricos

Figura 1. Mapa mostrando a localização da Província Mineral
Tapajós em relação às províncias geocronológicas do Cráton Ama-
zônico (modificado de Tassinari & Macambira 1999).
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(composição em falsa cor) e mapas de razões entre os ele-
mentos K, Th e U.

Integração dos dados referentes aos três blocos. Embora de
difícil execução, devido ao contraste de resolução entre os
blocos I e II (resolução maior) e o bloco Médio Tapajós (me-
nor resolução), a união dos dados foi realizada com sucesso.
A integração dos dados dos três blocos foi preponderante na
interpretação das estruturas e domínios regionais identifica-
dos nos dados magnéticos e gamaespectrométricos.

Confecção do banco de dados em ambiente SIG. A primeira
etapa para a formação do banco de dados foi à exportação
das imagens dos produtos magnéticos e radiométricos para
serem interpretadas em ambiente SIG. Incluíram-se, posterior-
mente, as informações geológicas, geocronológicas e
metalogenéticas. Estes dados foram compilados a partir das
cinco cartas geológicas, já citadas, em formato PDF, cedidas
pela CPRM. Seguiu-se a vetorização destas no programa Corel
Draw 8 separando-se cada tipo de informação (falhas, fratu-
ras, litotipo e outros) em diferentes camadas de informação.
Cada camada foi exportada em formato DXF. Os arquivos DXF
foram importados para ambiente SIG e convertido para forma-
to SHP (shape file – programa Arc View™ 3.2). As diferentes
camadas foram, então, georreferênciadas e indexadas. A in-
corporação destas informações foi preponderante para a in-
terpretação das imagens geofísicas e comparação destas com
os dados geológicos conhecidos.

CONTEXTO GEOLOGICO REGIONAL. Província Mine-
ral Tapajós. A Província geocronológica Ventuari-Tapajós
representa uma das seis províncias definidas para o Cráton
Amazônico com base em características geológicas e da-
dos geocronológicos (Tassinari & Macambira 1999) (Figu-
ra 1). A maioria dos limites entre essas províncias é razoa-
velmente conhecida, embora alguns sejam ainda fragilmente
definidos.

Nas províncias são descritos um ou mais eventos
orogênicos, que são definidos por episódios metamórficos,
deformacionais, de fusão parcial e intrusões de granitóides
(Tassinari & Macambira 1999). A composição isotópica (Nd,
Sr) de rochas ígneas e ortognaisses indica que houve tanto
adição de material juvenil quanto retrabalhamento de crosta
continental durante o Paleoproterozóico. As províncias
Ventuari-Tapajós, Rio Negro-Juruena, parte da Maroni-
Itacaiúnas e Rondoniana-San Ignácio mostram evidências de
episódios de acresção continental associados a magmatismo
derivado do manto. Por outro lado, a Província Sunsás, parte
da Maroni-Itacaiúnas e Rondoniana-San Ignácio mostram
maior influência de eventos de colisão continental. Os dados
disponíveis indicam o Paleoproterozóico como o principal
intervalo de tempo de geração de crosta continental (Tassinari
1996, Tassinari & Macambira 1999).

Dados geocronológicos obtidos por diversos méto-
dos sugerem que as províncias Ventuari-Tapajós e Rio Ne-
gro-Juruena evoluíram por intermédio de sucessivos arcos
magmáticos desenvolvidos de 2,0 a 1,55 Ga. (Tassinari &
Macambira 1999).

A Província Mineral Tapajós situa-se no sudoeste
do estado do Pará sobrepondo-se às províncias
geocronológicas Amazônia Central e Ventuari-Tapajós
(Tassinari & Macambira 1999) ou Amazônia Central e Tapajós-
Parima (Santos et al. 2000).

Diferentes autores que estudaram a Província Mine-
ral Tapajós concordam que a formação dos terrenos que a com-
põem ocorreu por processo de subducção crustal, formação
de arcos magmáticos e acresção destes a terrenos mais anti-
gos. Diferentes interpretações, calcadas em dados
geocronológicos, estão presentes na literatura quanto ao nú-
mero destes arcos. Santos et al. (2000) sugerem a presença de
quatro arcos magmáticos: Complexo Cuiú-Cuiú associado ao
Grupo Jacareacanga (2,02 Ga), Suíte Intrusiva Creporizão (1,96
Ga), Suíte Intrusiva Tropas (1,90 Ga) e Suíte Intrusiva Parauari
(1,88 Ga) seguidos por magmatismo pós-colisional
intracratônico máfico e félsico. Já Vasquez et al. (2002) consi-
deram os granitóides da Suíte Intrusiva Creporizão como pós-
colisionais relacionados, ainda, ao desenvolvimento do arco
Cuiú-Cuiú, sugerindo a presença de apenas um arco magmático.

A litoestratigrafia da Província Mineral Tapajós foi
redefinida pelo projeto PROMIN Tapajós, mapeamento reali-
zado pela CPRM – Serviço Geológico do Brasil na escala de
1:250.000 (Almeida et al. 2000, Bahia & Quadros 2000, Ferreira
et al. 2000, Klein & Vasquez 2000, Vasquez & Klein 2000). As
rochas mais antigas da Província Mineral Tapajós pertencem
ao Grupo Jacareacanga, uma seqüência metavulcanossedi-
mentar em fácies xisto-verde. Amostra de rocha
metassedimentar forneceu grãos de zircão detrítico com ida-
de U-Pb entre 2,10 e 2,87 Ga, indicando que a idade máxima de
deposição é 2,1 Ga (Santos et al. 2001). A seqüência é associ-
ada a gnaisses do Complexo Cuiú-Cuiú com idades U-Pb de
2033 ± 4 Ma e 2011 ± 23 Ma obtidas em amostras de rocha
granodiorítica e tonalito, respectivamente (Santos et al. 2001).
Ambas as unidades são interpretadas como contemporâne-
as, representando o estágio inicial de desenvolvimento de
um arco magmático (Ferreira et al. 2000, Klein & Vasquez 2000,
Santos et al. 2000).

Os granitóides da Suíte Intrusiva Creporizão, pro-
posta inicialmente por Ricci et al. (1999), apresentam caráter
cálcio-alcalino. Os termos menos evoluídos são mais afeta-
dos por evento de deformação transcorrente de direção NW-
SE e considerados sintectônicos. Os termos mais evoluídos
são menos afetados pela deformação (tarditectônicos) e seu
caráter químico que aponta para maior contribuição de mate-
rial crustal no magma original que gerou esses granitóides
(Vasquez et al. 2002). Idades U-Pb SHRIMP de 1973 ± 8 Ma e
1957 ± 6 Ma (Santos et al. 2000) e Pb-Pb entre 1997 ± 3 e 1968
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±15 Ma (Vasquez et al. 2000), além da presença de xenólitos
de gnaisses do Complexo Cuiú-Cuiú nos granitóides da Suíte
Intrusiva Creporizão colocam esta última como mais jovem
que o Complexo Cuiú-Cuiú (Vasquez et al. 2002). Lamarão et
al. (2002) dataram uma associação vulcano-plutônica, na par-
te leste da Província Mineral Tapajós, a qual apresentou ida-
des Pb-Pb por evaporação de zircão de 1981 ± 2 e 1983 ± 3 Ma
de amostras do Granito São Jorge Antigo e idades de 2000 ±
4 e 1998 ± 8 Ma em amostras de rochas vulcânicas félsicas a
intermediárias pertencentes à Formação Vila Riozinho o que,
provavelmente, relaciona esta associação ao magmatismo da
Suíte Intrusiva Creporizão.

A Suíte Intrusiva Parauari é formada, em grande par-
te, por monzogranitos porfiríticos e granodioritos
inequigranulares (Vasquez et al. 2002).  Os batólitos que a
integram dispõe-se preferencialmente na direção NW-SE e
são cortados por lineamentos predominantemente rúpteis de
direção NNW-SSE e NE-SW (Vasquez et al. 2002).  Alguns
corpos dessa suíte apresentam intrusões gabróicas
correlacionadas à Suíte Intrusiva Ingarana. A ocorrência de
margens resfriadas e contatos lobados entre plútons
gabróicos e batólitos da Suíte Intrusiva Parauari evidenciam
a contemporaneidade dessas suítes.

Santos et al. (2000) obtiveram idades U-Pb de 1883 ±
4 (SHRIMP) e 1879 ± 11 Ma (dissolução isotópica) em grani-
tos da Suíte Intrusiva Parauari. Idades Pb-Pb em zircão de
1887 ± 3 Ma (Vasquez et al. 2000) e U-Pb SHRIMP em zircão
de 1879 ± 3 Ma (Santos et al. 2000) obtidas em plútons
gabróicos reforçam a contemporaneidade entre as suítes
intrusivas Ingarana e Parauari. Por sua vez, Lamarão et al.
(2002) dataram granitóides cálcio-alcalinos de alto K (grani-
tos São Jorge Novo e Jardim de Ouro), na parte leste da pro-
víncia, por evaporação de Pb em zircão (1891 ± 3 e 1880 ± 3
Ma) encontrando idades correlacionáveis aos granitóides da
Suíte Intrusiva Parauari. Embora os granitóides desta suíte
apresentem características geoquímicas típicas de associa-
ções cálcio-alcalinas tardi a pós-colisionais, o predomínio da
tectônica rúptil, a ausência de metamorfismo e a associação
temporal e espacial da mesma com os granitos do tipo A da
Suíte Intrusiva Maloquinha apontam para ambiente
extensional (Vasquez et al. 2002).

A Suíte Intrusiva Maloquinha é formada, principal-
mente, por sienogranitos e feldspato alcalino granitos com
biotita (Vasquez et al. 2002). Embora, à semelhança da Suíte
Intrusiva Parauari, a Suíte Intrusiva Maloquinha apresente-se
concordante com o trend geral NW-SE, as rochas desta suíte
também mostram lineamentos rúpteis NNW-SSE e NE-SW pro-
eminentes (Vasquez et al. 2002). Apófises graníticas nas ro-
chas vulcânicas félsicas do Grupo Iriri apontam para a relação
de intrusão da Suíte Intrusiva Maloquinha nestas coberturas
vulcânicas (Vasquez et al. 2002). Algumas evidências
geoquímicas e geocronológicas indicam que parte das rochas
do Grupo Iriri são correspondentes vulcânicos dos granitos da

Suíte Intrusiva Maloquinha (Vasquez et al. 1999, Lamarão et
al. 2002). Santos (2000) datou zircão de uma amostra de riodacito
da Formação Salustiano, pertencente ao Grupo Iriri, obtendo
1870 ± 8 Ma (U-Pb SHRIMP), fato que aponta para a
contemporaneidade entre as rochas supracrustais e a Suíte
Intrusiva Maloquinha. Idades Pb-Pb em zircão de 1882 ± 3 Ma
(Vasquez et al. 1999) e 1880 ± 9 Ma (Lamarão et al. 2002) e U-Pb
SHRIMP de 1870 ± 4 e 1874 ± 7 Ma (Santos 2000) obtidos em
corpos graníticos apontam para a proximidade cronológica entre
a Suíte Intrusiva Maloquinha e Parauari (Vasquez et al. 2002).
A Formação Moraes Almeida, composta por rochas vulcânicas
félsicas, apresenta caráter geoquímico (granitos aluminosos
tipo A, possivelmente com origem por fusão crustal em baixa
temperatura) e idades Pb-Pb por evaporação em zircão (1881 ±
4 e 1875 ± 4 Ma) semelhantes às das rochas da Suíte Intrusiva
Maloquinha (Lamarão et al. 2002). Os granitos desta suíte são
peraluminosos e o padrão dos elementos terras raras, elemen-
tos de grande raio iônico e elementos de alta carga iônica con-
ferem uma assinatura alcalina, ou tipo A, apontando, em parte,
para os padrões dos granitos intraplaca (Vasquez et al. 2002).
A deformação dominantemente rúptil e a estreita ligação tem-
poral e espacial com a Suíte Intrusiva Parauari (cálcio-alcalina
de alto K e padrão rúptil de deformação) indicam ambiente
extensional intraplaca para o posicionamento destas suítes
(Vasquez et al. 2002). Critérios geoquímicos e estruturais não
permitem distinguir se o processo de geração dos granitos da
Suíte Intrusiva Maloquinha estaria associado a regime
extensional pós-colisional ou à tafrogênese de 1,88 Ga no Cráton
Amazônico, tendo sida aventada a possibilidade de ambos os
processos terem ocorrido na Província Mineral Tapajós
(Vasquez et al. 2002).

Eventos plutônicos máficos mais recentes foram
identificados e datados. O Diabásio Crepori (Almeida et al.
2000, Bahia & Quadros 2000) datado por Santos et al. (2001)
pelo método U-Pb SHRIMP em badeleyita apresentou idade
de 1778 ± 9 Ma. A Suíte Intrusiva Cachoeira Seca (Bahia &
Quadros 2000) também datada por Santos et al. (2001) pelo
mesmo método e mineral apresentou idade de 1192 ± 12 Ma,
indicando eventos extensionais no Paleoproterozóico tardio
(Estateriano) e no Mesoproterozóico.

Mineralizações auríferas na Província Mineral Tapajós. En-
tre os diversos trabalhos que mais recentemente abordaram as
mineralizações primárias de ouro na PMT, destaca-se Santos et
al. (2001) que as classificaram em quatro tipos distintos: dois
de natureza mesozonal relacionados a cinturões orogênicos e
dois de natureza epizonal relacionados a intrusões.

As mineralizações mesozonais são divididas em dois
subtipos: subtipo orogênico com mineralização hospedada
em turbiditos (Ia) e subtipo orogênico com mineralização hos-
pedada em rochas dos arcos magmáticos (Ib). No primeiro
(Ia) o ouro ocorre disseminado ou associado a vênulas de
quartzo-pirita hospedadas em metaturbiditos e metabasaltos
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Figura 2. Mapa mostrando a geologia simplificada da Província Mineral Tapajós e a localização dos blocos aerogeofísicos (modificado
de Almeida et al. 2000, Bahia & Quadros 2000, Ferreira et al. 2000, Klein & Vasquez 2000, Vasquez & Klein 2000).
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metamorfizados em fácies xisto-verde do Grupo Jacareacanga.
O regime tectônico dúctil e o grau metamórfico das rochas
hospedeiras indicam que este é o tipo de mineralização for-
mado em níveis mais profundos da crosta, considerando o
contexto das mineralizações da PMT. No segundo (Ib), o ouro
ocorre disseminado ou associado a veios de pirita-quartzo-
carbonato, hospedados em rochas metamórficas e granitóides
dos arcos Cuiú-Cuiú e Tropas.

As mineralizações epizonais também são divididas
em dois subtipos, ambos relacionados a intrusões: subtipo
com depósitos em veios de quartzo (IIa) e subtipo com depó-
sitos disseminados/stockwork (IIb) (Santos et al. 2001). No
primeiro (IIa), o ouro encontra-se associado a veios de quart-
zo-pirita em granitóides potássicos e disseminado em zona
de alteração de diques máficos rica em pirita. Ocorre princi-
palmente nos granitóides das suítes Parauari e Maloquinha.
No segundo (IIb) os depósitos são dominados por sistemas
stockwork. Assemelham-se a depósitos do tipo pórfiro por
causa da forma de mineralização e pela presença de magnetita
hidrotermal. Porém, devido a fatores como ausência de ro-
chas hospedeiras porfiríticas, alteração hidrotermal pouco
extensa e quantidades de Cu, Mo e Ag não econômicas é
preferível classificá-los como relacionadas à intrusão.

A idade das mineralizações relacionadas a intrusões
teria como limite superior a idade da Suíte Intrusiva
Maloquinha (1874 Ma) e como limite inferior à idade máxima
para o início da sedimentação (1850 Ma) da Formação Buiuçu
(Bahia & Quadros 2000). Estes limites são definidos porque
nenhuma mineralização econômica foi encontrada em rochas
hospedeiras com idades inferiores às idades de início da se-
dimentação desta unidade. Os limites de idades são consis-
tentes com as idades de mineralização obtidas em galena e
muscovita (métodos Pb-Pb e K-Ar, respectivamente) associ-
adas às mineralizações. Esta idade dataria a mineralização pre-
dominantemente controlada por deformação em regime rúptil.
A idade das mineralizações relacionadas a cinturões
orogênicos, com característica rúptil-dúctil, não é estabelecida,
mas Santos et al. (2001) sugerem que deve ser similar à do
regime rúptil.

Coutinho et al. (2000) classificaram os depósitos da
Província Mineral Tapajós como depósitos orogênicos
mesozonal e epizonal sugerindo duas fases de mineralização
com base em datação Pb-Pb em minerais sulfetados, ocorri-
das em 1,96 Ga e 1,88 Ga. Essas idades estariam associadas a
esforços tectônicos compressionais e transpressionais em
ambiente de margem convergente e acresção de orógeno. Klein
et al. (2002) apontam, assim como Coutinho et al. (2000), para
um evento mineralizador ocorrido entre 1,97 e 1,95 Ga, duran-
te deformação transcorrente e estágios finais de
posicionamento de granitóides pós-colisionais (Vasquez et
al. 2002) da Suíte Intrusiva Creporizão. Estes depósitos apre-
sentam condições de deformação rúptil-dúcteis sendo hos-
pedados por gnaisses e granitóides orogênicos, mostrando

posicionamento mesozonal a epizonal. São diferentes estru-
turalmente dos depósitos mais recentes (1,88 a 1,86 Ga) que
apresentam características epizonais a epitermais (Dreher et
al. 1998) sendo hospedados nos granitóides da Suíte Intrusiva
Maloquinha, marcados por regime de deformação rúptil
(Vasquez et al. 2002) e em rochas vulcânicas félsicas. Ainda
segundo Klein et al. (2002), depósitos que mostram evidênci-
as de deformação plástica, isto é, veios cisalhados e depósi-
tos hospedados em falhas reversas e oblíquas de baixo ângu-
lo foram posicionados em níveis mais profundos da crosta,
estando associados à mineralização mais antiga. Já veios pre-
enchendo falhas com presença de estruturas rúpteis, associ-
adas ou não a diques máficos, sem associação com veios
cisalhados apresentam posicionamento em nível crustal mais
raso, podendo ser associado à mineralização mais antiga ou
mais recente.

Juliani et al. (2005) descreveram modelo de depósito
epitermal tipo high-sulfidation associado a rochas vulcâni-
cas atribuídas ao Grupo Iriri. Os mesmos autores dataram
alunita magmática-hidrotermal por 40Ar/39Ar, obtendo idade
de 1869 ± 2 Ma que aponta para o evento de mineralização
mais recente na província.

PROCESSAMENTO DOS DADOS AEROGEOFÍSICOS DA
PROVÍNCIA MINERAL TAPAJÓS. Produtos derivados do
campo magnético. A análise do relevo referente ao campo
magnético anômalo foi auxiliada por suas transformações li-
neares, principalmente as concernentes à amplitude do sinal
analítico, demarcando a posição das fontes magnéticas, à
fase do sinal analítico, cujo padrão textural é de suma impor-
tância na caracterização dos domínios magnéticos e ambos
de extrema utilidade na caracterização das feições lineares. A
utilização das derivadas, principalmente as verticais, ajudou
na compreensão das posições espaciais relativas das fontes,
enquanto as derivadosa horizontais ajudaram na demarcação
das fontes em mapa.

O campo magnético anômalo foi cedido no arquivo
inicial dispensando o seu cálculo, pela remoção do IGRF, o
que permitiu passar direto para a etapa de micronivelamento.
Geraram-se, então, quatro produtos finais para posterior aná-
lise e interpretação de todos os blocos: derivada vertical do
campo magnético anômalo, gradiente horizontal total do cam-
po magnético anômalo, amplitude do sinal analítico do cam-
po magnético anômalo, e fase do sinal analítico do campo
magnético anômalo. Além destes produtos, foram gerados
mapas de deconvolução de Euler, de ordem zero, um, dois e
três, para estimar a profundidade das fontes magnéticas.

Produtos derivados dos dados gamaespectrométricos. Os da-
dos gamaespectrométricos são obtidos medindo-se a radiação
gama emitida por determinados elementos que compõem os
diversos tipos de rochas. O valor de radiação gama medido é
proporcional à concentração dos elementos. Os dados
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gamaespectrométricos são complementares ao estudo dos pro-
dutos derivados do campo magnético anômalo, porque as fon-
tes magnéticas de várias profundidades contribuem para o cam-
po medido, enquanto que os dados radiométricos representam
apenas os primeiros 30 a 40 centímetros da superfície.

A partir dos dados em contagem por segundo (cps)
foram gerados mapas para cada um dos canais
gamaespectrométricos (K, U, Th e contagem total). A partir
dos canais, foram elaborados mapas de composições ternárias,
em falsa cor, utilizando os padrões de cores RGB e CMY.

A cada canal (K, Th e U) foi atribuída determinada
cor, com intensidade sendo proporcional à concentração dos
elementos no ponto de observação. O processo de adição
das cores que representam cada canal possibilita maior dife-
renciação dos diversos litotipos. Os mapas em RGB e CMY
foram comparados com a topografia com o objetivo de obser-
var seu efeito desta sobre a concentração dos elementos.

Os mapas de razões foram confeccionados a partir
dos canais de K, U e Th. Foram geradas as razões U/K, U/Th
e Th/K com o objetivo de relacionar a concentração de um
elemento com outro, permitindo observar o enriquecimento
de um elemento em um determinado ponto em comparação
com o background da região. Essa técnica é útil para identi-
ficação de zonas hidrotermalizadas com enriquecimento em
um determinado elemento.

União dos blocos de dados aerogeofísicos da Província Mine-
ral Tapajós. Com o objetivo de fornecer subsídios para uma
melhor compreensão da geologia regional, foi efetuada a jun-
ção das três bases de dados (blocos I, II e Médio Tapajós),
equalizando-se as diferenças nos parâmetros de aquisição. A
união dos blocos foi realizada em malha com o tamanho de
célula utilizado no dado de menor resolução, o bloco Médio
Tapajós, ou seja 500 metros.

As malhas do campo magnético anômalo e dos ca-
nais de K, U, Th e contagem total dos blocos I e II foram,
então, reprocessadas para uma célula com 500 metros, já que
estes foram inicialmente processados com célula de 250 metros
para não prejudicar a interpretação isolada dos dois blocos.
Procedeu-se, então, à união das malhas dos blocos e gera-
ram-se os produtos magnéticos e radiométricos.

INTERPRETAÇÃO E INTEGRAÇÃO DOS DADOS
AEROGEOFÍSICOS E GEOLÓGICOS. A interpretação, de
caráter qualitativo, objetivou a demarcação de padrões que
individualizassem unidades com comportamento distinto e
padrões de assinaturas que pudessem traduzir feições impor-
tantes na área.

A interpretação foi separada em duas etapas. Primei-
ramente, foram interpretados os dados gamaespectrométricos,
analisando a correlação dos diferentes domínios radiométricos
com os litotipos mapeados na região pelo Serviço Geológico
do Brasil (CPRM), em escala de 1:250.000, publicados em 2000.

Posteriormente, os dados magnéticos foram interpretados,
buscando a identificação de estruturas, como falhas e fratu-
ras, e a discriminação dos diferentes domínios magnéticos.

Para a classificação dos diversos domínios
radiométricos, utilizou-se um esquema de classificação visu-
al e qualitativa, atribuindo os valores baixo, médio e alto para
cada um dos elementos analisados (K, U e Th), totalizando,
da combinação dos três elementos, 27 classes.

A interpretação magnética consistiu da determinação
dos principais lineamentos e domínios magnéticos. A interpre-
tação teve como base o mapa de amplitude do sinal analítico
do campo magnético anômalo e a primeira derivada vertical do
campo magnético anômalo para a definição dos lineamentos.

Como na gamaespectrometria, os dados magnéticos
foram classificados qualitativamente. O mapa de amplitude
do sinal analítico do campo magnético anômalo foi classifica-
do em baixa, média e alta amplitude. O mapa da primeira deri-
vada vertical do campo magnético anômalo foi classificado,
de acordo com o relevo magnético em suave ou acidentado.

O produto integrado obtido a partir da união dos
dados interpretados (Figura 3) possibilitou a caracterização
de limites e contatos entre os diversos litotipos, bem como a
eventual identificação, da assinatura geofísica de corpos ou
ambientes mineralizados. A validação das assinaturas foi efe-
tuada a partir da localização geográfica dos corpos
conhecidamente mineralizados em ambiente SIG. Dessa for-
ma, novas possibilidades de mineralização foram sugeridas
para serem testadas em estudos de follow-up.

RESULTADOS. Contribuição à cartografia geológica. A se-
paração de litotipos pertencentes a diferentes unidades, mas
quimicamente semelhantes pode ser facilitada pela interpre-
tação dos dados geofísicos. Vasquez et al. (2002) alertaram
para a possibilidade de corpos graníticos pertencentes à Su-
íte Intrusiva Parauari, gerados por magmas cálcio-alcalinos
de alto K, serem confundidos com os termos mais diferencia-
dos da Suíte Intrusiva Maloquinha. A Figura 4 mostra a vari-
ação nos domínios gamaespectrométricos que compõem a
Suíte Intrusiva Parauari na parte sudeste da província. As
setas vermelhas marcam domínios gamaespectrométricos
(classes 21 - rosa e 22 - verde) que foram mapeados como
corpos da Suíte Intrusiva Parauari, embora possuam assina-
tura gamaespectrométrica semelhantes aos corpos mapeados
como Suíte Intrusiva Maloquinha indicados pelas setas pre-
tas. Isto sugere que parte do que foi cartografado como Suíte
Intrusiva Parauari pode conter corpos pertencentes à Suíte
Intrusiva Maloquinha. As assinaturas estabelecidas podem
auxiliar na distinção dos corpos de diferentes suítes numa
posterior etapa de campo.

Outro exemplo de diferença entre os limites geológi-
cos mapeados e os limites interpretados com os dados
aerogeofísicos está na parte nordeste da província. Na Figu-
ra 5 observamos que o limite oeste das rochas da Suíte
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Figura 3. Mapa integrado dos domínios radiométricos com os lineamentos magnéticos.
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Figura 4. Mapa mostrando corpos com assinaturas gamaespectrométricas típica dos granitóides da Suíte Intrusiva Maloquinha (setas
vermelhas) mapeados como Suíte Intrusiva Parauari. Essas assinaturas podem ajudar a distinguir corpos destas duas suítes. As setas pretas
indicam as assinaturas gamaespectrométricas de corpos mapeados como Suíte Intrusiva Maloquinha. Litotipos definidos no projeto PROMIN
Tapajós – CPRM (Almeida et al. 2000, Bahia & Quadros 2000, Ferreira et al. 2000, Klein & Vasquez 2000 ,Vasquez & Klein 2000).
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Figura 5. Mapa mostrando corpo da Suíte Intrusiva Maloquinha contendo uma região com ampla variação na assinatura gamaespectomética
o que pode significar presença de outros litotipos inclusos nesta suíte que poderiam ainda ser delimitados. Litotipos definidos no projeto
PROMIN Tapajós – CPRM (Almeida et al. 2000, Bahia & Quadros 2000, Ferreira et al. 2000, Klein & Vasquez 2000, Vasquez & Klein 2000).
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Intrusiva Maloquinha (preenchida com traços verticais) tem
uma boa correlação com o limite interpretado no dado gama
espectométrico tendo forte associação com a classe 23. A
leste deste limite a maior parte da área foi mapeada como
Suíte Intrusiva Maloquinha, a exceção de alguns corpos atri-
buídos à Formação Salusiano do Grupo Iriri (preenchido com
traços horizontais), embora os dados gamaespectométricos
apresente variação em sua resposta dentro desta região. Essa
variação pode ser alvo de investigação em etapas de campo
com objetivo de verificar se essas podem ou não representar
outros litotipos não mapeados.

Contribuição para seleção de novos alvos exploratórios. Com
base na interpretação dos dados radiométricos e magnéticos,
selecionaram-se algumas feições que poderiam constituir al-
vos prospectivos de acordo com os modelos de mineralização
definidos por Santos et al. (2001).

Uma região com diversas mineralizações primárias
conhecidas é o Distrito de Pacu. Na interpretação
gamaespectrométrica (Figura 6), um corpo foi identificado e
classificado como classe 20 (K alto, Th alto, U médio) neste
distrito (Figura 6C, setas vermelhas). Santos et al. (2001) o
identificaram como pertencente à Suíte Intrusiva Tropas,
cujas relações de campo indicam a sua intrusão em rochas
do Complexo Cuiú-Cuiú, as quais foram classificadas como
domínio 17 (K baixo, Th alto, U médio). Esta mesma área foi
selecionada como de alta potencialidade na carta
metalogenética 1:500.000 do Projeto Tapajós (Klein et al.
2001). Pedroso et al. (2001) estudaram a mesma região com o
auxílio dos dados aerogeofísicos e imagens de radar mos-
trando a correlação espacial entre estruturas rúpteis
identificadas nas imagens de radar e nos dados
aeromagnéticos com as ocorrências de ouro primário e defi-
niram domínios que foram identificados por meio da técnica
de integração IHS dos dados gamaespectrométricos e das
imagens de radar.

Vale salientar que o presente trabalho identificou
outros corpos, próximo ao corpo identificado pela seta ver-
melha (Figura 6), com assinatura semelhante a este, fornecen-
do outros alvos prospectivos para investigação em uma pos-
terior etapa de campo.

A assinatura gamaespectrométrica deste corpo (clas-
se 20) apresenta alta concentração de K, podendo indicar
enriquecimento em K por processo hidrotermal associado à
mineralização de ouro na região. O enriquecimento em K é
comum nas mineralizações do tipo Ib, como no caso do depó-
sito Ouro Roxo. É possível, então, que corpos com elevadas
concentrações de K possam ser hospedeiros de
mineralizações de ouro neste contexto.

Corpos com assinatura gamaespectrométrica mos-
trando elevada concentração de K (classe 25) no do domí-
nio radiométrico da classe 17 foram individualizados a sul
do granodiorito que concentra as mineralizações, poden-

do ser alvos prospectivos interessantes (Figura 6C, setas
azuis).

Outras ocorrências com elevada concentração de K
ocorrem a leste (classes 25 e 22), no do domínio radiométrico
da classe 8 (K médio, Th Alto e U médio), também podem
representar alvos prospectivos em futuras campanhas de ex-
ploração mineral (Figura 6C, setas amarelas).

Outra região que apresenta feições potencialmente
interessantes para mineralização aurífera é a parte sudeste da
PMT (Figura 7). Um grande batólito (Figura 7C, retângulo
azul), marcado por um baixo topográfico, é mapeado como
Suíte Intrusiva Parauari, fácies Pp1 (Figura 7C, retângulo azul).
Este corpo apresenta-se cortado por lineamentos magnéti-
cos ao longo dos quais aparecem corpos circulares caracteri-
zados por alta amplitude do sinal analítico (Figura 7D, setas
azuis) e elevada concentração de K (Figura 7A, setas amare-
las). O batólito ainda é rodeado por diversos corpos meno-
res, ricos em K, mapeados como Suíte Intrusiva Maloquinha,
fácies Pm1.

Os lineamentos magnéticos são retilíneos, apontan-
do para deformação associada a regime rúptil característico
da deformação presente na região leste da província.

As características observadas nos dados
radiométricos e magnéticos conduzem para mineralizações do
tipo IIa (depósitos associados a veios de quartzo relacionados
à intrusão), segundo classificação de Santos et al. (2001).

Embora não exista corpo mineralizado próximo a es-
tes alvos, as características das assinaturas magnéticas e
gamaespectométricas destes podem ser explicadas por pro-
cessos geológicos presentes em outras mineralizações da
PMT.  O caráter magnético dos lineamentos pode ser explica-
do pela sua associação a diques máficos. Neste caso, a
mineralização pode estar disseminada em zonas de alteração
ricas em pirita nos diques como observado no depósito de
Mamoal (Santos et al. 2001). Outra explicação seria a presen-
ça de esfalerita associada a veios de quartzo o que também já
foi observado no depósito de Pison (Santos et al. 2001).

Processos hidrotermais de enriquecimento em po-
tássio como sericitização são comuns e podem explicar a pre-
sença de pontos anômalos em K. A presença dos granitóides
da Suíte Intrusiva Maloquinha (fácies Pm1) poderia ter forne-
cido o calor necessário à circulação de fluidos hidrotermais
responsáveis pela sericitização, como proposto por Santos
et al. (2001).

CONCLUSÕES. A análise dos dados aerogeofísicos e sua
integração com os dados geológicos e geocronológicos le-
vam às seguintes conclusões:

1) Corpos com assinaturas radiométricas caracterís-
ticas de determinadas suítes estão incluídos em outras suí-
tes. Os dados geofísicos, principalmente os gamaespectro-
métricos, podem auxiliar na discriminação de corpos perten-
centes a suítes distintas;
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Figura 6. Imagens mostrando as assinaturas magnéticas e gamaespectrométricas e os domínios interpretados como alvos exploratórios
situados no Distrito de Pacu. Numeração nos mapas corresponde aos domínios radiométricos. Setas na Figura 6C apontam para corpo com
alto K com mineralizações associadas (seta vermelha) e outros corpos de alto K que podem ser alvos prospectivos (setas amarelas e azuis).
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Figura 7. Imagens mostrando as assinaturas magnéticas e gamaespectrométricas e os domínios interpretados para alvos exploratórios
situados na parte sudeste da PMT. Numeração nos mapas corresponde aos domínios radiométricos. Retângulo tracejado em azul (C)
indica a posição do batólito da Suíte Intrusiva Parauari, fácies Pp1. Setas amarelas e azuis nos detalhes A e D respectivamente indicam a
posição dos alvos prospectivos de alto K e alta amplitude do sinal analítico.
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2) Corpos com assinaturas gamaespectrométricas
mostrando elevada concentração de K, próximos ao Distrito
de Pacu, são alvos prospectivos potenciais;

3) Pontos ao longo de lineamentos magnéticos
retilíneos com elevada concentração de K e alta amplitude no
sinal analítico, cortando um batólito mapeado como perten-
cente à Suíte Intrusiva Parauari, podem ser alvos prospectivos
interessantes. Este batólito está rodeado por intrusões da
Suíte Intrusiva Maloquinha, mostrando feições de enriqueci-
mento em K. Enriquecimento hidrotermal é comum nos vários
tipos de mineralizações da PMT e os granitóides desta suíte
podem ter fornecido o calor necessário à circulação de flui-
dos hidrotermais.
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Abstract. In the mount Tepequém, in Roraima State, a typical intermountain plain has been identified in its the inner portion. This plain,
here denominated “Tepequém Intermountain Plain”, extends along the main E-W direction of the mount. It is 575 to 670 m height and
limited by a steep slope relief formed by residual hills aligned along the NE-SW direction. The “Tepequém Intermountain Plain” developed
on sandstone of the Tepequém Formation and its derived soils. In order to understand the landscape of the Tepequém Intermountain Plain
and the reason of its erosion susceptibility, granulometric, mineralogical and chemical analyses of soils, sediments and stone lines were
carried out on profiles of the studied area. The soils are sandy to silty, presenting low cohesion and reduced contents of organic matter. The
soil mineralogy indicates the dominance of quartz, muscovite and kaolinite. Because of the mineralogical composition of these soils, the
average values of SiO

2 
and K

2
O are significant, and the highest values of Al

2
O

3
 and Fe

2
O

3
 are found in soil profiles with stone lines that are

composed of ferro-aluminous lateritic crust debris. Because of the sandy nature and low cohesion of the muscovite-rich soils, and of the
shallow groundwater flow and an inclined paleo-relief, the formation of dolines, pipings and gullies has been favored. Furthermore, the
erosive process in mount Tepequém was intensified by diamond exploitation.

Keywords: Intermountain plain, Tepequém, Roraima, paleorelief.

Resumo. Na serra Tepequém, Estado de Roraima, foi identificado na parte interior desta serra, um extenso pediplano intermontano, aqui
denominado de “Planície Intermontana Tepequém”. Esta planície se estende ao longo da principal direção E-W da serra, apresenta altitudes
variando entre 575 a 670 metros, estando limitada por relevo íngreme e colinoso, formado por morros residuais que, em geral, apresentam-
se alinhados na direção NE-SW. A Planície Intermontana Tepequém se desenvolve sobre rochas arenosas e solos derivados destas, pro-
venientes da Formação Tepequém. Entender a paisagem da Planície Intermontana Tepequém e o porquê da sua susceptibilidade a erosão é
o objetivo desse trabalho. Para tanto, foram analisadas as características granulométricas, mineralógicas e químicas dos solos, sedimentos e
linhas de pedra, em perfis estudados na Planície Intermontana Tepequém. Estes solos são arenosos a siltosos, pouco coesos, com reduzido
conteúdo de matéria orgânica e constituídos predominantemente de quartzo, contendo ainda muscovita e caulinita. Devido a essa constitui-
ção mineralógica, as médias de valores dos teores de SiO

2
 e K

2
O são significativas, sendo os maiores valores de Al

2
O

3
 e Fe

2
O

3
 obtidos em

perfis de solo com presença de linhas de pedra, constituídas de fragmentos de crostas lateríticas ferroaluminosas.  Por causa da natureza
arenosa e pouco coesa dos solos, ricos em muscovita, submetidos a um lençol freático raso e a um paleorelevo inclinado, estabeleceu-se fluxo
aquoso subsuperficial, que propiciou a formação de dolinas, dutos e por conseqüência voçorocas. A abertura de cavas para a extração de
diamante neste ambiente intensificou ainda o processo erosivo na Serra Tepequém.

Palavras-chave: planície intermontana, Tepequém, Roraima, paleorelevo.

INTRODUÇÃO. A paisagem do estado de Roraima é marcada
por uma diversidade de cenários, no que se refere a grande
variedade de feições geomorfológicas, em destaque os pla-
naltos que atingem quase 2.800 metros nas áreas de frontei-
ras com a Venezuela, em contraste com o relevo baixo de
altitudes entre 100 a 150 m, localizados na parte centro-sul do
estado. Entre as terras elevadas ao norte e a superfície de
aplainamento na porção centro-sul, encontram-se feições
geomorfológicas variadas, descritas por Franco et al. (1975)
como: pediplanos intramontanos ao norte, extensas áreas
colinosas e relevos residuais montanhosos que emergem das
áreas mais baixas da região. Guerra (1957), Barbosa & Ramos
(1959), Franco et al. (1975), Schaefer & Vale Júnior (1997),
reconhecem essa diversidade de cenários paisagísticos e sua
contribuição no estabelecimento de uma paisagem na porção
norte de Roraima bem distinta e quase única na região amazô-

nica. Esta paisagem constituída por diferentes cenários refle-
te a complexidade no arranjo tectônico das unidades geoló-
gicas e a história paleoclimática que levaram à formação dos
terrenos de Roraima e por sua vez contribuíram no desenvol-
vimento dos diferentes tipos de solos desta região.

Na superfície de aplainamento Rio Branco – Rio
Negro (Franco et al. 1975), ocorrem feições positivas tabula-
res (outliers) conhecidas como “tepuis”, com topo quase
plano e recobertos por vegetação de savanas, a exemplo, da
Serra Tepequém, área objeto de estudo. A serra está localiza-
da no município de Amajari, no interior de um polígono limita-
do pelas coordenadas UTM (Zona 20N) 648-632 e 408-427.
No interior da serra identifica-se, neste estudo, uma superfí-
cie intravale aplainada denominada “Planície Intermontana
Tepequém” (Figura 1). A planície se estende ao longo da
direção E-W da serra e cujos limites são definidos por encos-
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Figura 1. Localização da Serra Tepequém no estado de Roraima e das voçorocas investigadas na Planície Intermontana Tepequém.

tas íngremes de vales fluviais e morros residuais. Nesta pai-
sagem,  a Planície Intermontana Tepequém revela feições
erosivas lineares na forma de ravinas e voçorocas, retratando
a intensidade dos processos erosivos que retomaram a pai-
sagem. Essas frentes erosivas sob forma de voçorocas po-
dem ter sido intensificadas pela ação antropogênica, princi-
palmente pela atividade garimpeira para diamante desenvol-
vida nos aluviões dos igarapés Paiva e Cabo Sobral (Figura
1). As atividades exploratórias para diamante se estabelece-
ram neste cenário desde 1937 (Guerra 1957, Barros 1995), tor-
nando-se ao longo das décadas subseqüentes a principal
atividade da região.

Os estudos de Oliveira (1995), Costa & Reis Neto
(2001), Almeida Filho & Shimabukuro (2002), destacam que a
atividade garimpeira diamantífera proporcionou modificações
significativas na paisagem como: desmonte do relevo, assorea-
mento dos igarapés Paiva e Cabo Sobral, como também, a in-

tensificação das frentes erosivas lineares como as voçorocas,
pela perda da cobertura vegetal ao longo das drenagens e da
camada de solo, com vistas ao horizonte de cascalho
inconsolidado.

Este estudo visa o entendimento da paisagem da
Planície Intermontana Tepequém e o porquê da sua suscepti-
bilidade a erosão.

ASPECTOS GEOLÓGICOS E FISIOGRÁFICOS. A Serra
Tepequém constitui uma feição sedimentar do Paleoprotero-
zóico, representada pela Formação Tepequém (CPRM 1999)
que mantém correspondência com a Formação Arai do
Supergrupo Roraima (Santos et al. 2003). Suas principais
litologias são: conglomerados, arenitos, siltitos, argilitos, de-
positados discordantemente sobre os vulcanitos do Grupo
Surumu (Borges & D’antona 1988, Fernandes Filho 1990, Fra-
ga et al. 1994, Reis & Carvalho 1996) (Figura 2).  O arranjo
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Figura 2. Mapa geológico e estrutural da Serra Tepequém. Fonte: Fernandes Filho (1990).
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estrutural da Serra Tepequém foi impresso por falhas normais
e fraturas de direção NE-SW, concordantes com o arcabouço
estrutural regional, em termos de arranjos de zonas de
cisalhamentos transcorrentes e empurrões frontais com dire-
ções NE-SW e NNE-SSW (Fraga et al. 1994).  Este arranjo
estrutural desempenha um notável controle na organização
da rede de drenagem e no modelamento do relevo (Tavares
Júnior 2004).

A Serra Tepequém se configura como uma estrutura
de relevo tabular (outliers), com altitudes máximas de aproxi-
madamente 1.100 metros, se destaca em meio ao Planalto Dis-
secado Norte da Amazônia, cuja paisagem é dominada por
relevo de colinas ravinadas, com altitudes de até 900 metros.
A superfície aplainada que antecede a Serra Tepequém,
corresponde a unidade morfoestrutural Pediplano Rio Bran-
co-Rio Negro (Franco et al. 1975), cujas altitudes variam de 80
a 160 metros (Figura 3).

Destaca-se na paisagem da Serra Tepequém, mais
especificamente em seu interior, a Planície Intermontana
Tepequém, com altitudes entre 575 a 670 metros, cujo formato
alongado de direção E-W é limitado por morros residuais e
encostas íngremes (Figura 4).

Na Planície Intermontana Tepequém, faz-se pre-
sente uma savana estépica graminosa que se distribui ao
longo da mesma, bem como nas áreas de morros residuais
localizados em entorno da referida planície. No entanto,
as escarpas e região de entorno da Serra Tepequém são
recobertas por uma floresta do tipo ombrófila densa (Sil-
va 1997).

Os solos que predominam na Planície Intermontana
Tepequém são os colúvio-aluvionares e litólicos distróficos
arenosos, derivados das alterações das rochas da Forma-
ção Tepequém, além de podzols em regiões hidromórficas.

Esta planície é drenada pelos igarapés Paiva, a sul, e Barata,
a norte, que cortam toda a planície na direção E-W e, no
caso do igarapé Paiva, forma nas escarpas de falhas, a oes-
te, a cachoeira de denominação homônima. Estes cursos
d’água apresentam-se controlados por estruturas de dire-
ção NE-SW.

O clima da região é quente e úmido (tipo Am) se-
gundo a classificação de Köppen, com temperaturas médi-
as anuais entre 22 a 240 C e precipitação média anual em
torno de 2.250 mm (Brasil 1975). A estação chuvosa esten-
de-se de abril a setembro, com ápice em junho, com média
de 433,4 mm, e o período mais seco ocorre normalmente de
outubro a março, com média de 38,2 mm em dezembro
(CPRM 2005).

MATERIAIS E MÉTODOS. O presente trabalho envolveu as
seguintes atividades:

- Levantamento de dados bibliográficos e
cartográficos. Os dados geológicos da Serra Tepequém fo-
ram adquiridos do mapa geológico na escala 1:60.000, elabo-
rado por Fernandes Filho (1990);

- Elaboração de mapa a partir da interpretação da
imagem do LANDSAT-5/TM (composição colorida 5R 4G
2B, órbita/ponto 233/57 do ano 1995), e Modelo Numérico
de Terreno (MNT) a partir da carta plani-altimétrica Folha
Vila de Tepequém, na escala 1:100.000 (IBGE 1983), que ser-
viram de base de informação no entendimento morfo-estru-
tural do relevo e dos padrões de drenagem da Serra
Tepequém. O tratamento e processamento dos dados digi-
tais foram realizados através do aplicativo SPRING (Siste-
mas de Processamento de Informações Georreferenciadas),
versão 4.0, e para a digitalização da drenagem e curvas de
nível da carta plani-altimétrica, utilizou-se o software ArcGIS

Figura 3. Ao fundo a Serra Tepequém com formato tabular, bordejada por relevo de serras e colinas e, em primeiro plano, a extensa
superfície aplainada do Pediplano Rio Branco-Rio Negro.
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9, pertencente ao Laboratório de Computação Aplicada a
Geociências (COMAP), da Universidade Federal do Pará;

- Sobrevôo na Serra Tepequém e seu entorno em
outubro de 2004, com aeronave CESNA monomotor, para
obtenção de dados aéreo-fotográficos, que serviram de base
de informação na interpretação do registro da vegetação,
ocorrências de feições erosivas lineares (ravinas e
voçorocas), uso e ocupação humana, bem como delimita-
ção dos compartimentos morfoestruturais;

- Mapeamento e descrição dos perfis geológicos
que constituem a superfície da planície intermontana e seu
entorno, fazendo uso principalmente das exposições de ro-
chas encontradas nas voçorocas;

- Descrição de quatro perfis de solo nas paredes das
voçorocas próximo a cabeceira, considerando os parâmetros
físicos (profundidade, cor, textura, transição entre horizontes
e estrutura), conforme Lemos & Santos (1996), enquanto a
cor foi determinada através da carta de cores de Munsell
(Munsell Colors Company 2000), e em seguida foi realizada
coleta de amostra de solo em cada horizonte. As voçorocas e
perfis estudados estão assim localizados: voçoroca Tepequém
1 - TPQ1 (oeste da vila Tepequém, na UTM 639618 e 416890),
Tepequém 2 - TPQ2 (próximo ao igarapé Barata, na UTM 641313
e 420070), voçoroca Paiva (margem esquerda do igarapé Paiva,
na UTM 641724 e 416758) e voçoroca da Lixeira (sul da vila
Tepequém, na UTM 640861 e 417297). Nas amostras de solo
dos perfis das voçorocas TPQ1 e TPQ2 foram realizadas aná-
lises granulométricas, determinação mineralógica e da com-
posição química total, enquanto nos perfis de solo das
voçorocas Paiva e Lixeira, foram realizadas medições de pro-
fundidade, de largura e de comprimento do canal principal
das voçorocas;

- Preparação das amostras de solos, as quais foram
secas e peneiradas em malha de 2 mm para obter a terra fina

seca ao ar (TFSA), para a realização das análises
granulométricas (separação nas frações areia, silte e argila),
segundo os procedimentos da EMBRAPA (1997), e para a de-
terminação da mineralogia, por difração de raios-X e da compo-
sição química total (elementos maiores e traço), por ICP-MS. O
reconhecimento dos minerais de argila foi realizado através de
difração de raios-X e microscopia eletrônica de varredura (MEV).
O pH do solo em H

2
O, foi determinado segundo os procedi-

mentos de Tomé Júnior (1997) e o conteúdo de matéria orgâni-
ca pelo método da EMBRAPA (1997). As análises foram reali-
zadas nos laboratórios de sedimentologia, difração de raios-X
e microscopia eletrônica de varredura, do Centro de Geociências
da UFPA, exceto as análises químicas e de conteúdo de matéria
orgânica, que foram realizadas nos Laboratórios ACTLABS,
no Canadá, e da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
(EMBRAPA – Amazônia Oriental), respectivamente.

RESULTADOS. Feições morfológicas da Planície Intermon-
tana Tepequém. A Planície Intermontana Tepequém é quase
plana, tem um ângulo médio de inclinação de 4° em sua maior
extensão, trata-se de uma feição sedimentar mantida por sua-
ves dobras e cujas bordas revelam mergulhos para SSE (borda
norte) e NNW (borda sul), o que a configura com uma sinclinal.
A referida planície tem altitudes entre 575-670 m, limitando-se a
N-NE por morros de cristas alongadas e residuais, com altitu-
des que chegam atingir 744 m, que em geral se apresentam
alinhadas a direção NE-SW, e por relevo de escarpas íngremes
a E-SE. A Planície Intermontana Tepequém é margeada a sul
pelo igarapé Paiva, que drena na direção E-W, enquanto mais a
norte, encontra-se a Vila do Tepequém (Figuras 4 e 5).

FEIÇÕES EROSIVAS. As principais feições erosivas que fo-
ram identificadas na Planície Intermontana Tepequém são do
tipo linear, a exemplo das voçorocas. Estas são de grandes

Figura 4. Planície Intermontana Tepequém, em primeiro plano, circundada por escarpas íngremes e relevos residuais. Observar os
sedimentos aluvionares ao longo do igarapé Paiva.
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Figura 5. Visão tridimensional do relevo das serras Tepequém e Aricamã. Observa-se no amplo sinclinal da estrutura da Serra Tepequém,
a superfície aplainada da Planície Intermontana Tepequém (em destaque), circundada por relevos residuais.

Figura 6. (A) Voçoroca Paiva com padrão bastante linear e canal em forma de “V”. (B) A voçoroca da Lixeira, apresentando nas paredes
evidências de desmoronamento do solo, que leva a progressão lateral do seu canal.

dimensões, e chegam atingir até 1,2 km de comprimento, a
exemplo da voçoroca Paiva, largura de até 24 m e profundida-
des que variam de 2 a 10 m, sendo mais largas a jusante, onde

se conectam com a rede de drenagem (Figura 6A). A voçoroca
da Lixeira apresenta contornos sinuosos do seu canal (Figu-
ra 6B), sendo visível o avanço dessa frente erosiva, devido a
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Figura 8. Horizontes dos perfis de solo individualizados nas pare-
des das voçorocas (A) Tepequém 1 e (B) Tepequém 2.

Figura 7. Aspecto dos dutos (pipings) encontrados no talude da
cabeceira da voçoroca Tepequém 1.

sucessivos desmoronamentos de suas paredes, indicando
uma tendência à progressão lateral. Os dutos (pipings) são
feições erosivas bastantes comuns encontrados principal-
mente nas cabeceiras das voçorocas, como observado na
voçoroca Tepequém 1 (Figura 7). Estes dutos se concentram
na base do talude ou de degraus da parede da voçoroca, com
larguras variando entre 12 e 20 cm, apresentando no seu inte-
rior ressurgência do lençol freático.

Estruturas de abatimento em forma de dolinas tam-
bém foram observadas nos arredores da Vila Tepequém.
Elas constituem feições erosivas que chegam atingir até 4
m de profundidade e 2,5 m de largura, interligando-se entre
si, e por conseguinte, podendo levar à formação de
voçorocas. As voçorocas e as dolinas normalmente en-
contram-se alinhadas nas direções NE-SW e NW-SE, que
correspondem à direção das fraturas que seccionam a For-
mação Tepequém.

PERFIS DE SOLO. O perfil descrito na voçoroca TPQ1,
apresentou horizonte A de cor bruno escuro (7.5 YR 3/4),
textura arenosa e espessura média de 38 cm, enquanto os
horizontes AB e BA alcançam espessura de 72 e 58 cm,
respectivamente. O horizonte AB tem textura síltico-are-
nosa, cor dominante bruno muito claro acinzentado (10YR
7/4), enquanto o horizonte BA de cor bruno forte (7.5YR 5/
8), apresenta textura franco arenosa intercalado com sei-
xos de tamanhos variando entre 10 a 15 mm, angulosos e
sub-arredondados, formados principalmente de quartzo
leitoso, derivados de linhas de pedra presente neste hori-
zonte (Figura 8A).

O perfil estudado na voçoroca TPQ2, apresentou
exposição do horizonte B na superfície, está característica
sugere que o horizonte A pode ter sido removido pelo pro-
cesso erosivo. O horizonte B

1
 apresentou espessura de 60

cm, textura siltico-arenosa e cor bruno muito claro acinzentado
(10YR 7/3). No horizonte B

2
, encontra-se uma linha de pedra

de espessura de 20 cm, formado por seixos disformes de 10 a
20 mm, angulosos a sub-arredondados, envoltos em matriz
com baixo teor em silte e argila. O horizonte B

3
 apresentou

espessura de 2 m e textura síltico-arenosa de cor cinzento
variando entre (10YR 5/1 a 10YR 6/1), enquanto o horizonte
C, com espessura de 1,60 m, textura franco arenosa e cor
bruno claro acinzentado (10YR 8/2), representa a rocha
intemperizada (saprólito) (Figura 8B).

LINHAS DE PEDRA. As linhas de pedra (stone lines) são
freqüentes no interior da seqüência dos sedimentos
quaternários da Planície Intermontana Tepequém. Podem ser
reconhecidas em até dois níveis, que se apresentam geral-
mente sub-horizontalizados, cuja espessura não ultrapassa
22 cm, a exemplo do que foi observado na parede das
voçorocas Paiva (Figura 9) e Tepequém 2. Os fragmentos
apresentam diâmetros entre 10 e 15 mm, são angulosos a
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Figura 9. Perfil de solo observado na voçoroca Paiva, com dois
níveis de linhas de pedra (stone lines), formadas de quartzo e frag-
mentos de crostas lateríticas.

Figura 10. Distribuição granulométrica em perfil de solo nas
voçorocas (A) Tepequém 1 e (B) Tepequém 2.

sub-arredondados, e têm coloração esbranquiçada e mar-
rom-avermelhada, por serem constituídos principalmente de
quartzo leitoso e ainda fragmentos de crostas lateríticas fer-
ro-aluminosas. Os fragmentos lateríticos são compostos de
gibbsita, goethita e hematita.

Um perfil laterítico autóctone com esta mesma mi-
neralogia foi verificado ao norte da serra, em terrenos mais
elevados. Veios e bolsões de quartzo leitoso são também
muito comuns nos arenitos e conglomerados aflorantes tanto
ao norte como a sul da Planície Intermontana Tepequém. Os
veios e bolsões de quartzo leitoso e o perfil laterítico, foram
portanto, a fonte das linhas de pedra.

CONSTITUIÇÃO GRANULOMÉTRICA E MINERALÓGICA
DOS SOLOS. Os sedimentos e solos que recobrem a Planície
Intermontana Tepequém, são desenvolvidos sobre
saprólitos das rochas subjacentes da Formação Tepequém.
Os perfis de alteração intempérica são constituídos da base
para o topo por rochas areníticas a siltitos, saprolitizados, e
horizontes de solo areno-argiloso. As análises
granulométricas revelaram que o perfil de solo da voçoroca
Tepequém 1 é dominado por fração areia, na ordem de 87%
a 96% em todo perfil, 0,9% a 9,1% de silte e 1,3% a 4,2% de
argila. O perfil de solo da voçoroca Tepequém 2 também
apresenta o domínio da fração areia, variando de 69% a 77%,
enquanto as frações silte e argila variam de 16% a 24% e de
2% a 10%, respectivamente. Os dados granulométricos ob-
tidos para os dois perfis de solo estudados (Figura 10), indi-
cam similaridade quanto ao domínio da fração areia em todo
perfil e acréscimo nos teores das frações silte e argila para
os horizontes AB (Tepequém 1) e B

3
 (Tepequém 2), o que

pode indicar transporte por processo de eluviação, e por
conseqüência, menor concentração da fração fina (silte e
argila) nos horizontes superiores.

As análises mineralógicas demonstraram que esses
solos arenosos intemperizados são constituídos predominan-
temente de quartzo, contendo ainda muscovita e caulinita. A
muscovita ocorre em plaquetas sub-milimétricas, incoesas, e
a caulinita é parte da matriz e ainda envolve parcialmente os
grãos de quartzo. No perfil da voçoroca TPQ1, a proporção
de quartzo não varia entre os horizontes A (92%) e BA (94%),
diminuindo para o horizonte AB (88,5%), quando ocorre um
aumento de caulinita (3%) e muscovita (5,9%). Além desses
minerais são encontrados ainda anatásio e goethita em pro-
porções inferiores a 1% (Figura 11A). A composição
mineralógica obtida para os perfis de solo das voçorocas
TPQ1 e TPQ2, indicam similaridade quanto ao domínio do
quartzo em todo perfil, seguido de muscovita e caulinita. No
entanto, nos solos do perfil da voçoroca TPQ2, principal-
mente no horizonte B

2, 
foi observada a presença de hematita

(28,3%) em maior proporção (Figura 11B), em decorrência da
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Figura 11. Composição e distribuição mineralógica no perfil de
solo das voçorocas (A) Tepequém 1 e (B) Tepequém 2.

Figura 12. Variação dos teores de SiO
2
, Al

2
O

3
, Fe

2
O

3
 e K

2
O  nos

perfis de solo estudados nas voçorocas (A) Tepequém 1 e (B)
Tepequém 2.

presença de uma linha de pedra formada por fragmentos de
crostas lateríticas ferruginosas.

Quanto ao conteúdo de matéria orgânica, foi ob-
servado que a matéria orgânica localizada no horizonte A
do perfil de solo da voçoroca TPQ1, chega a atingir 0,67%
e diminui gradativamente nos horizontes subseqüentes.

Enquanto no perfil da voçoroca TPQ2, foram encontrados
valores de matéria orgânica variando entre 0,13% a 0,47%
(Tabela 1). Os valores de pH do solo, determinados em H

2
O,

para os dois perfis de solo estudados, variaram entre 3,7 e 5,9,
demonstrando que o solo é bastante ácido e que os valores
de pH tendem aumentar do topo para a base. Essa acidez
pode ser explicada pela decomposição da matéria orgânica
presente no horizonte A, como sugere Tavares & Vitte (1993).
Os valores de pH medidos nestes solos, estão de acordo com
aqueles encontrados por Melo et al. (2003) em solos de
savanas de Roraima, cujos valores variam entre 4,0 a 5,9.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA. Os perfis de solo estudados,
na Planície Intermontana Tepequém mostram que, devido
a grande abundância de quartzo, ocorre domínio de SiO

2
,

com médias de valores de 94,1% (voçoroca TPQ1) e 74,2%
(voçoroca TPQ2) (Tabela 1 e Figura 12). Os valores médios
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Tabela 1. Características físicas e químicas do solo dos perfis das voçorocas Tepequém 1 (TPQ1) e Tepequém 2 (TPQ2), localizadas na
Planície Intermontana Tepequém.

de Al
2
O

3 
(2,2%), K

2
O (0,4%) e Fe

2
O

3 
(0,5%) na voçoroca

TPQ1, são menores quando comparados com as médias
obtidas para a voçoroca TPQ2, que foram de Al

2
O

3 
(10,2%),

K
2
O (2,0%) e Fe

2
O

3 
(7,8%). Isto reflete a maior quantidade

de caulinita, muscovita e goethita e/ou hematita em todo
perfil da voçoroca TPQ2. Os teores de K

2
O indicam que a

muscovita é de fato bastante expressiva nestes solos, já
que não foram encontrados feldspatos. Os maiores valo-
res de Al

2
O

3 
(20,6%) e Fe

2
O

3 
(28,3%) foram obtidos, na li-

nha de pedra do perfil de solo da voçoroca TPQ2, refletin-
do os minerais oxi-hidróxidos de ferro (hematita e goethita)
e de alumínio (gibbsita) que constituem os fragmentos
laterítico encontrados neste horizonte. Enquanto no perfil
de solo da voçoroca TPQ1, os maiores valores de Al

2
O

3

(3,4%) e Fe
2
O

3
 (0,7%) foram obtidos no horizonte AB, de-

vido a maior concentração dos minerais caulinita,
muscovita e goethita. Observa-se que os valores de MgO,
CaO e Na

2
O, para os dois perfis de solo, são inferiores a

1%, isto se deve a alta mobilidade que os mesmos apresen-
tam frente ao intemperismo químico.

DISCUSSÕES E CONCLUSÕES. A paisagem atual da Planí-
cie Intermontana Tepequém, sugere que intenso processo
erosivo, e em parte sedimentar, ocorrido a partir do

Pleistoceno Tardio, sob clima seco e vegetação aberta tipo
savana, tenha promovido o recuo das escarpas, seguindo
as zonas de fraquezas litológicas e estruturais (zonas de
falhas), e favorecendo assim, a formação da Planície Inter-
montana Tepequém.

A principal área fonte dos sedimentos e solos que
formam a Planície Intermontana Tepequém, segundo indi-
cam os dados granulométricos, mineralógicos e químicos,
além das feições geológicas gerais, foram rochas
paleoproterozóicas da Formação Tepequém. A
angulosidade e a baixa seleção dos grãos, sugerem fonte
próxima e transporte em condições de alta energia, possi-
velmente por enxurradas e gravidade, por conta da retração
das escarpas de falhas.

O igarapé Paiva, provavelmente já ativo desde o
Pleistoceno Tardio, transportava parte dos sedimentos para
W-SW, contribuindo para o desenvolvimento de uma su-
perfície plana, ligeiramente inclinada para o seu vale, bem
como, o aplainamento da planície do entorno da Serra
Tepequém.

As linhas de pedra podem ter sido originadas por
fluxo de detritos e lavagem dos materiais finos em condições
climáticas semi-áridas, com chuvas torrenciais esporádicas.
Costa (1991) menciona que as linhas de pedra têm sua depo-
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sição por toda Amazônia e estão relacionadas a avalanches,
escorregamentos, erosão diferencial e transporte aquoso e
estão intimamente relacionadas com a dissecação do relevo
regional durante o Terciário e o Quaternário.

Admite-se que a Planície Intermontana Tepequém
tenha sua formação iniciada ao tempo do último máximo gla-
cial, quando grande parte da Amazônia encontrava-se sob
clima semi-árido.

É provável que após o estabelecimento da Planície
Intermontana Tepequém, esta tenha sido coberta por vegeta-
ção mais densa, ao longo do Holoceno, quando foi dominada
por clima quente e úmido. No entanto, o desenvolvimento
dessa vegetação pode ter sido restringido, principalmente
pelo stress hídrico, em decorrência da pequena espessura de
sedimentos, com lençol freático raso, que no período chuvo-
so subaflora e na estiagem torna-se restrito e localizado em
profundidade.

Mais recentemente, a retomada erosiva se deu atra-
vés de voçorocas que se instalaram sistematicamente por
toda Serra Tepequém, mais especificamente sobre a cobertu-
ra da Planície Intermontana Tepequém. O processo erosivo
foi favorecido pela natureza do solo, constituído de material
arenoso a siltoso pouco coeso, rico em muscovita, assenta-
do sobre um paleorelevo inclinado desenvolvido sobre ro-
chas sedimentares, sobretudo arenitos. Neste solo se insta-
lou o raso lençol freático que, aliado ao substrato ou paleo-
relevo inclinado, deu origem a um forte fluxo aquoso
subsuperficial, propiciando a formação de dolinas, dutos e,
por conseqüência, voçorocas.  A abertura de cavas para a
extração de diamante neste cenário, intensificou ainda o pro-
cesso erosivo na Serra Tepequém.
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Abstract. The Fazenda Santa Cecília and Brasilândia Holocene sediments, which occur on Branco River floodplains, in the vicinity of Boa
Vista, the capital of the Roraima State, are basically constituted of kaolinite, illite and quartz. Clay dominates over silt and sand, SiO

2
 and

Al
2
O

3
 over Fe

2
O

3
, K

2
O, TiO

2
, MgO, Na

2
O and CaO.  Technologic tests confirm the applicability of the Santa Cecília deposit for

manufacturing both manual and pressed bricks, perforated bricks and in part for making roof tiles, whereas the Brasilândia deposit only
show applicability for manufacturing manual and pressed bricks. Red clay products obtained from the studied deposits show to be directly
related to <2�m, 2 to 20�m, and >20�m granulometry in Winkler’s diagram. These products form definite fields in the SiO

2
/Al

2
O

3
 versus

Fe
2
O

3
/(K

2
O+Na

2
O+CaO+MgO) binary diagrams, which demonstrates that they are also directly related to the silica, alumina, iron and

alkali contents present in the studied sediments.

Keywords: clay, DRX, SEM, chemistry, technological testes.

Resumo. Os sedimentos holocênicos da Fazenda Santa Cecília e Brasilândia que ocorrem nas planícies de inundação do rio Branco, nas
proximidades de Boa Vista, capital do Estado de Roraima, são constituídos basicamente de caulinita, illita e quartzo. Argila domina sobre
silte e areia e SiO

2
 e Al

2
O

3
 sobre Fe

2
O

3
, K

2
O, TiO

2
, MgO, Na

2
O e CaO.  Os testes tecnológicos atestam para o depósito de Santa Cecilia

aplicabilidade na fabricação de tijolos manuais e prensados, tijolos furados e em parte para telhas, enquanto que o depósito de Brasilândia
apresenta aplicabilidade apenas para fabricação de tijolos manuais e prensados. Os produtos de cerâmica vermelha obtidos dos depósitos
estudados apresentam-se diretamente relacionados com as faixas granulométricas <2�m, 2 a 20�m e >20�m no diagrama de Winkler. No
diagrama binário SiO

2
/Al

2
O

3
 versus Fe

2
O

3
/(K

2
O+Na

2
O+CaO+MgO) observa-se que os produtos obtidos formam campos definidos, o que

demonstra que eles apresentam também uma relação direta com os teores de sílica, alumina, ferro e álcalis presentes nos sedimentos
argilosos estudados.

Palavras-chave: argilas, DRX, SEM, quimismo, testes tecnológicos.

INTRODUÇÃO. Grim (1962) e Brindley (1969) destacam a
importância das argilas nas áreas da agricultura, cerâmica,
geologia, metalurgia, plásticos, borracha, medicina, cosméti-
cos e nos processos químicos.  Santos (1989) também desta-
ca a importância das argilas na indústria da construção civil,
nos serviços de utilidade pública, como por exemplo nos iso-
ladores elétricos de porcelana nas linhas de transmissão e,
principalmente, nas indústrias de processamento químico, tais
como: águas industriais e domésticas, combustíveis,
eletrotérmica, fertilizantes, nuclear, explosivos, tintas, verni-
zes, inseticida, detergente, papel, refino do petróleo,
petroquímica, alimentos e metalurgia extrativa.

A Associação Brasileira de Cerâmica (2003) dá des-
taque para o segmento cerâmico, no qual a argila entra como
uma das principais matérias-primas nas indústrias de cerâmi-
ca vermelha, de revestimento, e branca e nas de refratários,
abrasivos, vidro, cimento e cal.  Na cerâmica de alta tecnologia,
as argilas são empregadas nas indústrias eletrônica, magnéti-
ca, óptica, química, térmica, mecânica, biológica e nuclear.
Como visto, as argilas são de grande importância na econo-

mia de qualquer país, haja vista se constituirem matéria-prima
de amplas possibilidades industriais, além de serem muito
baratas, e têm a perspectiva de tornar-se um dos principais
recursos minerais deste século, ao lado do petróleo e da água
subterrânea.

A crescente demanda de tijolos e telhas verificada
nos últimos anos em Roraima, ensejou o governo desse esta-
do a encomendar à CPRM – Serviço Geológico do Brasil a
execução de pesquisa de argila em torno da capital Boa Vista
para atender o setor da construção civil em franca expansão.
A pesquisa culminou com o bloqueio de dois depósitos de
argila (Fazenda Santa Cecília e Fazenda Brasilândia) forma-
dos na planície de inundação do rio Branco, inseridos no
trabalho de Riker (2002), conforme visto na Figura 1.

O depósito de Santa Cecília (Área 1) foi delimitado
com 103 furos de sondagem em malha em parte 500 m x 500 m
e em parte 125 m x 125 m. Abrange uma área de 524,6 hectares,
apresenta um pacote aflorante e contínuo de argila e tem uma
reserva medida de 15. 500. 375 m3 de minério com 2,95 m de
espessura média. Está localizado na margem esquerda do rio
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Branco, município de Cantá e dista cerca de 13 km do centro
de Boa Vista. O depósito de Brasilândia (Área 2) foi delimita-
do por 19 furos de sondagem em malha de 1000 m x 500 m
preferencialmente, abrange uma área de 77,5 hectares, carac-
teriza-se por um pacote aflorante e contínuo de argila e tem
uma reserva medida de 2,7 milhões de m3 de minério, com 3,48
m de espessura média.  Está localizado na margem direita do
rio Branco, município de Boa Vista, distando aproximadamen-
te 25 km do centro da capital.

Na literatura há carência de trabalhos que relacio-
nem a composição química e mineralógica da matéria prima
com os produtos utilizados na cerâmica vermelha. Santos
(1989), inclusive afirma “os estudos de argilas para aplica-
ção na cerâmica vermelha mostram que a composição
mineralógica qualitativa dos argilominerais não é um fator
decisivo na determinação e/ou previsão quanto ao seu uso”.
Tais estudos mostram que o mais importante é a definição
da distribuição granulométrica, onde no diagrama de Winkler,
Pracidelli & Melchiades (1997) individualizam campos de
aplicação da matéria prima cerâmica (telhas, tijolos furados,
tijolos maciços e materiais com dificuldade de aplicação) em
função das faixas granulométricas de < 2�m, 2 a 20�m e >
20�m. Contudo sabe-se que pacotes essencialmente
cauliníticos não têm boa aplicabilidade em cerâmica verme-
lha. Portanto, com vista a agregar conhecimento científico
na matéria prima utilizada na cerâmica vermelha, objetiva-se
neste trabalho, caracterizar as argilas dos depósitos da Fa-
zenda Santa Cecília e Brasilândia sob os aspectos litológicos,
granulométricos (mostrar inclusive a relação dos materiais
estudados com as aplicações definidas por Pracidelli &
Melchiades (1997) no diagrama de Winkler), mineralógicos,
químicos (mostrar a interdependência do quimismo apre-
sentado com os produtos obtidos na indústria da cerâmica
vermelha) e tecnológicos com vistas ao emprego na indús-
tria da cerâmica vermelha.

MATERIAIS E MÉTODOS. Todas as amostras emprega-
das foram obtidas com furos de sondagem manual com
trado de 4´, o que permitiu uma testemunhagem contínua e
total recuperação do material argiloso. Foi efetuada
amostragem composta representativa de todo o pacote ar-
giloso do furo. Após esse procedimento foi separada uma
alíquota para análise mineralógica e química (1,5 kg) e uma
alíquota para testes específicos para tijolos e telhas (20
kg).  No estudo do depósito de Santa Cecília foram usadas
22 amostras (furos F-04, F-06, F-07, F-09, F-11, F-15, F-17,
F-26, F-27, F-28, F-31, F-32, F-33, F-35, F-36, F-37, F-38, F-
39, F-40, F-41, F-42 e F-43), enquanto que no de Brasilândia
foram usadas 10 amostras (furos F-47, F49, F-50, F-51, F-
53, F-56, F-59, F-61, F-62 e F-67).

As análises granulométricas foram determinadas por
peneiramento a úmido e pipetagem, obtendo-se as frações
areia, silte e argila. Na amostra total e fração fina foi analisada

a mineralogia do material via Difração de Raios X (DRX). Com
a fração mais fina foram preparadas lâminas orientadas secas
ao ar, glicoladas e aquecidas. O material foi analisado também
por microscopia ótica (microscópio estereoscópico e
petrográfico) e microscopia eletrônica de varredura.  As aná-
lises de DRX foram feitas na Universidade Federal do Amazo-
nas (UFAM), usando-se o difratômetro XRD-6000-Shimadzu
do tipo � – 2�, com tubo de cobre. Os estudos de Microscopia
Eletrônica de Varredura (MEV/SEM) foram efetuados no
Museu Emílio Goeldi, utilizando-se microscópio eletrônico
LEO modelo 1450VP.

Os elementos maiores e menores foram determina-
dos por fluorescência de raio X, com exceção do FeO que foi
pelo método volumétrico/titulometria. Para a perda ao fogo
foi empregado o método gravimétrico. Tais análises foram
efetuadas no laboratório de análises minerais (LAMIN) da
CPRM no Rio de Janeiro.

Os ensaios tecnológicos foram efetuados no Ins-
tituto Tecnológico do Estado de Pernambuco (ITEP) e con-
sistiram na aplicação de testes específicos para tijolos e
telhas (queima a 950°C). Os parâmetros cerâmicos determi-
nados foram: absorção de água, porosidade aparente, massa
específica aparente, retração linear, tensão de ruptura à
flexão e cor.

CONTEXTO GEOLÓGICO. O contexto geológico da área
estudada está caracterizado por rochas das unidades geoló-
gicas abaixo relacionadas, descritas das mais velhas para as
mais novas (Figura 1):

Grupo Cauarane (PPgc). É constituído por paragnaisses,
xistos, anfibolitos, metacherts ferríferos e gnaisses
calcissilicáticos. Os litotipos ocupam duas pequenas faixas
as quais estão localidadas no setor setentrional da área em
estudo e, em parte, encontram-se estruturados segundo NE/
SW, estando em conformidade com o Cinturão de
Cisalhamento Guiana Central, de Costa et al. (1991). A idade
dessa unidade é considerada como paleoproterozóica
(Riaciano).

Suíte Metamórfica Rio Urubu (PPru). Está representada por
biotita gnaisses, biotita-hornblenda gnaisses, metagranitos,
metagranodioritos e metatonalitos, com subordinadas lentes
de quartzo-mangeritos, quartzo-jutonitos gnáissicos e
leucognaisses. Os litotipos ocupam preferencialmente o se-
tor SE, estão estruturados segundo NE-SW em conformidade
com o Cinturão de Cisalhamento Guiana Central, exibem
foliação desenvolvida sob condições de temperatura da fácies
anfibolito (Fraga 2002) e a idade está entre 1941±10 Ma e
1966±37 Ma (Paleoproterozóico – Orisiriano).

Suíte Intrusiva Serra da Prata (MPsp). Formada por sieno a
monzogranitos e subordinados hiperstênio monzonitos,
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Figura 1. Mapa geológico e de localização da área de estudo.
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hiperstênio granodioritos e hiperstênio tonalitos. Parte das
rochas dessa unidade estão estruturadas em conformidade
com o Cinturão de Cisalhamento Guiana Central e o compor-
tamento químico das rochas é similar àqueles dos charnockitos
ígneos descritos por Kilpatrick & Ellis (1992), permitindo
correlacioná-las a um magmatismo tipo C. Apresentam-se sob
forma de corpos lenticularizados, ocorrendo no setor SE da
área estudada. As datações variando entre 1540 Ma a 1564
Ma permitem posicionar essa unidade no Mesoproterozóico
(Calymmiano), a qual é considerada como colocada em ambi-
ente anorogênico intra-placa.

Suíte Intrusiva Mucajaí (MPm).  Está caracterizada por
sieno a monzogranitos, quartzo monzonitos e por quartzo
sienitos. São granitóides alcalinos a peralcalinos
rapakivíticos do tipo A e a idade (1544±42 Ma) é tida como
Mesoproterozóica (Calymmiano). Os dados de campo ob-
tidos pela CPRM (1999), indicam que a Suíte Intrusiva
Mucajaí é mais nova que a Suíte Intrusiva Serra da Prata,
haja vista que aquela engloba xenólitos dessa última. A
estruturação é segundo NE-SW, estando em conformida-
de com o Cinturão de Cisalhamento Guiana Central. As
rochas dessa unidade são consideradas como colocadas
em ambiente anorogênico intra-placa.

Formação Apoteri (Jap). Essa unidade se caracteriza por
derrames de basaltos toleíticos de caráter continental. Con-
sidera-se como Formação Apoteri, haja vista essa
formalização ser adotada por Bizzi et al. (2003). Os perfis
lateríticos desenvolvidos sobre essa unidade apresentam
crosta ferruginosa no topo sob a forma de concreções e
esferólitos de hematita e goethita avermelhados, tipificando-
os como autóctones imaturos, segundo os conceitos de
Costa (1991). Em termos geotectônicos, as pulsações vulcâ-
nicas entre 250 – 200 Ma (Permo-Triássico) relacionam-se à
abertura do Atlântico Norte, enquanto que as idades entre
200 – 125 Ma (Juro-Cretácea) relacionam-se à abertura do
Atlântico Sul (Leal, 1997).

Formação Serra do Tucano (Kst). Está representada por
quartzo-arenitos e por siltitos avermelhados,
correspondendo a uma sedimentação continental Cretácea
(Aptiano/Albiano).  Essa unidade foi redefinida por Reis et
al. (1994), corresponde à fase final rift da evolução
tectossedimentar da bacia sedimentar mesozóica do
Hemigráben Tacutu e ocorre no setor NE da área estudada
(Figura 1). A fase pós-rift está representada por uma
quiescência tectônica que se estabeleceu no Neocretáceo
até o Terciário (Oligoceno).  No Terciário (Mioceno), toda
seção sedimentar cretácea do Hemigraben Tacutu foi afeta-
da por um tectonismo relacionado à uma intrincada movi-
mentação das placas oceânicas de Nazca, Cocos e Caribe
contra a placa continental da América do Sul, onde os movi-

mentos compressivos geraram transcorrências e dobramen-
tos em toda seção sedimentar da bacia do Tacutu, conforme
atestado por Eiras & Kinoshita (1987).

Formação Boa Vista (Tbv). É constituída por arenitos
conglomeráticos e por grauvacas, sendo que as últimas en-
contram-se em avançado estágio de alteração intempérica.
Corresponde a uma sedimentação representada por leque
aluvial médio a distal e sua idade é considerada como Terciária
(Riker 2005). Conforme visto no mapa geológico (Figura 1),
essa é a unidade de maior distribuição em área verificada na
região estudada.

Formação Areias Brancas (Qab). É representativa de cam-
pos de areias na forma de dunas eólicas estacionárias ou
arrasadas, conforme definido por Reis et al. (2002). Grande
parte das areias dessa unidade é formadas por processos de
podzolização sobre as grauvacas da Formação Boa Vista. A
acidólise é acelerada em função da presença de ácidos orgâ-
nicos derivados da decomposição de matéria vegetal exis-
tente (capim), tornando as soluções intempéricas ainda mais
ácidas. Essa unidade tem seus contatos sempre com a For-
mação Boa Vista e representa uma sedimentação
pleistocênica.

Aluviões Modernos (Qa). Correspondem a depósitos resi-
duais de canal (seixos), depósitos de canal ou barras de
meandros (areias), depósitos de barras de canal (areias) e
depósitos típicos de planície de inundação (argilas, siltes
e turfas). Os seixos, areias, siltes e argilas correspondem
ao desmantelamento das unidades mais antigas que foram
erodidas, transportadas e depositadas nas aluviões, onde
na grande maioria se constituem como bens minerais com
largo emprego na indústria da construção civil. Um desta-
que é para as argilas que apresentam grande potencialidade
de ocorrência nas extensas planícies de inundação do rio
Branco e são empregadas atualmente no fabrico de tijolos
e telhas.

RESULTADOS OBTIDOS. Caracterização litológica,
granulométrica, mineralógica e química dos sedimentos. O
material do depósito da Fazenda de Santa Cecília é bastante
plástico, variegado, e com cores entre creme, cinza esver-
deada, chegando até cinza escura (Figura 2).

A fração argila (58,06%) predomina sobre as fra-
ções silte (27,28%) e areia (14,66%) (Figura 3). Caulinita,
illita e quartzo são os minerais principais (Figura 4), segui-
dos de carbonato, muscovita, goethita, turmalina, apatita,
monazita, plagioclásio, rutilo, zircão, ilmenita, magnetita,
além de grãos de grauvaca, arenito, granito, metachert,
quartzito, rocha carbonática e material sílico-ferruginoso.
A caulinita apresentou reflexão somente no plano 111

_
. A

análise de MEV indica textura maciça, granulação muito
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Figura 2. Perfis litológicos dos furos de sondagem efetuados na Fazenda Santa Cecília.
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Figura 3. Diagrama ternário argila/silte/areia dos sedimentos da
Fazenda Santa Cecília e Brasilândia.

Figura 4. Difratograma da amostra SR-L-37 (furo F-37, Fazenda
Santa Cecília). t - amostra total, n - lâmina orientada seca ao ar, g
- lâmina orientada glicolada, a - lâmina orientada aquecida, K-
caulinita, I- illita, Q- quartzo.

Figura 5. (A) Imagem de MEV caracterizando caulinita com textu-
ra maciça e de granulação muito fina (<2�m).  (B) Imagem de MEV
mostrando a ocorrência restrita de caulinita sob a forma de
“booklets” e de caulinita maciça e muito fina no restante da ima-
gem.  Imagens de MEV referentes à amostra SR-L-04 (furo F-04,
Fazenda Santa Cecília).

fina (< 2µm) e, somente localmente, está em forma de
booklets (Figura 5 A e B).

Quimicamente, SiO
2
 (57,86%) e Al

2
O

3
 (23,40%) pre-

dominam, seguidos de Fe
2
O

3
 (4,20%), K

2
O (1,27%), TiO

2

(0,91%), MgO (0,28%), Na
2
O (0,17%) e CaO (<0,05%). No

diagrama SiO
2
/Al

2
O

3
/Fe

2
O

3
, de Bourman & Ollier (2002), to-

das as amostras encontram-se alinhadas no campo da
caulinita, enquanto que no diagrama SiO

2
/Al

2
O

3
/Fe

2
O

3
,
 
de

Schellmann (1983), situam-se no campo da fraca lateritização
(Figura 6 A e B).

No depósito de Brasilândia predomina material plás-
tico, variegado, de cor creme, em parte esbranquiçado e leve-
mente arenoso, e ora transiciona para o topo para cinza a
cinza escuro (Figura 7).

A fração areia (45,09%) predomina sobre as fra-
ções argila (42,24%) e silte (12,67%) (Figura 3).  Caulinita,
illita e quartzo são os minerais principais do depósito, se-
guidos de argilomineral expansivo não identificado (Figu-
ra 8).  Associados ocorrem clorita, apatita, muscovita, ruti-
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Figura 6. (A) Sedimentos argilosos da Fazenda Santa Cecília e
Brasilândia, cujas amostras encontram-se alinhadas no campo da
caulinita no diagrama ternário SiO

2
/Al

2
O

3
/Fe

2
O

3
, de Bourman &

Ollier (2002); (B) Sedimentos argilosos da Fazenda Santa Cecília
no campo da fraca lateritização e da Fazenda Brasilândia no cam-
po da fraca lateritização e caulinização, no diagrama ternário SiO

2
/

Al
2
O

3
/Fe

2
O

3
, de Schellman (1983).
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Figura 7.  Perfis litológicos dos furos efetuados na Fazenda
 Brasilândia.

lo, plagioclásio, sericita, ilmenita, magnetita, zircão, grana-
da, além de fragmentos de carbonato, quartzito e de crostra
sílico-ferruginosa. A caulinita cuja granulação é menor que
2�m (Figura 9), apresenta reflexões mal definidas nos pla-
no 11

_
0 e 111

_
.

Quimicamente, SiO
2
 (60,50%) e Al

2
O

3
 (21,98%) pre-

dominam no depósito, seguidos de Fe
2
O

3
 (3,78%), TiO

2

(1,34%), K
2
O (0,33%), Na

2
O (0,12%) e MgO e CaO (<0,05%).

No diagrama SiO
2
/Al

2
O

3
/Fe

2
O

3
, de Bourman & Ollier (2002),

as amostras situam-se alinhadas no campo da caulinita (Fi-

gura 6A). No diagrama SiO
2
/Al

2
O

3
/Fe

2
O

3
, de Schellmann

(1983), no qual, com exceção de apenas uma amostra que
está no campo da caulinização, todas as demais situam-se
no campo da fraca lateritização (Figura 6B).

Ensaios tecnológicos específicos para tijolos e telhas. ARGI-
LAS DA FAZENDA SANTA CECÍLIA. Após a queima a 950°C,
os corpos de prova do material da Fazenda Santa Cecília
apresentaram absorção de água variando entre 18,52% e
23,49%, tensão de ruptura à flexão entre 28,16 kgf/cm2 e 202,85
kgf/cm2, e cores rosa alaranjado moderado e laranja
avermelhado moderado (Tabela 1). Segundo os testes do
Instituto Tecnológico do Estado de Pernambuco (ITEP),
essas características indicam que parte do material é ade-
quado ao fabrico de tijolos manuais e prensados, parte para
o fabrico de tijolos furados, enquanto que uma pequena
parte se revela adequada ao fabrico de telhas. Segundo as
normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT), a maior parte do depósito se adequa ao fabrico de
tijolos tipo B e C e, secundariamente, para telhas. As amos-
tras que apresentam aplicabilidade para o fabrico de tijolos
manuais e prensados e tijolos furados estão localizadas pre-
ferencialmente na parte central do depósito de Santa Cecí-
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Tabela 1. Características tecnológicas das amostras das fazendas Santa Cecília e Brasilândia, após a queima na temperatura de 950°C
(teste específico para tijolos e telhas).

(1) Rock Color Chart (1984), (2) Associação Brasileira de Normas Técnicas, (3) Instituto Tecnológico do Estado de Pernambuco

lia, enquanto que aquelas que se prestam para telhas, loca-
lizam-se no setor NW do depósito.

ARGILAS DA FAZENDA BRASILÂNDIA. O material do de-
pósito da Fazenda Brasilândia apresentou, após a queima a
950 °C, absorção de água entre 17,56% e 24,35%, tensão de
ruptura à flexão entre 8,06 kgf/cm2 e 32,24 kgf/cm2 e cores

entre laranja avermelhado moderado e rosa alaranjado mo-
derado (Tabela 1).  Esses parâmetros cerâmicos indicam que
parte do material do depósito da Fazenda Brasilândia se
adequa apenas ao fabrico de tijolos manuais e prensados,
segundo os testes do ITEP, e que outra parte mostra-se
inadequada para uso na indústria da cerâmica vermelha, haja
vista a tensão de ruptura à flexão estar abaixo do limite míni-
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Figura 9. Imagem de MEV da amostra SR-L-53 (furo F-53) indi-
cando a presença de caulinita de textura maciça e granulação muito
fina no depósito da Fazenda Brasilândia.

Figura 8. Difratogramas da amostra SR-L-49 (furo F-49, Fazenda
Brasilândia). X - corrida normal, Y - corrida lenta, t - amostra
total, n - lâmina orientada seca ao ar, g - lâmina orientada glicolada,
a - lâmina orientada aquecida, K- caulinita, I- illita, Q- quartzo, A
– argilo mineral expansivo não identificado.

mo exigido que é de 20 Kgf/cm2 para tijolos manuais e pren-
sados, 65 Kgf/cm2 para tijolos furados e 100 Kgf/cm2 para
telhas.  Segundo as normas da ABNT, uma parte do depósi-
to apresenta aplicabilidade ao fabrico de tijolos do tipo A e
B e outra apresenta-se inadequada à indústria da cerâmica
vermelha, por apresentar valores de tensão de ruptura à
flexão abaixo do limite mínimo exigido que é de 15,30 Kgf/
cm2 para tijolos tipo A, 25,51 Kgf/cm2 para tijolos tipo B,
40,81 Kgf/cm2 para tijolos tipo C e 70 Kgf/cm2 para telhas.
Dentre as amostras que mostram aplicabilidade para cerâmi-
ca vermelha, parte localiza-se no setor NW do depósito e
parte no setor central.  Aquelas que se mostraram inadequa-
das, posicionam-se preferencialmente na zona central do
depósito e, secundariamente, no setor NW.

Estudos granulométricos versus produtos obtidos nos tes-
tes específicos para tijolos e telhas. A interdependência
entre granulometria e os produtos da cerâmica vermelha foi
demonstrada primeiramente por Winkler (1954) e Heystek
(1964) no diagrama ternário <2µm, 2 a 20µm e >20µm.
Pracidelli & Melchiades (1997), usando os mesmos
parâmetros dos autores acima, estabeleceram no diagrama
de Winkler a individualização de campos de aplicação da
matéria prima cerâmica: telhas, tijolos furados, tijolos maci-
ços e materiais com dificuldade de aplicação na cerâmica
vermelha (Figura 10), enquanto que Dondi et al. (1998), de-
finiram no diagrama de Winkler campos específicos de pro-
dutos cerâmicos em geral, agora nas faixas granulométricas
de <2�m, 2 - 10µm e >10µm. Com base no diagrama de Winkler
referente aos materiais dos dois depósitos estudados, cons-
tatou-se que os limites de variação granulométrica para ma-
teriais para uso na cerâmica vermelha são muito mais am-
plos que os sugeridos por Pracidelli & Melchiades (1997),
conforme observado na Figura 10.

Quimismo versus produtos obtidos nos testes específicos
para tijolos e telhas. Os produtos da cerâmica vermelha obti-
dos dos materiais dos depósitos de Santa Cecília e Brasilândia
apresentam as seguintes características químicas (vide Tabe-
la 2 e Figura 11):
• Tijolos manuais e prensados – Teores de SiO

2
 variando de

51,10% a 63,80% e de Al
2
O

3
 de 20,20% a 25,50% predomi-

nam sobre Fe
2
O

3
 (3,40% a 4,30%), K

2
O (0,32% a 1,40%),

Na
2
O (<0,05% a 0,70%), MgO (<0,05% a 0,35%) e CaO

(<0,05%), enquanto que a relação SiO
2
/Al

2
O

3
 varia entre

2,0 a 3,15 e Fe
2
O

3
/álcalis entre 2,32 a 8,03.

• Tijolos furados – SiO
2
 (47,70% a 60,30%) e Al

2
O

3
 (22,10% a

26,40%) predominam sobre Fe
2
O

3
 (3,60% a 5,00%), K

2
O
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Tabela 2. Quimismo versus produtos obtidos nos testes específicos para tijolos e telhas das argilas da Fazenda Santa Cecília e Fazenda
Brasilândia.

* Instituto Tecnológico do Estado de Pernambuco, T - Telhas, F - Tijolos furados, M - Tijolos manuais e prensados, I - Inadequado para cerâmica
vermelha

(0,80% a 1,60%), Na
2
O (<0,05% a 0,20%), MgO (0,19% a

0,42%) e CaO (<0,05%). Já as relações SiO
2
/Al

2
O

3 
e Fe

2
O

3
/

álcalis variam de 1,85 a 2,70 e 1,91 a 3,17, respectivamente.
• Telhas – SiO

2
 (57,50% a 61,90%) e Al

2
O

3
 (21,10% a 24,00%)

predominam sobre Fe
2
O

3
 (4,10% a 4,50%), K

2
O (1,50% a

1,70%), Na
2
O (<0,05% a 0,20%), MgO (0,32% a 0,35%).  As

relação SiO
2
/Al

2
O

3
 variam entre 2,39 a 2,94 e Fe

2
O

3
/álcalis

entre 1,98 a 2,09.

Como visto, a relação entre as características quími-
cas do material e sua aplicação segundo as normas do ITEP,
indicam que quanto mais baixa a relação Fe

2
O

3
/álcalis, mais

adequado é o material para o fabrico de telhas, que é o produto
mais nobre para cerâmica vermelha, por ter valor de venda mais
alto.  Ou seja, materiais com teores de álcalis entre 0,50% e
2,15% e de Fe

2
O

3
 entre 3,46% e 5,00%, são adequados para

tijolos e telhas, enquanto aqueles com mais baixos teores de
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Figura 10. Campos otimizados no diagrama granulométrico de
Winkler para os produtos da cerâmica vermelha obtidos dos sedi-
mentos argilosos da Fazenda Santa Cecília e Brasilândia, e compa-
rados com aqueles determinados por Pracidelli & Melchiades (1997).

Figura 11. Quimismo versus produtos da cerâmica vermelha obti-
do nos testes específicos para tijolos e telhas nos sedimentos argilo-
sos da Fazenda Santa Cecília e Brasilândia.

álcalis apresentam-se inadequados para utilização em cerâmica
vermelha.  A relação SiO

2
/Al

2
O

3
 parece não ser tão importante

na definição dos materiais quanto ao seu uso.  Contudo, veri-
fica-se que teores de sílica maiores que 63,80% e de alumina
menores que 20,20% correspondem a materiais mais arenosos,
o que os tornam inadequados para cerâmica vermelha.

CONCLUSÕES. As observações de campo e os perfis
litológicos estudados, indicam que os depósitos de Santa
Cecília e Brasilândia fazem parte de um sistema fluvial
meandrante maturo, caracterizado por formar depósitos are-
nosos e argilo-arenosos na base da seqüência, que evoluem
para depósitos de planície de inundação, nos quais a carga
de suspensão constituída por expressiva quantidade de argi-
la se depositou sobre as areias.

O depósito da Fazenda Santa Cecília apresenta hori-
zontes argilosos mais espessos e a plasticidade dos materiais
é mais alta que o de Brasilândia.

No que diz respeito aos aspectos granulométricos,
a proporção das frações argila e silte no depósito de Santa
Cecília é superior ao da Fazenda Brasilândia, enquanto que
a fração areia é mais alta no depósito de Brasilândia.

No depósito de Santa Cecília predomina caulinita
seguida de illita. Já o depósito de Brasilândia diferencia-se do
de Santa Cecília por apresentar illita de forma muito subordi-
nada, bem como pela presença de granada e ausência de
monazita, turmalina e fragmentos de metachert, granito,
arenito e grauvaca.

As reflexões apresentadas nos estudos de DRX mos-
tram que as caulinitas dos dois depósitos são mal cristalizadas
e os dados de MEV indicam origem detrítica para as mesmas.

O quimismo dos depósitos estudados mostra que
o depósito da Fazenda Santa Cecília apresenta-se mais en-
riquecido em Al

2
O

3
, Fe

2
O

3
, K

2
O, MgO e Na

2
O, e mais empo-

brecido em SiO
2
 e TiO

2
 que o depósito da Fazenda

Brasilândia.
A relação dos elementos maiores no diagrama SiO

2
/

Al
2
O

3
/Fe

2
O

3
 de Bourman e Ollier (2002) dá reforço que a

caulinita é o argilomineral predominante nos depósitos estu-
dados, e que é corroborado pelas análises de DRX e MEV.

O caráter variegado presente nas argilas estudadas
evidencia uma movimentação vertical e lateral do Fe2+ em pe-
ríodos úmidos e conseqüente precipitação de óxi-hidróxido
de ferro em períodos secos. Isso indica a atuação do clima
atual nos sedimentos dos depósitos estudados e esse pro-
cesso é corroborado pelo quimismo apresentado quando
empregado o diagrama SiO

2
/Al

2
O

3
/Fe

2
O

3
 de Schellmann

(1983). Neste, as amostras situam-se predominantemente no
campo da “fraca lateritização” e, muito secundariamente, no
campo da “caulinização”.

Os ensaios tecnológicos mostram que o módulo de
tensão de ruptura à flexão dos materiais do depósito de Santa
Cecília é bem mais alto que do depósito de Brasilândia.  Esse
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parâmetro (maior resistência) juntamente com a absorção de
água e cores apresentadas nos testes, definem a aplicabilidade
de parte do depósito de Santa Cecília para o fabrico de tijolos
manuais e prensados, tijolos furados e de parte para telhas,
enquanto que o depósito de Brasilândia apresenta
aplicabilidade apenas para tijolos manuais e prensados, se-
gundo os testes efetuados pelo ITEP.

A granulometria do material estudado se mostra como
um dos fatores decisivos na determinação e/ou previsão quan-
to ao seu uso na indústria da cerâmica vermelha. Assim, tijolos
manuais e prensados, tijolos furados e telhas estão diretamen-
te relacionados com as composições granulométricas, confor-
me campos específicos definidos no diagrama de Winkler, ape-
sar dos mesmos serem bem mais amplos que aqueles apresen-
tados por Pracidelli & Melchiades (1997).

As características químicas dos materiais dos de-
pósitos estudados e sua aplicação, indicam que quanto
mais baixa a relação Fe

2
O

3
/álcalis, mais adequado é o mate-

rial para uso na cerâmica vermelha.  Desse modo, teores de
Fe

2
O

3
 entre 3,46% e 5,00% e de álcalis entre 0,50% e 2,15%

se adequam para o fabrico de tijolos e telhas, enquanto
que teores de sílica maior que 63,80% e de alumina menor
que 20,20% representam materiais inadequados para cerâ-
mica vermelha.

Os depósitos de Santa Cecília e Brasilândia encon-
tram-se fora da faixa pretensa de preservação ambiental, pois
seus limites mínimos distanciam-se cerca de 500m da margem
do rio Branco. Contudo, para implantação de um empreendi-
mento que vise o aproveitamento das argilas desses depósi-
tos, é necessário um estudo técnico bem elaborado, que pos-
sa contemplar a lavra do minério em consonância com a pre-
servação do meio ambiente.
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Abstract. The Pará State is one of the greatest producers of mineral substances in Brazil. Kaolin for paper coating industry and bauxite for
alumina and aluminum production are amongst the most important commodities. The latter is responsible for the generation of Red Mud,
a well-know residue from the Bayer Process. It is mainly composed of iron and aluminum oxy-hydroxides (hematite, goethite and gibbsite),
besides kaolinite and quartz, whose worst problem is the huge amount of soluble sodium. The kaolin processing plants are also responsible
for the generation of large amounts of wastes, in this case, very fine-grained kaolinite (white mud). The main purpose of this work is to find
a final destination for such residues by developing a new building material, instead of just disposing and burying them. This material is a
pozzolanic pigment that can be produced through calcination and grinding of a mixture of red mud and kaolin waste. The pigment obtained
only from the red mud did not exhibit good results in terms of compressive strength and durability, because of the high sodium contents.
On the other hand, the incorporation of kaolin wastes and further calcinations has lead to the formation of another mineral phase –
nepheline (NaAlSiO

4
) – which incorporated and immobilized Na on its structure. The incorporation of kaolin waste to the red mud reduces

substantially the percentile of the soluble sodium, allowing its application in colored tiles, blocks and floors.

Keywords: red mud, kaolinite, waste, pozzolanic pigment, reactivity.

Resumo. O Estado do Pará é um dos maiores produtores de substâncias minerais do país, destacando-se as indústrias de beneficiamento
de caulim de cobertura e a de produção de alumina. Esta última é responsável pela geração da lama vermelha (LV), resíduo do processo
Bayer, constituído por óxidos e hidróxidos de ferro e alumínio, cuja maior desvantagem é a grande quantidade de sódio solúvel. As empresas
de beneficiamento de caulim são responsáveis pela geração de um resíduo constituído por caulinita extremamente fina (RC). Este trabalho
objetivou dar uma destinação final aos dois resíduos, diferentemente da simples deposição em lagoas de sedimentação, mas sim através da
produção de um novo tipo de material de construção: o pigmento pozolânico, elaborado a partir da calcinação e moagem da LV e da mistura
desta com o RC. O pigmento produzido somente da calcinação da LV não apresentou resultados satisfatórios em termos de resistência e
durabilidade em decorrência do elevado teor de sódio solúvel da LV, ao passo que a incorporação do RC à LV reduziu substancialmente esse
percentual, por causa das reações de sinterização que incorporaram o sódio na estrutura cristalina, formando um novo mineral, a nefelina.
Além disto, a presença do RC proporcionou material maior reatividade com o cimento Portland e a cal hidratada em razão da metacaulinita
formada durante a queima, permitindo a aplicação deste tipo de pigmento em blocos, telhas e pisos de concreto colorido com vantagens
adicionais sobre os pigmentos disponíveis comercialmente.

Palavras-chave: lama vermelha, caulim, resíduo, pigmento pozolânico, reatividade.

INTRODUÇÃO. O estado do Pará é uma das regiões mais
privilegiadas do planeta em termos de exploração de recursos
minerais. Dentre as inúmeras substâncias minerais produzi-
das no Pará, no âmbito das indústrias de beneficiamento,
destacam-se as de ferro (hematita), bauxita metalúrgica,
manganês, cobre e caulim. Com relação às indústrias de trans-
formação, vale ressaltar as de produção de alumínio, alumina
e ferro gusa (Brasil 2005).

Os projetos mencionados destacam-se tanto pela
qualidade do produto como pela magnitude dos volumes de
produção, o que faz com que também sejam responsáveis
pela geração de significativas quantidades de resíduos ou
subprodutos lançados e depositados no meio ambiente.

Essa prática de deposição em aterros ou lagoas de
sedimentação, no atual estágio das legislações de proteção
ambiental do Brasil, tornou-se cara, perigosa e complicada
para a geradora dos resíduos. As políticas públicas de prote-
ção ambiental tornaram-se mais severas, conseqüência do
maior interesse e preocupação da sociedade civil a respeito
do tema, o que eleva em demasia não somente os custos com
os aterros controlados, mas também os referentes às incine-
rações e aos procedimentos de controle de emissões (The
Economist 1993).

Em virtude deste panorama, há hoje na Europa uma
tendência de mudança dessas diretrizes, que objetiva
inviabilizar economicamente os aterros através da taxação
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excessiva sobre os mesmos, de modo a induzir a redução do
volume de resíduos lançados ao meio ambiente através da
reciclagem, seja essa primária ou secundária. A futura legisla-
ção é denominada “from cradle to grave”, ou, “do berço à
sepultura”, na qual se procura definir já na concepção do
produto as opções de reciclagem após o término de sua vida
útil (Lemarchand 2004).

A reciclagem é a única forma de proporcionar bene-
fícios econômicos para todos os setores envolvidos. Para as
empresas geradoras do resíduo, os aspectos positivos da
reciclagem são a redução dos custos de deposição do resí-
duo e/ou abertura de novas frentes de mercado. Quanto às
empresas que irão processar os resíduos, a reciclagem pode
acarretar decréscimos significativos no consumo de energia
e de matérias-primas não renováveis, maiores reduções de
poluentes e ainda, proporcionar melhores características téc-
nicas aos novos produtos (ENBRI apud John 2000).

Um exemplo dessas vantagens pode ser vislumbra-
do na produção de cimento Portland, cuja incorporação de
pozolanas e materiais cimentícios (escória de alto forno) como
adições minerais permite que sejam produzidos cimentos sem
que haja a utilização de boa parte da matéria-prima, principal-
mente o calcário, possibilitando não somente uma economia
neste insumo, mas também reduções substanciais na libera-
ção de CO

2
 para a atmosfera e no consumo de energia, uma

vez que esses materiais são utilizados em teores que variam
entre 14 e 70% sobre a massa de cimento, diminuindo de modo
representativo a quantidade de clínquer a ser produzido.

Os fabricantes de cimento constituem apenas
uma parte do macrocomplexo da construção civil
(construbusiness), um ramo econômico de proporções mag-
nânimas em toda a sua cadeia produtiva, principalmente no
que concerne à extração de matéria-prima e ao consumo
energético. Sjöström (1992) estima que entre 20 e 50% dos
recursos naturais consumidos pela sociedade são utilizados
pela construção civil. E ainda, esse segmento industrial con-
some 4,5% da energia total produzida, dos quais 84% são
empregados na produção de materiais de construção. Por-
tanto, estratégias governamentais que viabilizem a utilização
dos resíduos como matéria-prima para fabricação de materi-
ais de construção serão imprescindíveis para o desenvolvi-
mento sustentável de qualquer nação neste século.

De acordo com John (2000), a construção civil já é o
maior segmento responsável pela reciclagem secundária, tanto
no Brasil como na maioria dos demais países. O autor cita que
o setor é muito atrativo para a reciclagem secundária de resí-
duos porque existe em qualquer região do mundo, o que re-
duz o custo com transporte, consome grandes quantidades
de diferentes materiais e seus produtos são de pouca sofisti-
cação técnica, o que permite uma tolerância maior quanto à
variabilidade nas características da matéria-prima utilizada.

Em virtude destas particularidades é que muitos re-
síduos oriundos dos setores metalúrgicos e da mineração –

ricos em compostos inorgânicos como óxidos de silício, alu-
mínio, ferro, cálcio e sulfatos – encontram aplicabilidade prin-
cipalmente na indústria de cimento, cerâmica e do gesso.

No estado do Pará, dentre os mais diversos tipos de
resíduos gerados da sua intensa atividade mineral, a lama
vermelha (LV) e o resíduo do beneficiamento do caulim (RC)
possuem excelente potencial de utilização na produção de
pigmentos e materiais pozolânicos, respectivamente, em ra-
zão de suas características físicas e mineralógicas, o que vem
sendo demonstrado por diversos trabalhos científicos (Flo-
res 2000, Souza 2003, Lima 2004 e 2006). Este trabalho
objetivou estudar a aplicação em conjunto destes dois resí-
duos para a produção de um novo material de construção, o
pigmento pozolânico, com características concomitantes de
atividade pozolânica e poder de tingimento.

ADIÇÕES MINERAIS EM CIMENTO PORTLAND. Pozo-
lanas. As pozolanas são empregadas normalmente como
substituição parcial do cimento Portland na produção de
argamassas e concretos de alto desempenho, materiais em-
pregados na construção de edificações e estruturas cujos
requisitos essenciais de projeto são a resistência e a durabi-
lidade elevadas.

O termo pozolana foi inicialmente atribuído às cin-
zas e tufos vulcânicos formados naturalmente, que reagem
com o hidróxido de cálcio na presença de água a temperatura
ambiente. Hoje a denominação pozolana é mais ampla e en-
globa todo material, natural ou artificial, sílico ou
silicoaluminoso, finamente dividido, que por si só não possui
nenhuma atividade hidráulica (não reage isoladamente na
presença de água), mas que na presença da água é capaz de
combinar-se com o hidróxido de cálcio para formar, na tempe-
ratura ambiente, produtos cimentícios e insolúveis na água
(Zampieri 1993).

Essa definição mais generalista de pozolana abran-
ge tanto os materiais naturais (vidros vulcânicos, zeólitas e
terras diatomáceas), como os diversos subprodutos industri-
ais com propriedades pozolânicas como a cinza volante, resí-
duo da combustão do carvão mineral; as escórias metalúrgicas
de alto forno e a sílica ativa, provenientes da produção do
ferro-gusa e das indústrias de produção de silício metálico,
respectivamente; e a cinza de casca de arroz procedente da
queima da casca do arroz para secagem do mesmo ou para
geração de energia (Sabir et al. 2001). Outro material pozolânico
que vem sendo muito utilizado é a metacaulinita de alta
reatividade, produzida a partir da queima a temperaturas mo-
deradas (600-800ºC) de argilas extremamente finas (diâmetro
médio entre 1 e 2 �m), constituídas basicamente pelo
argilomineral caulinita (Caldarone et al. 1994).

Nos últimos quinze anos houve um grande interes-
se do meio técnico-científico pelo uso da metacaulinita em
concretos e argamassas, basta ver o número de publicações
sobre esse tema nos principais periódicos da área (Murat
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1983, Ambroise et al. 1985, Walter & Jones 1992, Caldarone et
al. 1994, Caldarone & Gruber 1995, Zhang & Malhotra 1995,
Wild et al. 1996, Khatib & Wild 1996, Bhantia & Yan 1996,
Pera et al. 1997, Pera & Amrouz 1998, Sabir et al. 1999, Brooks
& Johari 2001, Rocha 2005). O motivo que levou a este cres-
cente interesse foi o excelente resultado obtido em termos de
durabilidade das estruturas, associado ao fato que o forneci-
mento de escórias de alto forno e cinza volante em vários
paises está se tornando cada vez mais escasso. Além disto, a
fabricação da metacaulinita consiste de um processo indus-
trial com controle rigoroso dos parâmetros de produção, o
que confere a esta pozolana uma uniformidade nas suas ca-
racterísticas, diferindo de outras adições minerais oriundas
de processos metalúrgicos.

Existem dois grandes grupos de pozolanas, as de
menor reatividade, no caso as pozolanas naturais e as cinzas
volantes, e as de alta reatividade, como a sílica ativa, a
metacaulinita e a cinza de casca de arroz. A alta reatividade é
decorrente da combinação de dois fatores: a alta desordem
cristalina e a elevada área superficial específica.

Os mecanismos de ação das pozolanas nos sistemas
a base de cimento Portland dependem dos efeitos fíler e
pozolânico (Malhotra & Mehta 1996). De acordo com Mehta &
Aitcin (1990), as partículas finas das pozolanas são menos
reativas que as do cimento Portland, todavia, quando disper-
sas na pasta de cimento, proporcionam uma quantidade muito
elevada de pontos de nucleação para precipitação dos produ-
tos de hidratação, ocasionando a aceleração da hidratação do
cimento, além de tornar a pasta mais homogênea e densa em
razão das reações pozolânicas entre a sílica e/ou
aluminossilicatos amorfos da pozolana e o hidróxido de cálcio,
produto da hidratação do cimento Portland. Adicionalmente à
reação pozolânica, o efeito físico das partículas finas proporci-
ona um melhor empacotamento das partículas, principalmente
na zona de transição, região localizada entre a pasta de cimento
e os agregados (caracterizada por uma alta porosidade), pro-
porcionando maior aderência entre essas duas fases, melho-
rando desse modo a microestrutura e, conseqüentemente, as
propriedades. Em suma, a atividade pozolânica depende não
somente da reação pozolânica, mas também do efeito físico ou
fíler das partículas finas na mistura. Esses dois efeitos ocorrem
simultaneamente no caso do emprego de pozolanas de alta
reatividade (Malhotra & Mehta 1996).

Pigmentos. PIGMENTOS CONVENCIONAIS. Segundo Lewis
& Wiley (1998), define-se pigmento como um particulado só-
lido, orgânico ou inorgânico, branco, preto, colorido ou fluo-
rescente, que seja insolúvel no substrato no qual venha a ser
incorporado e que não reaja quimicamente ou fisicamente
com este. Ao contrário do que acontece com as tintas (ou
corantes), solúveis no substrato em que são aplicadas, per-
dendo as próprias características estruturais e cristalinas para
assim lhes conferir cor, o pigmento fornece a cor através da

simples dispersão mecânica no meio a ser colorido (Bondioli
et al. 1998).

A tendência que um pigmento tem de se dispersar na
matriz durante a aplicação industrial depende da área superfici-
al específica e, portanto, da distribuição granulométrica do pig-
mento. Quanto mais fino é o pigmento, tanto maior é a sua
tendência a dispersar-se na matriz. A determinação da distribui-
ção granulométrica ótima torna-se, desta forma, um compro-
misso entre as considerações de velocidade de dispersão e
capacidade de pigmentar. Para a maior parte das aplicações
industriais, as partículas de pigmentos devem ter dimensões
compreendidas entre 0,1 e 10 µm (Bondioli et al. 1998).

Os pigmentos podem ter diversas formas de partícu-
las: cúbica, esferoidal, acicular e irregular. Os pigmentos ver-
melhos e pretos são geralmente esferoidais e os amarelos
aciculares. Durante o processo de produção, as partículas pri-
márias podem crescer juntas, lado a lado, formando o assim
chamado, agregado. De acordo com Schneider (2000), estes
agregados se mantêm unidos por forças muito elevadas (liga-
ções primárias ou covalentes), que só podem ser superadas
através de moagem intensiva com equipamento dispersante
altamente eficiente. Já os aglomerados são partículas de pig-
mento unidas pelas extremidades e que se mantêm unidas por
forças bem menores que as dos agregados, as ligações secun-
dárias (força de Van der Walls). Os aglomerados podem ser
dispersos com um equipamento normal de dispersão.

De uma forma geral os pigmentos estão divididos
em duas categorias: orgânicos e inorgânicos. O seu emprego
e aplicações se encontram restritos às suas características.
Enquanto os orgânicos apresentam um elevado poder de
tingimento (ou coloração) e uma vasta gama de tons, os
inorgânicos possuem uma excelente estabilidade química, bem
como um menor grau de toxidade.

Segundo Rojas (2002), em algumas áreas de aplica-
ção, como nos concretos coloridos, os pigmentos inorgânicos
são usados em grande escala, algumas vezes em conjunto
com os orgânicos. Porém, uma comparação entre as respecti-
vas propriedades de aplicação de pigmentos inorgânicos e
orgânicos mostra algumas diferenças fundamentalmente im-
portantes entre estes dois grupos. Embora o grau de
tingimento dos pigmentos inorgânicos seja menor do que o
dos orgânicos, os mesmos são os mais indicados para a pro-
dução de concreto colorido devido a maior durabilidade de
cor, estabilidade em sistemas de cimento Portland, resistên-
cia às intempéries e à luz. Ainda segundo Rojas (2002), dentre
os pigmentos inorgânicos, os a base de óxidos possuem liga-
ções químicas mais estáveis (ligações covalentes) que para
serem quebradas necessitam de uma energia de ativação tão
alta, que é praticamente impossível consegui-la em condi-
ções não industriais.

Para o mercado de pigmentos é grande a importân-
cia dos óxidos de ferro, quer sejam naturais ou sintéticos,
devido à sua ampla variedade de cores, baixo custo, estabili-
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dade e natureza não-tóxica. O nome mineral do óxido de ferro
vermelho é hematita (�-Fe

2
O

3
), o amarelo é goethita (�-FeOOH)

e o preto é magnetita (Fe
3
O

4
). Os primeiros óxidos de ferro

sintéticos foram produzidos no século VIII, pela calcinação
de sais férreos. No século XVIII os primeiros pigmentos fo-
ram produzidos através de precipitação. A produção de pig-
mentos de óxido de ferro em escala industrial maior só foi
ocorrer no início do século XX (Schneider 2000).

O maior problema do uso de pigmentos em concreto
e argamassa de cimento Portland é o fenômeno da
eflorescência. Assim como as rochas, os materiais de cons-
trução sofrem muitas variações, tanto de caráter físico quan-
to químico, no decorrer da sua vida útil. Um certo número
destas reações envolve a dissolução de sais solúveis e mi-
gração dos mesmos, resultando em uma re-precipitação. Quan-
do isto acontece em profundidade, ou seja, dentro dos poros
de uma matriz sólida, o fenômeno é chamado de
subeflorescência. Pode-se mostrar expansiva, resultando no
rompimento das ligações físicas da matriz. Porém, o cimento
Portland está sujeito a desenvolver depósitos superficiais
chamados de eflorescências. Estes depósitos esbranquiçados
normalmente não são expansivos, mas são esteticamente in-
desejáveis (Dow & Glasser 2003).

No caso dos concretos e argamassas de cimento
Portland, a eflorescência ocorre principalmente pela dissolu-
ção do hidróxido de cálcio pela água, seja esta proveniente
da chuva, da ascensão por capilaridade, da condensação
superficial ou a própria água de amassamento do concreto
(Rojas 2002). A solução alcalina formada no interior do con-
creto migra para a superfície por gradiente hidráulico, trans-
portando os íons Ca2+, o que fica evidente quando ocorre a
evaporação da água e há o aparecimento de manchas bran-
cas na forma de calcita, proveniente da reação do Ca(OH)

2

com o CO
2
 (Rojas 2002, Dow & Glasser 2003).

Outro aspecto importante na produção de concreto
e argamassa coloridos é o teor de incorporação dos pigmen-
tos. A tonalidade da cor que se deseja obter é que determina-
rá a quantidade de pigmento adicionado ao concreto. Para
tanto, fazem-se necessários testes prévios para se chegar à
cor de projeto. Os concretos nos tons verdes, amarelos e, em
particular, nos tons azuis, necessitam de uma maior quantida-
de de pigmento. Já os tons marrons e os pretos exigem uma
quantidade menor de pigmento. Para os tons vermelhos são
necessárias quantidades intermediárias. Em geral, para os pig-
mentos sintéticos, a saturação se dá por volta de 8 a 10%, ou
seja, a cor não ficará mais intensa com adições superiores a
este valor (Rojas 2002). Para teores acima dos valores menci-
onados, ocorre perda de resistência. No trabalho de Hendges
et al. (2004), observou-se que percentuais de incorporação
superiores a 6% ocasionaram quedas de resistências no con-
creto colorido, proporcionais ao acréscimo de pigmento, em
virtude do aumento da superfície específica do concreto, o
que demandou uma maior quantidade de água.

PIGMENTOS POZOLÂNICOS. A lama vermelha (LV) é um
resíduo do processo Bayer que produz alumina a partir da
bauxita. Esse subproduto vem causando crescente preocu-
pação ambiental por causa de suas características químicas e
pela magnitude do volume gerado. Para cada tonelada de
alumina produzida, praticamente outra tonelada de LV é gera-
da. Do ponto de vista técnico, as características químicas e
mineralógicas da LV impõem dificuldades a sua utilização em
razão da variedade de minerais presentes. Contudo, o aspec-
to mais negativo de suas características é a causticidade. Por
esta razão, hoje em dia a LV somente pode ser armazenada em
lagoas de sedimentação.

Devido aos elevados custos de construção das la-
goas, muitas tentativas têm sido feitas com intuito de apro-
veitar a LV ao invés de simplesmente depositá-la. Todavia, a
grande maioria dos estudos não encontrou uma aplicação
satisfatória do ponto de vista econômico. Essas pesquisas
foram baseadas principalmente no uso da LV como substitui-
ção parcial da argila na fabricação de produtos cerâmicos
(Amriphale & Patel 1987, Allaire 1993).

Outras pesquisas estão sendo desenvolvidas com a
finalidade de encontrar soluções viáveis tanto do ponto de
vista técnico quanto econômico, como por exemplo, na forma
de pigmentos para fabricação de ladrilhos cerâmicos (Souza
et al. 1996), como matéria-prima na fabricação de cimento
Portland (Shimano & Koga 1979), e também como matéria-
prima para fabricação de um pigmento inorgânico natural com
comportamento pozolânico para concreto e argamassa colo-
ridos (Pera et al. 1997). Dentre os trabalhos citados, o que
tem maior potencialidade de aplicação industrial seria o últi-
mo, como pigmento pozolânico.

De acordo com Pera et al. (1997), a diversidade de
minerais constituintes da LV, ao contrário da maioria das apli-
cações industriais, proporciona condições ideais para a fabri-
cação do pigmento pozolânico, com características bastante
peculiares em relação aos pigmentos convencionais. Os óxi-
dos e hidróxidos de alumínio presentes desenvolvem compor-
tamento pozolânico quando a LV é calcinada entre 600º e 800ºC,
em razão do caráter anfotérico do alumínio (Souza Santos 1992).
Já os hidróxidos ferrosos são responsáveis pela pigmentação
vermelha que se torna mais acentuada quando da calcinação
em razão da conversão da goethita (FeOOH) em hematita (Fe

2
O

3
).

Além disto, a LV é extremamente fina e possui boa distribuição
granulométrica. Pera et al. (1997) afirmam que todas essas ca-
racterísticas fazem da LV um material promissor como adição
mineral em sistema de cimento Portland.

O trabalho de Pera et al. (1997), anteriormente des-
crito, é um dos poucos na literatura que aborda o aproveita-
mento das lamas vermelhas em cimentos e, mais especifica-
mente, na produção de pigmentos pozolânicos. No entanto,
apesar desses autores utilizarem uma LV derivada do
processamento de bauxitas para a produção de alumina/alu-
mínio, a matéria prima original (bauxita) é completamente dife-
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rente, do ponto de vista genético e composicional, das LV
derivadas de bauxitas da região amazônica, ou das regiões
tropicais de um modo geral, como da Austrália, África, Guiné.
A LV utilizada no trabalho de Pera et al. (1997) possui um
elevado teor de CaO, pois a bauxita utilizada é do tipo kárstica
(carbonática), característica do sudoeste europeu, ou de re-
giões de climas mais temperados. De modo a evitar os efeitos
negativos da expansão retardada da hidratação do CaO em
pastas endurecidas de cimento Portland, proveniente da
descarbonatação da calcita quando da calcinação da LV a
temperaturas acima de 750°C, foi necessário pré-hidratar o
material com 25% de água . Os resultados do trabalho tam-
bém indicaram que a calcinação da LV a 700ºC produziu em
um material pozolânico altamente reativo nas primeiras ida-
des e que teores de substituição de até 20% de LV calcinada
são possíveis sem que haja perda de resistência. O poder de
tingimento desse novo pigmento também foi satisfatório.

Os problemas citados por Pera et al. (1997) quanto
ao teor de CaO não ocorrem com a LV proveniente das bauxitas
de climas tropicais, que sofreram intemperismo hidrolítico,
com intensa lixiviação dos elementos maiores mais solúveis,
como Ca, Na, K e Mg, e conseqüente concentração dos inso-
lúveis (Fe, Al e parcialmente Si). A dificuldade no uso da LV
da ALUNORTE como matéria prima para o pigmento pozolânico
seria o seu alto teor de sódio solúvel, o que acarretaria na
lixiviação desta base muito danosa ao meio ambiente e à saú-
de humana. Neste estudo são mostrados os efeitos da LV em
algumas propriedades dos pigmentos produzidos, assim como
das modificações ocorridas quando da incorporação do resí-
duo de caulinita (RC) durante a calcinação, com vistas à imo-
bilização do sódio através das reações de sinterização e au-
mento da atividade pozolânica do material.

O pigmento pozolânico, além da pigmentação, pos-
sibilitaria o aumento da resistência e da durabilidade. Os pig-
mentos convencionais, por serem inertes, são utilizados em
percentuais reduzidos, em torno de 3% a 5% sobre o peso de
cimento. Por serem reativos com o cimento Portland, os pig-
mentos pozolânicos poderiam ser incorporados em maiores
teores (5% a 15%) e proporcionar maior poder de tingimento
e outras vantagens inerentes ao uso de pozolanas, como por
exemplo, a redução da eflorescência, que é o principal proble-
ma quando se utiliza pigmentos inorgânicos em produtos a
base de cimento Portland.

MATERIAIS E MÉTODOS. As matérias primas empregadas
para a produção dos pigmentos pozolânicos foram a LV da
ALUNORTE e o RC proveniente da Pará Pigmentos SA. A
composição química dos óxidos principais foi determinada
por fluorescência de raios-x (fusão com tetraborato de lítio).
A massa específica foi determinada de acordo com a NBR
6474 (ABNT 1984). Foram também determinadas a distribui-
ção granulométrica por difração a laser e a área superficial
específica pela técnica de adsorção de nitrogênio (BET).

Neste trabalho foram estudados três tipos pigmen-
tos: o primeiro proveniente da calcinação da LV a 850°C (LV-
850), o segundo oriundo da queima a 900°C de uma mistura de
80% de LV e 20% de RC (LC-82), e o terceiro, utilizado como
referência, foi o BayerFerrox 732 (BF), um pigmento inorgânico
convencional inerte, de cor vermelha, disponível no mercado.

A composição mineralógica das matérias primas e dos
materiais transformados (pigmentos) foi determinada por
difração de raios-x. O equipamento utilizado é um difratômetro
da marca Philips PW 3710 e goniômetros de varredura vertical
PW 1050/3020, com tubo de anodo de Cu (45 kV, 35 mA e radi-
ação CuK�

1
 -1,5406 Å), fenda de divergência de 1°, fenda de

recepção de 0,2 mm, fenda de espalhamento de 1° e
monocromador de grafite. As análises foram realizadas em amos-
tra total (método do pó), com 2� variando de 5-65°, em etapas
de 0,02°. Os resultados (difratogramas) são apresentados em
arquivos em disco, para tratamento e interpretação através do
sistema APD (Automated Powder Diffraction), também da
Philips. A identificação mineralógica é feita através da compa-
ração do padrão difratométrico das amostras com aqueles dos
arquivos do banco de dados PDF (Powder Diffraction File),
do JCPDS-ICDD (International Center for Diffraction Data).

Empregou-se a técnica de microscopia eletrônica de
varredura de elétrons secundários (MEV) para analisar as
diferenças na micromorfologia das partículas dos pigmentos.

As propriedades avaliadas dos pigmentos foram o
teor de sódio solúvel, a atividade pozolânica com a cal
hidratada e com o cimento Portland, o fluxo do calor de
hidratação e a verificação do surgimento de eflorescência.

A determinação do teor de sódio solúvel consistiu
basicamente na quantificação por absorção atômica de uma
solução aquosa de 1g de material (matérias-primas e pigmen-
tos) e 250ml de água deionizada, filtrada após 144 h de repou-
so. Os resultados apresentados foram obtidos a partir da média
de três amostras. Estes ensaios foram realizados no Labora-
tório de Absorção Atômica do Museu Paraense Emílio Goeldi.
Cabe salientar que não se trata de um método normativo ou
recomendado por alguma instituição de pesquisa, mas sim
desenvolvido no programa experimental de Lima (2006).

A atividade pozolânica dos pigmentos foi avaliada
pelo método prescrito na NBR 5751 (ABNT 1992), que emprega
argamassas de hidróxido de cálcio (cal hidratada), pozolana,
areia normal (granulometria padronizada) e água. No caso, as
pozolanas estudadas foram os pigmentos LV-850 e LC-82.

A reatividade dos pigmentos com o cimento Portland
foi avaliada através da determinação da resistência à com-
pressão de argamassas. Neste ensaio, prescrito pela NBR
7215 (ABNT 1996), foram utilizados o cimento Portland bran-
co estrutural, areia normal e os pigmentos LC-82 e BF. Três
teores de substituição de cimento Portland por pigmento fo-
ram avaliados: 5%, 10% e 15%. Além destas argamassas, foi
produzida uma de referência com apenas o cimento Portland
e areia normal, sem adição de pigmento.
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A determinação do fluxo do calor de hidratação foi
realizada por um microcalorímetro de condução. Esse estudo
foi realizado em pastas com 2 g de aglomerante (cimento
Portland e pigmento) e 1 g de água deionizada. Foram empre-
gados o cimento Portland estrutural branco e o pigmento LC-
82 nos mesmos percentuais de substituição do ensaio mecâ-
nico com cimento Portland (5%, 10% e 15%).

Na avaliação da formação da eflorescência, mol-
daram-se três corpos-de-prova prismáticos de dimensões
4x4x16cm com as mesmas argamassas utilizadas no ensaio
da reatividade com o cimento Portland. Decorridas as pri-
meiras 24 horas, os corpos-de-prova foram desmoldados e
envolvidos por uma película fina de PVC e dispostos em
câmara úmida. A finalidade do filme de PVC foi favorecer a
condensação da umidade de forma a acelerar o processo
de eflorescência (ascensão de íons Ca2+ à superfície do
corpo-de-prova e conseqüente carbonatação, formando
manchas brancas na superfície). Os corpos-de-prova per-
maneceram nestas condições por 27 dias, quando foram
retirados para avaliação visual de sua superfície. Neste
ensaio os pigmentos avaliados foram o pozolânico (LC-82)
e o convencional (BF).

RESULTADOS. Mineralogia. As características físicas e
químicas da LV e do RC são mostradas na Tabela 1. As
Figuras 1 a 5 mostram os difratogramas de raios-x com as
composições mineralógicas das matérias primas e dos pig-
mentos estudados. A LV (Figura 1) é constituída por
hematita e goethita, como fases dominantes, além de
gibbsita, anatásio e uma fase descrita como aluminosilicato

de sódio, cujos padrões no banco de dados do PDF se
associam tanto a sodalita (PDF 37-0476) quanto a uma
zeólita sódica (PDF 38-0022). Todas as fases descritas são
de baixa cristalinidade, caracterizadas por picos largos, mal
delineados e de baixa intensidade, além do elevado
background devido ao alto teor de Fe na amostra (efeito
de fluorescência), quantificado na análise química em 43%.
Este percentual explica o valor elevado 3,00 kg/dm3 para a
massa especifica da LV. Outro aspecto relevante da LV é o
elevado teor de sódio, 7,90%, dos quais 1,23% é solúvel,
como será comentado posteriormente.

Tabela 1. Características fisicas e químicas e físicas da LV e do RC.

Figura 1. Difratograma de Raios-X da LV.
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Na Figura 2 é apresentado o difratograma do RC,
que é constituído predominantemente por uma caulinita bem
cristalizada, com Índice de Hinckey de 1,3, além de pequenas
quantidades de quartzo e anatásio.

Na LV calcinada a 850ºC (LV-850), a gibbsita desapa-
rece, dando origem a uma fase amorfa de alumina, responsá-
vel pelo caráter pozolânico, e a goethita se converte em
hematita, intensificando a cor vermelha do material (Figura 3).

Figura 2. Difratograma de Raios-X do RC.

Figura 3. Difratograma de Raios-X do pigmento LV-850.

No pigmento LC-82 (Figura 4), o mineral predomi-
nante é a hematita, em virtude da composição original da LV e
da conversão da goethita em hematita, além de traços de quart-
zo. Identificou-se também a presença de picos cujos padrões
no banco de dados do PDF correspondem a uma nefelina
com sódio trocável (PDF 01-083-2372). Este mineral é um
tectossilicato, mais especificamente um feldspato com defici-
ência de sílica (feldspatóide), proveniente da reação do
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aluminossilicato do RC com o sódio presente na LV. Há tam-
bém fases amorfas como a metacaulinita e a alumina, prove-
nientes do desarranjo estrutural da caulinita e da gibbsita
ocasionado pela calcinação do material. Ambas são respon-
sáveis pelo caráter pozolânico deste pigmento.

O pigmento comercial BayerFerrox 732 (BF), como
era esperado, é composto apenas por uma hematita, bem cris-
talizada, com alta intensidade, inerente do processo de pro-
dução controlada deste material (Figura 5).

Micromorfologia. Na Figura 6 são mostradas as imagens ob-
tidas por microscopia eletrônica de varredura (elétrons se-

cundários) das matérias primas (LV e RC) e dos pigmentos
(LV-850, LC-82 e BF). A LV é constituída por partículas esféri-
cas muito finas de hidróxidos e óxidos de ferro, que formam
agregados e/ou aglomerados com dimensões bastante supe-
riores a 2 ìm (Figura 6A). O RC possui partículas pseudo-
hexagonais de caulinita, com destaque para os agregados na
forma de sanfonas, com dimensões bastante superiores a 5?
ìm (Figura 6B). As partículas do RC são ligeiramente mais
grossas que as da LV, o que é corroborado na análise
granulométrica por difração a laser.

A respeito do pigmento LV-850, a calcinação a 850 oC
não provocou qualquer alteração na morfologia original das

Figura 4. Difratograma Raios-X do pigmento LC-82.

Figura 5. Difratograma de Raios-X do pigmento BF.
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partículas da LV, mas a moagem sim, ocasionou a quebra das
partículas agregadas, reduzindo-as, em média, a diâmetros in-
feriores a 2 ìm (Figura 6C). O pigmento LC-82 é caracterizado
pela heterogeneidade de suas partículas, com a presença de
agregados de hematita e partículas pseudo-hexagonais de
metacaulinita (Figura 6D). As partículas do pigmento comercial
(BF) são aciculares, com tamanho de partículas uniformes e
extremamente finas, com diâmetros inferiores a 1 ìm (Figura 6E),
características inerentes ao rígido controle dos parâmetros de
produção do material, conforme comentado anteriormente.

Figura 6. Imagens obtidas por microscopia eletrô-
nica de varredura. A) LV; B) RC; C) LV-850; D) LV-
82; E) BF.

Solubilidade. Os teores de sódio solúvel das matérias-pri-
mas e dos pigmentos são mostrados na Tabela 2. O sódio
solúvel presente na LV in natura é bastante elevado, assim
como no pigmento produzido a partir da sua calcinação a
850°C (LV-850), ambos superiores a 1,00%.

No pigmento LV-850, o sódio solúvel repercutiu de
forma extremamente negativa, haja vista que reagiu na pre-
sença de água com o CO

2
, ocasionando a formação e cresci-

mento de cristais de carbonato de sódio hidratado a partir
dos poros das argamassas de cal (Figura 7). Por esta razão,
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a LV não pode vir a ser empregada como matéria-prima para
a fabricação de pigmento, a menos que fosse adicionado
outro mineral que pudesse reagir com o sódio, incorporan-
do-o a estrutura de um novo mineral, reduzindo deste modo
a sua solubilidade. Isto somente foi possível com a incorpo-
ração do RC à LV, originando o pigmento LC-82. O valor
teórico do sódio solúvel do pigmento LC-82 seria 0,89%
(proveniente dos totais de sódio da LV e do RBC e do
percentual de incorporação de cada um no pigmento), en-
tretanto, o resultado obtido no ensaio foi de 0,29%, o que
significa que grande parte do sódio solúvel anteriormente
presente na LV, encontra-se agora incorporado à estrutura
cristalina da nefelina, identificada no difratograma de raios-
X deste pigmento (Figura 4).

* Valor obtido do somatório dos percentuais de sódio do RC e da LV,
levando-se em consideração o percentual de incorporação de cada
um deles na mistura do pigmento.

Tabela 2. Percentuais de sódio solúvel presente nas matérias-pri-
mas e nos pigmentos.

Figura 7. A) Crescimen-
to dos cristais de carbo-
nato de sódio hidratado;
B) Detalhe da morfologia
dos cristais.

Os resultados de solubilidade dão indícios da eficá-
cia do uso concomitante destes dois resíduos, tendo em vis-
ta que a redução do teor de sódio solúvel foi de quase 70%
em relação ao valor teórico. Apesar dos resultados terem sido
animadores, é necessário que haja uma confirmação destes
dados não somente pela realização de uma quantidade numé-
rica maior de ensaios como também através da realização de
testes de lixiviação e solubilização de caráter mais realista, em
corpos-de-prova ou em artefatos de concreto confecciona-
dos com estes pigmentos.

Atividade pozolânica com cal. A Tabela 3 mostra os resul-
tados da atividade pozolânica dos pigmentos com o
hidróxido de cálcio. De acordo com a NBR 5751 (ABNT
1992), para que um material possa ser considerado
pozolânico, a argamassa moldada a partir da mistura deste
com o hidróxido de cálcio deve apresentar resistência à
compressão mínima de 6MPa.

As argamassas de cal com o pigmento LC-82 não
chegaram a atingir esse valor mínimo, a resistência média
obtida foi de 4,5 MPa. Na interpretação literal da norma o
pigmento LC-82 não seria considerado pozolânico, todavia,

Tabela 3. Atividade pozolânica com a cal.
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em termos práticos não se pode desprezar este efeito. Pelo
contrário, o mesmo pode ser bastante significativo, principal-
mente se comparado com um pigmento inorgânico convenci-
onal (BF), que é inerte, ou seja, não reage com o hidróxido de
cálcio. Foi por esta razão que não se moldou a argamassa de
cal com o pigmento BF, pois a mesma não endureceria.

A atividade pozolânica do pigmento LC-82 se deve à
presença da metacaulinita proveniente da incorporação de
20% de RC. Como este resíduo quando calcinado se torna
uma pozolana de alta reatividade (Barata & Dal Molin 2002),
teores reduzidos de incorporação como o estudado, foram
suficientes para proporcionar uma resistência satisfatória,
além de evitar a formação de cristais de carbonato de sódio
nas argamassas, seja pela reação da metacaulinita com o sódio
solúvel da LV (formação da nefelina) durante a fabricação do
pigmento, seja pela fixação do sódio na estrutura do silicato
de cálcio hidratado proveniente das reações pozolânicas
(Durning & Hicks 1991).

O pigmento LV-850 apresentou dois aspectos nega-
tivos para sua aplicação como material de construção. O pri-
meiro é que a resistência média dos corpos-de-prova das ar-
gamassas com este pigmento foi desprezível, 1,1 MPa, muito
aquém do valor especificado para ser considerado pozolânico
(6MPa). Isto significa que a quantidade de gibbsita presente
na LV in natura não se mostrou suficiente para proporcionar
uma atividade pozolânica satisfatória quando da calcinação.
O segundo ponto, e o mais relevante, é que em virtude do
elevado teor de sódio solúvel deste pigmento, houve o cres-
cimento de cristais de carbonato de cálcio hidratado nos cor-
pos-de-prova rompidos, conforme anteriormente comentado
(Figura 7), o que inviabiliza por completo a utilização deste
material. Em decorrência disto, o pigmento LV-850 não fora
utilizado no estudo de avaliação da reatividade com cimento
Portland branco, objeto da discussão do próximo item.

Reatividade com cimento Portland.A Tabela 4 mostra os va-
lores médios de resistência à compressão das argamassas de
cimento Portland com incorporações de 5%, 10% e 15% de
pigmentos. As argamassas com o pigmento LC-82 apresenta-
ram resistências à compressão superiores a da argamassa de
referência, independentemente da idade e do teor de substi-
tuição. Entretanto, seus valores de resistência decresceram à
medida que se aumentou a incorporação do pigmento, em
virtude do efeito de diluição, ou seja, da substituição do ma-
terial de maior reatividade por um de menor, no caso o cimen-
to Portland pelo pigmento.

O melhor resultado obtido com este pigmento foi
com 5% de substituição ao cimento Portland, contudo, pode
ser empregado em até 15% que não acarreta em perda na
resistência à compressão. Estes resultados confirmam que
o efeito pozolânico deste pigmento, apesar de ter apresen-
tado atividade pozolânica inferior ao exigido por norma, é
bastante significativo para o aumento da resistência mecâ-

nica, além de possuir excelente grau de saturação em razão
da maior quantidade de material com atributos de pigmenta-
ção, no caso a LV.

Com relação às argamassas com pigmento inor-
gânico convencional (BF), constatou-se que teores de in-
corporação a partir de 5% não são aplicáveis em razão do
acentuado decréscimo da resistência à compressão, ratifi-
cando as recomendações do fabricante, na qual sugere
percentuais entre 3 e 5%. Neste trabalho, a incorporação de
5% do pigmento convencional já ocasionou uma resistên-
cia bastante inferior em comparação com a da argamassa de
referência. Isto é atribuído ao fato de ser uma adição inerte,
que não reage com o cimento Portland, o que acentua ainda
mais o efeito negativo da diluição (substituição do cimento
Portland pelo pigmento), sendo constatado para todas as
idades estudadas.

Calorimetria. A Figura 8 apresenta as curvas de evolução
do fluxo de calor das pastas de cimento Portland pura e com
incorporações do pigmento LC-82 nos teores de 5%, 10% e
15%. A Tabela 5 mostra a quantidade de calor gerada para
cada pasta durante 60 horas de hidratação.

Tabela 4. Resistência à compressão das argamassas de cimento
Portland.

Figura 8. Evolução do fluxo de calor liberado ao longo da
hidratação dos cimentos nas pastas de referência e com pigmentos
LC-82.
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Quando o pigmento LC-82 foi incorporado à pas-
ta de cimento Portland, independentemente do percentual
de substituição, houve redução na quantidade de calor
gerada pelas reações de hidratação em razão da menor
reatividade deste pigmento em relação a do cimento (efei-
to de diluição). Entretanto, essa redução na quantidade de
calor não repercutiu em perda de resistência à compres-
são, pelo contrário, as argamassas com o pigmento LC-82
apresentaram valores superiores ao de referência (Tabela
5). Este fato é extremamente positivo em termos de durabi-
lidade do material, pois quanto menor o calor liberado pe-
las reações de hidratação e pozolânicas, menor a probabi-
lidade de ocorrência de fissuras.

Outro aspecto relevante observado na calorimetria
foi que a incorporação do pigmento ocasionou a intensifica-
ção de um pico exotérmico ocorrido entre 10 e 12 horas de
hidratação. Este pico corresponde à conversão parcial da
etringita (trissulfoaluminato de cálcio hidratado) em
monossulfoaluminato de cálcio hidratado. A conversão é uma
reação inerente da hidratação do cimento Portland, todavia,
foi acentuada pela presença do pigmento LC-82, uma vez que
estes pigmentos são constituídos por aluminossilicatos pro-
venientes da incorporação do RC à LV. De acordo com Mehta
& Monteiro (1996), o aumento da concentração de aluminatos
na solução da pasta torna a etringita instável, convertendo-a
em monossulfoaluminato de cálcio hidratado. Quanto maior
o teor de incorporação do pigmento, maior a concentração de
aluminatos na pasta, conseqüentemente, maior a quantidade
de etringita convertida, o que se reflete no aumento da área
do pico exotérmico à medida que se aumentou o percentual
de pigmento (Figura 8). Observou-se também que o aumento
na concentração dos aluminatos antecipa a reação de con-
versão. A incorporação de 15% do pigmento LC-82 antecipou
em 1 hora a conversão em relação ao teor de 5% do mesmo
pigmento.

Eflorescência. Na Figura 9 são mostradas as barras confecci-
onadas para o ensaio acelerado de eflorescência. A
eflorescência (manchas brancas) ocorreu de forma muito acen-
tuada nas argamassas produzidas com o pigmento convenci-
onal (BF), independente do teor incorporado. Já nas barras

com o pigmento pozolânico (LC-82) a formação de pontos de
eflorescência ocorreu em escala muito mais reduzida.

O pigmento pozolânico LC-82 reduziu o fenômeno
da eflorescência porque é capaz de reagir com o hidróxido de
cálcio solúvel, produto responsável pelo fenômeno de
eflorescência, produzindo outras fases não solúveis como os
silicatos e os aluminatos de cálcio hidratados. Além disto,
sua granulometria é extremamente fina, o que faz com que a
ascensão de água com íons Ca2+ para a superfície seja
minimizada.

Tabela 5. Quantidade de calor gerada pelas pastas de cimento
Portland.

Figura 9. Avaliação da ocorrência de eflorescência nas argamas-
sas com pigmentos convencional e pozolânico em teores de 5%,
10% e 15% de substituição ao cimento Portland. a) Pigmento con-
vencional (BF); b) Pigmento Pozolânico (LC-82).
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CONCLUSÕES. A produção de pigmentos a partir somente
da calcinação e moagem da LV não foi viável tecnicamente em
razão do seu elevado teor de sódio solúvel e da incipiente
quantidade de gibbsita, que não foi suficientemente adequa-
da para conferir propriedades pozolânicas ao material. A
reatividade da LV calcinada a 850º C foi desprezível, com va-
lores de resistência de 1,10MPa para argamassas com
hidróxido de cálcio. O sódio solúvel presente na LV reagiu
com o CO

2
 na presença de água, formando cristais aciculares

de carbonato de sódio hidratado a partir dos poros das arga-
massas, inviabilizando completamente a utilização deste pig-
mento como material de construção.

O emprego da LV somente foi possível quando da
incorporação do RC, resíduo constituído basicamente por
uma caulinita, originando um novo pigmento, o LC-82. A in-
corporação da caulinita à LV possibilitou a formação da
metacaulinita, que conferiu propriedades pozolânicas e pos-
sibilitou o encapsulamento do sódio através de reações de
sinterização que ocorreram durante a queima da mistura, oca-
sionando a formação de um novo mineral, a nefelina, o que
possibilitou uma redução significativa na solubilidade do
sódio, cerca de 70% em relação aos valores teóricos das ma-
térias-primas.

A atividade pozolânica do pigmento LC-82 foi de
4,5MPa, não atingindo o mínimo estipulado pela norma de
6,00MPa para que o material seja considerado pozolânico,
todavia, sua reatividade foi satisfatória, pois quando incor-
porado em teores de até 15% em substituição ao cimento
Portland, as argamassas apresentaram resistências iguais ou
superiores as de referência. Isto significa que este material
pode ser incorporado em até 15%, sem que haja perda de
resistência, possibilitando com isto tons mais intensos.

A incorporação do pigmento LC-82 ao cimento
Portland ocasiona uma maior conversão de etringita em
monossulfato, pois aumenta a concentração de aluminatos
na pasta de cimento Portland, fato que desestabiliza a etringita.
O calor liberado com a incorporação do pigmento LC-82 foi
menor em relação ao da pasta de referência, o que é extrema-
mente benéfico para a durabilidade do material.

A incorporação do pigmento pozolânico LC-82 pra-
ticamente eliminou a eflorescência, enquanto que na arga-
massa com o pigmento convencional este fenômeno ocorreu
de forma significativa. O caráter pozolânico desse pigmento
foi o principal responsável pela redução deste fenômeno nas
argamassas.

Em suma, a possibilidade de produção de um pig-
mento pozolânico a partir de misturas de LV e do RC traz uma
série de perspectivas positivas pelo fato de poderem ser in-
corporados em maiores quantidades, reduzindo o consumo
de cimento sem que haja perda de resistência à compressão,
reduzindo ou eliminando a eflorescência, principal patologia
que ocorre em concretos e argamassas com pigmentos, além
de todas as características inerentes ao uso de uma pozolana

como aumento da durabilidade. O material é bastante promis-
sor e demanda uma vasta gama de pesquisas complementa-
res para avaliar sua real potencialidade de utilização e suas
limitações.
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Abstract. Cement is still used world-wide in increasing amounts and several efforts have been made in order to develop alternative
materials or reduce the amount of calcium carbonate used for the reduction of CO

2
 emissions. This work shows how manganese influences

the properties of cement. The synthesis of new cement (manganese cement) is shown. Different sources of manganese are used, including
Brazilian manganese ores and wastes. Samples were characterized by means of X-ray Fluorescence and X-ray Diffraction Analysis. The
sample preparation (admixtures) was made by mixing calcium carbonate, manganese oxide and aluminum oxide ± iron oxide in different
proportions – these mixtures were carefully homogenized and sintered at temperatures between 1150 and 1350oC with varying times (2 to
30 hours). The powdered samples were tested by heat-flow calorimetry to determine the hydraulicity. In all cases the addition leads to
usable manganese cements with some minor heat of hydration depending on the amount of manganese addition. It can be recommended that
10% - 20% of addition is a usable amount. Several advantages of incorporating manganese for production of high-alumina cements were
detected, including: the decreasing of sintering temperatures (100°C – 300°C), the high early strength development, weathering stability,
high chemical resistance and low leaching rates, among others, besides the great advantage of giving a proper destination for a widely
available and cheap waste. The new type of cement can be used in all cases to replace calcium aluminum cement.

Keywords: manganese, waste, cement, calorimetry, Carajás.

Resumo. O cimento ainda é utilizado mundialmente, em larga escala, e muitos esforços tem sido feitos no sentido do desenvolvimento de
materiais cimentícios alternativos a fim de diminuir o consumo de carbonato de cálcio, reduzindo assim as emissões de CO

2
 para a

atmosfera. Este trabalho mostra como a adição de manganês pode influenciar as propriedades de cimentos. A síntese de um novo tipo de
cimento rico em manganês é apresentada. Para isso, diferentes fontes de manganês foram utilizadas, incluindo minérios e rejeitos de
manganês. As amostras utilizadas foram caracterizadas química e mineralogicamente por fluorescência de raios-X e difração de raios-X,
respectivamente. Misturas foram preparadas, incluindo: carbonato de cálcio, óxido de manganês e óxido de alumínio, além de óxido de ferro,
em diferentes proporções. As misturas foram homogeneizadas cuidadosamente e sinterizadas a temperaturas entre 1150 e 1350o C, com
tempos variados (2 a 30 horas). As amostras das misturas foram analisadas por calorimetria de fluxo, a fim de determinar a hidraulicidade.
Em todos os casos, as adições conduziram a cimentos manganesíferos que podem ser utilizados na prática, com alguns valores mais baixos
do calor de hidratação que dependem da quantidade adicionada. Pode ser recomendada uma quantidade entre 10% e 20% como um teor ideal.
Diversas vantagens na incorporação de manganês na produção de cimentos com alta-alumina podem ser apresentadas: redução nas temperaturas
de sinterização (100oC – 300oC), desenvolvimento de maior resistência inicial, estabilidade ao intemperismo, alta resistência química e
baixas taxas de lixiviação, dentre outras; além da grande vantagem de dar uma destinação apropriada a um rejeito ou minério de baixo teor que
estão disponíveis. Este novo tipo de cimento pode ser usado para substituir os cimentos tradicionais à base de cálcio e alumínio.

Palavras-chave: manganês, resíduo, cimento, calorimetria, Carajás.

INTRODUCTION. Cement is still used world-wide in increas-
ing amounts and is a prosperous branch of industry. New
demands for cements are increasing quality, the use of sec-
ondary raw materials and alternative fuels. The production of
new cement types also can be an interesting topic.

Manganese additions to cements were not studied in
detail in the past. Besides other uses, no use as a component in
HAC (High Alumina Cements) applications was described
(Harben et al. 1998). The manganese containing CaMn

2
O

4

(marokite) is the related structure to monocalciumaluminate
(CaO.Al

2
O

3
), which is the dominant phase in HAC (Sourie &

Glasser 1991, Füllmann 1997, Walenta 1997, Harben et al. 1998,
Scrivener & Capmas 1998, Motzet 1999). Marokite crystallizes

in a distorted spinel structure and is therefore not a hydraulic
mineral. The addition of manganese oxides to the raw meal
leads to the formation of a new type of highly reactive HAC
(Peacor et al. 1985, Pöllmann 2001, Pöllmann & Oberste-
Padtberg 2001). Typical chemical and mineralogical terminol-
ogy for the cement literature that will be used in this paper
includes: C = CaO, A = Al

2
O

3
, F = Fe

2
O

3
, S = SiO

2
, among others.

Depending on the raw materials and the tempera-
ture applied, the new formed phases are solid solutions of
manganese with the primary phases of a HAC, like CA
(CaO.Al

2
O

3
) and C

4
AF (4CaO.Al

2
O

3
.Fe

2
O

3
) but also Ca-

manganates and different Ca-Al-Si-Fe-Mn-oxides with vary-
ing stochiometry are formed.
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The hydration of these primary phases leads to dif-
ferent new hydrates partially also incorporating manganese
in their crystal lattices. Solid solution series of manganese
brownmillerites were described by (Sourie & Glasser 1991,
Motzet & Pöllmann 1998, Pöllmann & Oberste-Padtberg 2001).

In this study it is shown how manganese influences
the properties of cement. The synthesis of a new cement
(manganese cement) is shown. Different sources of manga-
nese are used, including brazilian manganese ores.

MATERIALS AND METHODS. For the sintering experiments,
sample preparation was made by mixing calcium carbonate,
manganese oxide and aluminum oxide ± iron oxide in different
proportions. These mixtures were carefully homogenized and
sintered at temperatures between 1150 and 1350oC with vary-
ing times (2 to 30 hours). The range of compositions of these
mixtures is shown in Figure1. Pt- and Al

2
O

3
-crucibles were

used for the sinter procedure.

The sintered products were afterwards crushed and
investigated by X-ray powder diffractometry to determine
the phase compositions. New compounds were described and
their properties determined. X-ray powder data of new phases
were measured and their crystallographic data established.
Powdered samples were analysed by calorimetry to deter-
mine the hydraulicity (Bayoux et al. 1988, Pöllmann et al.
1991). Special samples were also investigated by scanning

electron microscopy to demonstrate differences in microstruc-
ture and phase formation.

RESULTS. Mineralogy and synthesis experiments. Depend-
ing on the mineralogical compositions different hydraulic
compositions are formed. It is extremely important to avoid
compositions with high amounts of calcium manganates with
perovskite or spinel structure type, because these phases are
only poorly hydraulic. It was necessary to determine X-ray
powder data of pure phases to establish identification possi-
bilities in cementitious systems. The following phases were
obtained and characterized:

1. C(A,Mn)
2. C

4
(A,F,Mn)

2

3. Spinels
4 CaMnO

(3-x)
 (marokite, CaMn

2
O

4 
and

 
true spinels

with Fe and Mn)
The relationship between brownmillerite and

perovskite structure type can be explained by the following
equation showing the oxygen deficiency in brownmillerite:

CaFeO
(2.5)

 – CaMnO
(3-x)

Brownmillerite – Perovskite
The typical microstructure of a sintered sample is

shown in Figure 2, whereas Figure 3 shows well crystallized
perovskite crystals. The hydraulicity of perovskite contain-
ing sintered samples is drastically decreased. Manganese is
also incorporated in different calcium aluminates and calcium
aluminium iron phases with brownmillerite structure. The solid
solution of monocalciumaluminate can be given by:

CaO *(1-x) Al
2
O

3
*(x) Fe

2
O

3

CaO *(1-x) Al
2
O

3
*(x) Mn

2
O

3

0 < x < 0.1

Special investigations to the phase formation in
pure C

2
F-C

2
Mn-C

2
A (brownmillerite)-system including man-

Figure 1. Tetrahedron CaO-Al
2
O

3
-Mn

2
O

3
-Fe

2
O

3
 with the region of

hydraulic manganese-containing mixtures including classic High
Alumina Cements (HAC).
Figura 1. Tetraedro CaO-Al

2
O

3
-Mn

2
O

3
-Fe

2
O

3
 com a região das

misturas contendo fases hidráulicas de manganês, incluindo
cimentos de alta alumina.

Figure 2. SEM micrograph of sintered manganese cement.
Figura 2. Fotografia ao MEV de um cimento de manganês sinterizado
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ganese were performed to establish stability areas of phases
(Figure 4).

The dark area is characterized by ternary solid so-
lutions of the brownmillerite structure, whereas in the other
fields different other phases coexist – some of these are not
hydraulic in any case. In area A, only solid solutions of
brownmillerite are crystallizing with varying contents of iron,
manganese and aluminum. In area B, brownmillerite and
C

12
A

7
 and C

3
A are coexisting. Area E can be characterized

by the coexistence of brownmillerites and coexisting

perovskites and marokite, depending on the amount of man-
ganese present. On the rims of the triangle the phases and
their amounts are given schematically. The complex phase
relations are in constant further progress of investigation,
but it is already obvious, that there are upper limits of the
addition of manganese at approximately 50 % to the mix-
tures to obtain a useful hydraulic clinker and also to control
the oxidation of the sintering conditions. The crystalliza-
tion of inert phases can be avoided. The solid solution of
brownmillerite can be given by:

2CaO * (1-x) Fe
2
O

3
 * (0.5-y) Mn

2
O

3
 (0.66-z) Al

2
O

3

0 > x < 1
0 < y <  0.5
0 < z < 0.66

The hydraulic behavior of manganese containing
cements with different contents of manganese is shown by
heat flow calorimetric measurements (Figures 5, 6, 7 and 8),
but also the strength development of mortars using manga-
nese containing cements was investigated.
The clinkers were ground and investigated by heat flow calo-
rimetry. As it can be seen from Figures 2 and 3, depending on
the ratios, different grades of hydraulicity occur, depending
on the phase assemblage formed. In case of iron incorpora-
tion in manganese-containing cements the sintering tempera-
tures decreased drastically to less than 1100oC. Due to these
reduced temperatures optimized clinkers can be produced.
Less energy is necessary to sinter these clinkers.

The use of Mn wastes and ores from Carajás (Brazil) for
production of special Mn-containing cements. DESCRIPTION
OF MATERIALS USED – MINERALOGICAL AND CHEMI-

Figure 3. SEM micrograph of sintered sample showing especially
non-hydraulic perovskite.
Figura 3. Fotografia ao MEV de uma amostra sinterizada desta-
cando uma perovskita não-hidráulica.

Figure 4. Phase relations in the pseudoternary diagram C
2
F-C

2
A-

C
2
Mn.

Figure 4. Relações de fase no diagrama pseudoternário C
2
F-C

2
A-

C
2
Mn.

Figure 5. Calorimetric curves of sintered products with chemical
composition 60CaO/30Al

2
O

3
/10Mn

2
O

3
.

Figura 5. Curvas calorimétricas dos produtos sinterizados com
composição química 60CaO/30Al

2
O

3
/10Mn

2
O

3
.
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CAL RESULTS. The exploitation and processing of the man-
ganese ore (MnO

2
, named in this work as Bioxido) from the

Azul mine (Carajás region, northern Brazil) produce mineral
wastes that have been deposited in residue-basins since the
beginning of mining activities. Such basins were constructed
using local drainage valleys. Two important residue-basins
are known: Kalunga and Azul.

The Kalunga basin is the oldest and includes two
topographic levels. The highest is no more in use and the

lowest is still active. The Azul basin has also being in use for
residue deposition. Samples collected in this work were taken
from the upper level of the Kalunga basin and in the Azul
basin. In this work, those samples were named as Kalunga
waste and Azul waste. Another important kind of material
called Pisolitos (lateritic pisolites) has been also stored around
the open pit. It is considered as a low-grade ore and has still
no application. In summary: four different samples were used
in this work: Kalunga waste, Azul waste Bioxido and Pisolitos.

Samples collected from both waste basins are fine
grained (silt-sandy), heavy, grey-brown and the mineralogical
composition is mainly composed of Mn, Fe and Al oxy-hydrox-
ides, clay minerals and quartz, including: cryptomelane,
hollandite, pyrolusite and birnessite, minor amounts of
lithiophorite, and abundant kaolinite, gibbsite, hematite, goet-
hite, sulfides and carbonous organic matter. Among the two
basins no mineralogical contrasts were observed but it is ex-
pected to exist due to compositional variations of the ore through-
out more than 20 years of mining that reaches deeper horizons
with distinct compositions. On the other hand, the Pisolitos are
mainly composed of lateritic pisolites immersed in a loose yel-
lowish-brown, silt-clayey matrix. The Pisolitos are composed of
a thin layer of Mn oxy-hydroxides, gibbsite, kaolinite and goet-
hite while the matrix is mainly composed of kaolinite, gibbsite
and quartz, besides goethite. It means, many Al-bearing miner-
als with low Mn contents are present. Cryptomelane and quartz
may occur in the nucleus of the pisolites.

Chemical results for major oxides of the samples ana-
lyzed in this work can be found in Table 1. Additional miner-
alogical and geochemical information about the Azul deposit
can be found in Costa et al. (2006).

Figure 6. Calorimetric curves of sintered products with chemical
composition 30CaO/50Al

2
O

3
/20Mn

2
O

3
.

Figura 6. Curvas calorimétricas dos produtos sinterizados com
composição química 30CaO/50Al
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Figure 7. Calorimetric curves of sintered products with chemical
composition 40CaO/50Al
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Figura 7. Curvas calorimétricas dos produtos sinterizados com
composição química 40CaO/50Al
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Figure 8. Calorimetric curves of sintered products with chemical
composition 45CaO/36Al
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Figura 8. Curvas calorimétricas dos produtos sinterizados com
composição química 45CaO/36Al

2
O

3
/9Mn

2
O

3
/10Fe

2
O

3
.



Pöllmann H. et al. / The use of manganese for production of special calcium aluminate cements (manganese cements) 131

RESULTS ON CALORIMETRY. The four different samples
(Azul waste, Kalunga waste, Pisolitos and Bioxido) were used
as manganese sources to produce a special manganese ce-
ment similar to a calcium aluminium cement.

The samples were mixed in amounts of 10 %, 20 %
and 30% additions to an industrial cement (Lafarge Fondue)
and sintered for one hour at 1250oC. The new products were
ground to similar specific surfaces and tested for their hy-
draulic behaviour by heat flow calorimetry. A comparison to
the original cement is given all 4 cases (Figures 9 to 12). These
raw materials from the Carajas region can be used as a source
for production of special cements.

LOI – Loss on Ignition             - bellow detection limit

Table 1. Total chemical analysis for major oxides of the residues
and ores studied.
Tabela 1. Análise química total para os óxidos maiores dos resíduos
e minérios estudados.

Figure 9. Heat flow curves of treated Lafarge Fondue with the
addition of 10% to 30% Bioxido.
Figura 9. Curvas calorimétricas tratadas com o cimento Lafarge
Fondue com a adição de 10% a 30% de Bióxido.

Figure 10. Heat flow curves of treated Lafarge Fondue with the
addition of 10% to 30% Azul waste.
Figura 10. Curvas calorimétricas tratadas com o cimento Lafarge
Fondue com a adição de 10% a 30% do rejeito Azul.

Figure 12. Heat flow curves of treated Lafarge Fondue with the
addition of 10% to 30% Kalunga waste.
Figura 12. Curvas calorimétricas tratadas com o cimento Lafarge
Fondue com a adição de 10% a 30% do rejeito Kalunga.

Figure 11. Heat flow curves of treated Lafarge Fondue with the
addition of 10% to 30% Pisolitos.
Figura 11. Curvas calorimétricas tratadas com o cimento Lafarge
Fondue com a adição de 10% a 30% de Pisolitos.
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In all cases the addition leads to usable manganese
cements with some minor heat of hydration depending on the
amount of addition. It can be recommended that 10% - 20% of
addition is a usable amount. Higher additions lead to some
decreasing heat of hydration of these mixtures. With increas-
ing addition a shift to higher hydration times also occurs. In
some cases the addition of 30% of Carajás material seems to
be too high to obtain a usable product. Therefore it is recom-
mended that for these materials a upper limit of 20 % of addi-
tion is optimal. In the case of Azul Waste and Bioxido even 30
% gives usable cement materials.

These new type of cements can be easily obtained
using different kinds of wastes without almost no additional
costs, despite even reduced costs of production and similar
properties can be achieved. In the case that the mixtures are
calculated from different basic raw materials as bauxites,
limestones, laterites and manganese ores even better
cementitious materials can be obtained, as demonstrated in
the theoretical part.

In the next experiments these results will be extended
to other types of raw materials, different sources of materials
and optimal calculated and adapted mixtures on the basis of
mineralogical and chemical calculations.

The new type of cement can be used in all cases to
replace Calcium aluminum cement.

SUMMARY AND CONCLUSIONS. The advantages of manga-
nese for production of HAC‚s can be summarized as follows :
– Lower sintering temperatures (100oC – 300oC), due to high

amounts (20-30%) of manganese present. No additional
fluxes were used.

– Use of widely available and cheap raw materials
– High strength development
– High early strength development
– Weathering stability
– High water bonding capacity
– Complex use of this cement in construction industry pos-

sible due to good strength development
– Use of this cement in environmental applications for im-

mobilization of soluble manganese salts to form unsoluble
hydrates

– High chemical resistance, low leaching rates
– Workability at low temperatures possible due to high heat

evolution
– Admixtures control of hydraulic properties in applications

possible similar to HAC
New raw materials (low manganese ores) and sec-

ondary resources (manganese slags and fines) will be used
for clinker production to further decrease production costs.
Also the production of manganese cement in small scale tech-
nical furnaces will be investigated. The use of special ores
from brazilian manganese ores will be demonstrated.
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A caulinita de perfis intempéricos sobre a Formação Alter do Chão – Estudo
de difração de raios-X, microscopia eletrônica de varredura e espectroscopia

de infravermelho e termogravimétrica

Déborah Natalie Collyer Monteiro, Adriana Maria Coimbra Horbe e Cláudia Cândida da Silva
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Abstract. Kaolinite is the most abundant clay mineral of the soils overlaying the weathering profiles developed in Amazonia. Nevertheless,
little is known about the crystallographic properties of this mineral in Amazonia.  Kaolinite crystalline structure is strongly influenced by
ion substitution, by the presence of interstitial ions, vacancy and other electronic defects that affect its crystallographic order. This study
aimed to determine the kaolinite’s crystalline structure and morphology for the purpose of ascertaining the variations between the horizons
of two lateritic profiles developed over the Alter do Chão Formation. X-ray diffraction, scan electron microscopy and infrared absorption
spectroscopy were the techniques used in order to achieve this purpose. The obtained data show that there is a decrease in the size of the
crystallographic axis, intensity of the reflections, especially at 020, 11

_
0 and 111

_
 which are the ones that allow measuring the kaolinite

structure ordering degree. Concomitantly, there is a decrease in the size of the pseudo-hexagonal plates that go from euhedral accordion-
structured at the profile base, to isolate with less than 1 µm of diameter in the soil, in addition to the decrease in the intensity and number
of bands of O-H vibrations. Despite more thorough studies being necessary in order to understand whether these transformations occur in
the horizon of the weathering profile, one may attribute the increase of the iron concentration in the environment, as well as mechanical
transport effects, as the cause of those modifications.

Keywords: order degree, Hinckley index, unit cell.

Resumo. A caulinita é o argilomineral mais abundante do solo que recobre os perfis lateríticos desenvolvidos na Amazônia. Contudo, pouco
se conhece sobre as propriedades cristalográficas da caulinita de origem intempérica nesses perfis. Dependendo do ambiente de formação
a caulinita pode apresentar alterações na sua estrutura cristalina, pois esta é fortemente influenciada pela substituição de íons, pela presença
de íons intersticiais, vacância e outros defeitos eletrônicos que afetam o seu grau de ordenamento. Neste trabalho buscou-se determinar as
propriedades da estrutura cristalina e a morfologia da caulinita com o objetivo de verificar possíveis variações entre os horizontes de dois
perfis intempéricos desenvolvidos sobre a Formação Alter do Chão. Foram utilizadas técnicas de difração de raios-X, microscopia eletrô-
nica de varredura e espectroscopia de absorção no infravermelho e termogravimétrica. Os dados obtidos mostram que há modificação no
tamanho dos eixos cristalográficos, na intensidade das reflexões, especialmente em 020, 11

_
0 e 111

_
, que são as que permitem medir o grau

de ordenamento da estrutura da caulinita. Concomitantemente, há diminuição no tamanho das placas pseudo-hexagonais que passam de
euédricas em estruturas em acordeom na base do perfil para isolados e menores de 1 µm de diâmetro no solo, além de decréscimo na
intensidade e no número de bandas referentes às vibrações O-H e na temperatura de dehidroxilação Apesar de que estudos de maior detalhe
sejam necessários para entender como se dá a transformação dessas características ao longo dos horizontes dos perfis lateríticos, pode-se
atribuir ao aumento de ferro no ambiente devido ao processo laterítico, bem como efeitos de transporte mecânico como os causadores dessas
modificações.

Palavras-chave: grau de ordenamento, índice de Hinckley, cela unitária.

INTRODUÇÃO. A caulinita é um filossilicato formado por
uma camada dioctaédrica dupla de tetraedros de (Si

4
O

10
)4-e

octaedros de [(OH)
6
Al

4
(OH)

2
]4+ que resultam na cela unitária

Al
4
Si

4
O

10
(OH)

8
. Desordem na sua estrutura cristalina resulta

da translação do eixo b e pode ser detectada por difração de
raios-x pelas reflexões 021, 111 e 131 entre 19 e 24º 2è e 35º e
45º 2è e quantificada por índices como o de Hinckley (Hinckley
1963 in Carrol 1970), AGFI (Aparício & Galán 1999) R2 (Liétard
et. al. 1977 in Chmielová & Weiss 2002) e WIRI (Chmielová &
Weiss, 2002), entre outros.

Defeitos na estrutura podem ser causados pela subs-
tituição de íons, pela presença de íons intersticiais, vacância
e outros defeitos eletrônicos (Plançon & Zacharie 1990, Gaite

et al. 1997) relacionados à sua gênese. O ferro, por ser abun-
dante no ambiente intempérico, é o principal íon que pode
afetar o grau de ordenação de uma estrutura cristalina por
substituir o alumínio nos sítios octaédricos (Gaite et al. 1997).
A ordenação também pode ser afetada durante o transporte
do mineral (erosão), por diagênese ou intemperismo (Anand
& Paine 2002). Lucas (1997) sugere que há variação progres-
siva nas características da caulinita nos latossolos, o que
indica que o ambiente pedogenético pode influenciar o
ordenamento cristalográfico do mineral. Trakoonyingchareon
et al. (2006) sugere que condições mais úmidas geram cris-
tais menores e mais anédricos, embora nos solos predomine
uma mistura de cristais de diferentes tamanhos e formas sem



134 Contribuições à Geologia da Amazônia – volume 5, 2007

clara relação dessas características com o conteúdo de ferro
incorporado na estrutura.

A caulinita é o principal produto da hidrólise de mi-
nerais que contem SiO

2
 e Al

2
O

3
, como os feldspatos. É muito

abundante e ocorre desde a rocha primária até os produtos
de intemperismo e pode alcançar nos solos até 90% da sua
composição mineralógica. Contudo, pouco se conhece sobre
as propriedades da caulinita associada aos perfis intempéricos
e aos solos da Amazônia (Couceiro & Santana 1999). Assim,
buscou-se neste estudo determinar as características
cristalográficas e morfológicas da caulinita do perfil

Figura 1. Mapa de localização dos afloramentos estudados.

intempérico desenvolvido sobre a Formação Alter do Chão.
O objetivo foi verificar possíveis variações na forma e estru-
tura da caulinita, qual a relação entre essas características e
correlacioná-las com os processos que afetam os perfis
intempéricos.

MATERIAIS E MÉTODOS. Foram coletadas amostras em
dois aforamentos, um localizado em Manaus, na rua Torquato
Tapajós, e o segundo no km 12 da rodovia AM-240, ambos da
Formação Alter do Chão, denominados perfil Nova Era e per-
fil AM-240, respectivamente (Figura 1).
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Figura 2. Esquema de cálculo dos índices de Hinckley (IH) e AGFI.

Segundo Chmielová & Weiss (2002), a determinação
da ordem-desordem da caulinita via difração de raios-x é for-
temente influenciada pela presença de outros minerais como
illita, feldspato, quartzo e esmectita. Por esse motivo foi feita
a separação das outras fases minerais presentes no material
estudado para obter-se a fração mais fina e pura possível.
Para tal, após descrição, secagem e quarteamento, as amos-
tras foram submetidas a separação da fração argila (<5 �m).
Inicialmente o material foi colocado em uma solução de
pirofosfato de sódio e agitado mecanicamente por 24 hs, para
delaminação. Posteriormente, a solução foi peneirada em uma
malha de 0,054mm e o passante colocado em uma proveta
para decantação do material mais grosso. Após 24 hs, o mate-
rial em suspensão foi centrifugado e o precipitado deposita-
do em uma lâmina de vidro, seco em temperatura ambiente e
submetido à análise de difração de raios-X, utilizando-se um
difratômetro Shimadzu XRD 6000 com filtro de Cu e campo de
varredura entre 5 a 60º 2�. Para o cálculo do grau cristalinidade
da caulinita, as amostras foram analisadas novamente no in-
tervalo 18 a 24º 2�, na velocidade de 0,002º 2�/minuto. Esses
estudos foram realizados no laboratório de difração de raios-
X do Departamento de Geociências da Universidade Federal
do Amazonas.

Na análise por espectroscopia de absorção no
infravermelho utilizou-se de 0,5 a 3 mg da fração argila com
adição de 150-200 mg de brometo de potássio sólido, sendo
a mistura prensada a 700 kg/cm2 durante um minuto. Utili-
zou-se o método interferométrico por transformada de
Fourier (FT-IR) da Perkin Elmer, Modelo Spectrum 2000,
com voltagem 220-240V e 0,8A, da Central Analítica do de-
partamento de Química da Universidade Federal do Amazo-
nas. Foram analisadas a amostra total e a fração fina. As
análises por microscopia eletrônica de varredura (MEV) fo-
ram realizadas com auxílio do equipamento LEO modelo
1450VP do Museu Paraense Emilio Goeldi. O equipamento
utilizado para as análises térmicas (ATD e ATG) foi o mode-
lo PL Thermal Sciences, com analisador térmico simultâneo
STA 1000/1500, da Stanton Redcroft, com cadinho de alumina
e velocidade de aquecimento de 20°C/min do Centro de
Geociências da UFPA.

Cálculo do grau de ordenamento da caulinita e parâmetro da
cela unitária. Dentre os vários métodos de cálculo do grau
de ordem/desordem (índice de cristalinidade) da estrutura da
caulinita, com auxílio da difração de raios-X, foram seleciona-
dos o de Hinckley (Hinckley 1963 in Carrol 1970) e AGFI
(Aparício & Galán 1999), rotineiramente usados no estudo da
estrutura desse mineral. O índice de Hinckley (IH) utiliza as
reflexões 11

_
0 e 111

_
 localizadas no intervalo de 18 a 22°2�.

Essas reflexões são intensas e bem definidas quando a
caulinita tem elevado grau de ordenamento, contudo, quan-
do a desordem aumenta, o número de reflexões diminui, as
remanescentes alargam-se e decrescem de intensidade, isto é

indicativo de menor grau de ordenamento ou seu não
ordenamento. O índice AGFI (Aparício & Galán 1999) utiliza,
além das reflexões do IH (11

_
0 e 111

_
), a 020, todas no intervalo

de 18 a 22º 2�. O cálculo do IH é feito a partir da soma da
medida da meia altura das reflexões 11

_
0 e 111

_
 dividido pela

altura total da reflexão que for mais intensa (Figura 2), en-
quanto o AGFI utiliza a soma da intensidade total das refle-
xões 11

_
0 e 111

_
 dividido pela intensidade da reflexão 020 mul-

tiplicado por 2 (Figura 2). Valores do IH > 1 indicam alta
cristalinidade ou ordenamento, entre 1 e 0,75 bom, entre 0,75
e 0,5 médio, entre 0,5 e 0,25 baixo e < 0,5 muito baixo
ordenamento. O índice AGFI fornece valores mais elevados,
mas comparáveis ao IH.

Apesar de vários estudos de refinamento da caulinita
por métodos de difração de raios-x, os seus parâmetros são
pouco precisos devido ao pequeno tamanho do cristalito e
aos defeitos da estrutura cristalina, especialmente em
consequência da rotação dos poliedros, além de erros siste-
máticos atribuídos ao método de obtenção da cela unitária
(Bookin et. al. 1989). A estrutura ideal da caulinita é definida
por b= a �

_
3 e � = 90º ou b/a > �

_
3 e � < 90º. Apesar da

dificuldade de obtenção de reflexões bem definidas, foram
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Figura 3. Perfis esquemáticos da área de estudo. (A) Perfil Nova
Era e (B) Perfil AM-240. LP1 – linha de pedra 1, LP2 – linha de
pedra 2, HI – horizonte intermediário.

calculados os parâmetros da cela unitária da caulinita com
base nas reflexões entre 11º e 56º2�. Após a obtenção dos
dados brutos foi realizado o refinamento destes parâmetros
com o uso do programa CELREF de Laugier & Bochu (2005).
O método é baseado no ajuste dos dados experimentais em
relação às características cristalográficas dos grupos espaci-
ais em que se enquadram. Os erros nos cálculos são de 0,001
para a, b e c e de 0,01 para os ângulos �, � e �.

OS PERFIS ESTUDADOS. A Formação Alter do Chão é
constituída por rochas sedimentares siliciclásticas
avermelhadas, friáveis e arenosas, com lentes pelíticas in-
tercaladas e conglomerados subordinados (Cunha et. al.
1994). Apresentam granulometria areia média a grossa com
distribuição granodecrescente ascendente, estratificações
cruzada e plano-paralela de pequeno porte, clastos de ar-
gila, areia preenchendo poros e moldes de raízes preserva-
dos por óxi-hidróxidos de ferro (Nogueira et. al. 1999). O
intemperismo sobre essa unidade produziu espesso perfil
intempérico.

O perfil Nova Era é um exemplo de perfil truncado
pela erosão, é estruturado da base para o topo por seis hori-
zontes (Figura 3A): 1) Horizonte Saprolítico (2,0 m de espes-
sura), constituído por material argiloso e areia fina a média de
coloração esbranquiçada, localmente avermelhada, com a
estratificação da rocha sedimentar preservada; 2) Horizonte
Mosqueado (3,0 m de espessura), é formado por material ar-
giloso e areia fina à média, é esbranquiçado a amarelado com
manchas rosa-avermelhadas alongadas na vertical, especial-
mente no topo do horizonte; 3) Linha de Pedra 2 (LP2) (0,5 m
de espessura), localiza-se logo acima do horizonte mosqueado,
é constituída por matriz argilosa e areia fina a média com es-
trutura homogênea, friável e de coloração ocre, e por
concreções de óxi-hidróxidos de ferro. Estas são porosas,
alongadas a subangulosas, com até 50 mm de diâmetro e ar-
ranjo desordenado. São constituídas de grãos de quartzo in-
tensamente corroídos e óxi-hidróxidos de ferro envolvidos
por fino córtex de goethita; 4) Horizonte Intermediário (HI)
(1,0 m de espessura), disposto acima da LP2, é formado por
material argiloso homogêneo, friável, de cor ocre semelhante
à matriz do horizonte inferior; 5) Linha de Pedra 1 (LP1) (0,8 m
de espessura), sobreposta ao horizonte HI, tem matriz argilo-
sa, friável, similar àquele horizonte, mas com coloração mais
avermelhada. As concreções dessa linha de pedra são simila-
res as da LP1, são formadas por grãos de quartzo e óxi-
hidróxidos de ferro e possuem córtex goethítico, contudo são
mais arredondadas, menores (entre 1 e 20 mm de diâmetro) e
mantêm o arranjo desordenado; 6) Solo (2,0 m de espessura),
situa-se a cima da LP1, é homogêneo, composto por material
argiloso de coloração ocre, grãos de areia fina e raros nódu-
los ferruginosos com menos de 0,3 mm de comprimento.

O perfil AM-240 é completo, constituído de crosta
ferruginosa e solo (Figura 3B) (Horbe et. al. 2001). A crosta
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Figura 4. (A) Difratogramas do perfil Nova era; (B) Detalhe das
reflexões da caulinita entre 18 e 24º2�, usadas no cálculo do IH das
rochas sedimentares da Formação Alter do Chão, no saprólito e no
horizonte mosqueado, e (C) Detalhe das reflexões da caulinita entre
18 e 24º2�, usadas no cálculo do IH da matriz da LP1, horizonte
intermediário e do solo.

possui espessura aproximada de 1 m, localmente ocorre em
blocos de dimensões centimétricas com contornos irregula-
res, têm coloração avermelhada e textura maciça. É formada
por grãos de quartzo de tamanho fino a médio e material mar-
rom avermelhado endurecido constituído de óxi-hidróxidos
de ferro. Fraturas e fissuras estão preenchidas por material
caulinítico ocre friável. No topo desse horizonte ocorre del-
gada linha de pedra com concreções de óxi-hidróxido de ferro
com menos de 1 cm de comprimento. O solo apresenta espes-
sura aproximada de 9,5 m, é constituído de material argiloso
homogêneo com textura friável microagregada típica de
latossolo, tem cor ocre a localmente avermelhado e contém
nódulos esparsos com menos de 0,5 cm de comprimento cons-
tituídos de óxi-hidróxidos de ferro.

Os dois perfis estudados são representativos do
intemperismo sobre a Formação Alter do Chão e da erosão
atuante no nordeste do Amazonas em função da neotectônica
(Fernandes Filho et al. 1997, Horbe et al. 2001, Horbe & Horbe
2005). A reativação de inúmeras falhas colocou lado a lado
diferentes horizontes do perfil intempérico, inclusive com ro-
tação de crostas lateríticas (Fernandes Filho et al. 1997). Como
conseqüência, intenso processo erosivo truncou a maioria
dos perfis o que levou ao desenvolvimento de linhas de pe-
dra e colúvios sobre o saprólito e o horizonte mosqueado
(Horbe & Horbe 2005). Perfis completos com crosta laterítica
preservada ocorrem, localmente, ao norte do município de
Presidente Figueiredo, especialmente na rodovia AM-240 e
no bairro da Ponta Negra, em Manaus (Fernandes Filho 1996,
Horbe et al. 2001).

Enquanto a crosta laterítica preservada marca o ápi-
ce do intemperismo e da lixiviação que leva ao acúmulo de
óxi-hidróxidos de Al e Fe, as linhas de pedra representam a
erosão posterior que afetou a região em diferentes graus de
intensidade. A textura e composição das concreções simila-
res à crosta laterítica, e o seu arranjo desordenado nas li-
nhas de pedra sugerem que elas têm origem alóctone, pro-
veniente de fluxo de massa e lavagem de finos, assim como
o material entre elas (Horbe & Horbe 2005). Na porção inter-
mediária do solo do perfil AM-240 foi constatado variação
abrupta no conteúdo de elementos-traço o que sugere, jun-
tamente com a presença de delgada linha de pedra no topo
da crosta sotoposta, uma componente alóctone na sua ori-
gem (Horbe et al. 2001).

CARACTERÍSTICAS DA CAULINITA DOS PERFIS ESTU-
DADOS. A caulinita é o mineral mais abundante no perfil
Nova Era, seguida por quartzo e hematita (Figura 4A). É do-
minantemente branca na rocha e no saprólito e adquire cor
ocre nos horizontes sobrepostos, em conseqüência da pre-
sença de goethita. Nas rochas da Formação Alter do Chão,
no saprólito e no horizonte mosqueado, a caulinita apresenta
as reflexões 001 e 002 (próximas a 12º e 25º 2�, respectivamen-
te) afiladas e simétricas. Já as reflexões 020, 11

_
0, 111

_
 e 11

_
 1
_
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Tabela 1. Valores de intensidade das reflexões 020, 11
_
0 e 111

_
 e

índices de Hinckley (IH) e AGFI.

(entre 19,9 e 21,2°2� são menos intensas (Figura 4B)). O IH da
caulinita é de 1,5 nos sedimentos e no saprólito do perfil
Nova Era e de 1,4 no horizonte mosqueado, o que indica o
seu alto grau de ordenamento nesses horizontes (Tabela 1). A
caulinita do horizonte argilo-arenoso intermediário, das ma-
trizes das LP1 e 2 e do solo também apresenta as reflexões 001
e 002 afiladas e de alta intensidade. Contudo as reflexões em
020, 11

_
0, 111

_
 são menos definidas, largas e assimétricas (Fi-

guras 4A e C). O IH foi maior na matriz da LP2 (0,95) e menor
no solo (0,60) o que indica que o ordenamento varia entre
bom e médio nesses horizontes (Tabela 1).

A matriz da crosta ferruginosa e o solo do perfil
AM-240 apresentam como principais minerais caulinita e
quartzo, gibbsita subordinada, além de hematita na crosta
(Figuras 5A e B). Na matriz da crosta e no solo somente as
reflexões 001 e 002 são afiladas e de alta intensidade (Figu-
ras 5A e B), enquanto as 020, 11

_
0, 111

_
 e 11

_
 1

_
 são de baixa

intensidade, largas e assimétricas (Figura 5C). O IH entre
0,65 e 0,84 na matriz da crosta e no solo deste perfil (Tabela
1) é similar ao dos horizontes superiores do perfil Nova Era.
Em ambos os perfis, o índice AGFI acompanha a variação do
IH (Tabela 1).

Os cálculos da cela unitária da caulinita nos mate-
riais estudados indicam que os eixos cristalográficos a e c
são maiores e o b menor, quando comparados com as
caulinitas bem ordenadas de Bookin et. al. (1989) e Bish &
Von Dreele (1989) (Tabela 2). Somente as amostras da For-
mação Alter do Chão e do saprólito do perfil Nova Era
aproximam-se da estrutura ideal da caulinita (b/a > �

_
3 ou

b=a�
_

3).
Na análise de microscopia eletrônica de varredura

(MEV), a caulinita da Formação Alter do Chão e do saprólito
apresenta-se pseudo-hexagonal euédrica, ocorre em estrutu-
ras em acordeon e em placas isoladas com até 2 µm de diâme-
tro (Figura 6 A e B), similares à caulinita neoformada estudada

Figura 5. (A) Difratogramas do solo do perfil AM-240; (B)
Difratogramas da matriz e fragmentos da crosta, e (C) Detalhe das
reflexões da caulinita entre 18 e 24°2�, usadas no cálculo do IH da
matriz da crosta ferruginosa e do solo.
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Tabela 2. Valores de a, b, c, a, b, g e volume da cela unitária da caulinita. Amostras 1 a 6 de Bookin et al. (1989), e 7 de Bish & Von Dreele
(1989).

por Welton (1984). No solo do perfil Nova Era o material é
maciço, as placas são menores que <1 �m de diâmetro (Figura
6C). Na matriz da crosta ferruginosa e no solo do perfil AM-
240 a caulinita é similar ao topo do perfil Nova Era. Caracterís-
ticas similares foram encontradas no saprólito e em latossolo
resultantes de degradação química de crostas lateríticas
(Horbe & Costa 2005).

Os espectrogramas de absorção no infravermelho
da fração total de rocha da Formação Alter do Chão e dos
perfis estudados apresentaram três bandas afiladas situa-
das entre 3697 e 3620 cm-1, características das vibrações O-
H da caulinita (Figura 7A e B). A banda 3620 cm-1, é a que
apresenta menor intensidade. Ocorrem ainda bandas muito
intensas na região 1200 – 900 cm-1, características das vibra-
ções de tensão Si-O e Al-OH desse mineral, assim como em

540 e 475 cm-1. Na região 1100 a 600 cm-1 as bandas das
vibrações Si-O de pouca intensidade são típicas do quart-
zo. Na matriz e solo do perfil AM-240, além das bandas da
caulinita, há outras entre 3526 e 3440 cm-1, referentes à
gibbsita. Comparativamente, as bandas referentes à caulinita
do solo e da matriz da crosta do perfil Nova Era diminuem de
intensidade, especialmente a em 3697 cm-1, além da banda
3653 cm-1 desaparecer em relação ao saprólito.

Os termogramas da caulinita mostram pico endotér-
mico em aproximadamente 80ºC referente à água higroscópica,
e picos entre 300ºC e 400ºC no solo do perfil AM-240
correspondem à dehidroxilação de amorfos de ferro remanes-
centes (Figura 8). O pico endotérmico entre 540ºC e 560ºC,
correspondente à dehidroxilação da caulinita mostrou peque-
na diminuição de temperatura para o topo dos perfis varian-



140 Contribuições à Geologia da Amazônia – volume 5, 2007

Figura 6. Aspecto dos perfis estudados. (A) Placas hexagonais da
caulinita da Formação Alter do Chão; (B) Estrutura em acordeon
da caulinita do saprólito, e (C) Textura maciça da caulinita do solo.

Figura 7. Espectros de infravermelho da fração argilosa. (A) Perfil
Nova Era e (B) Perfil AM-240. Observar detalhes das bandas entre
3800 a 3500 típicas da caulinita.

do de 560ºC na da Formação Alter do Chão para em torno de
540ºC no solo. Esses valores estão dentro do padrão espera-
do para a caulinita (Todor 1976).  Os picos exotérmicos entre
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Figura 8. Termogramas da fração argilosa dos perfis Nova Era e
AM-240.

996ºC e 977ºC representam a reação de formação da mullita.
Os seus valores também mostraram pequena diminuição de
temperatura entre a caulinita da Formação Alter do Chão e a
do solo dos dois perfis (Figura 8).

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES. O estudo morfológico e
cristalográfico de perfis intempéricos desenvolvidos sobre a
Formação Alter do Chão no NE do Amazonas mostra que há
variação nas características da caulinita. A da base do perfil
(rocha e saprólito), que representa a caulinita in situ, tem alto
ordenamento e os cristais são bem formados, enquanto a da
crosta e da matriz das linhas de pedra, bem como do horizonte
intermediário e do solo dos dois perfis, ocorre como cristais

<1 µm de diâmetro com grau de ordenamento médio a bom.
Essas características se refletem na variação em relação ao
tamanho ideal dos eixos cristalográficos afastando-se da es-
trutura cristalográfica ideal da caulinita, na ausência de estru-
turas em acordeom, na diminuição na intensidade e no núme-
ro de bandas do espectrograma de infravermelho, na sua tem-
peratura de dehidroxilação e de formação da mullita.

Essa modificação nas características estruturais e
morfológicas da caulinita da base dos perfis em relação aos
horizontes de topo pode ser produto do aumento na concen-
tração de ferro no ambiente intempérico. A ausência de bandas
ou ombros entre 865 - 875 cm-1 e próximo a 3600 cm-1, típicas de
vibrações Al-Fe3+-OH (Delineau et al. 1994) e que indicariam a
presença de ferro na estrutura do mineral, deve estar relaciona-
da ao método aplicado, que é incapaz de detectar valores bai-
xos desse elemento nas amostras estudadas. O menor
ordenamento e a textura mais fina da caulinita do solo também
podem estar relacionados ao transporte mecânico do material,
como sugerido por Keller (1978) e Anand & Paine (2002), o que
causaria quebra e diminuição no tamanho das suas placas e
delaminação, além de dissolução. Provavelmente, tanto a pre-
sença de ferro na estrutura da caulinita como o transporte de-
vem ter afetado sua estrutura cristalográfica.

Apesar de Lucas (1997) sugerir que as variações nas
características da caulinita podem estar relacionadas à
neoformação no ambiente pedogenético, não foi observada
variação nas suas características no solo do perfil AM-240.
Esse fato e a presença de linhas de pedra reforçam a possibi-
lidade de que o menor ordenamento da caulinita possa estar
relacionado a transporte por fluxo de massa que afetou os
horizontes superiores dos perfis estudados. Apesar dos da-
dos obtidos demonstrarem variações nas características da
caulinita estudada, trabalhos de maior detalhe são necessári-
os para melhor determinar a estrutura e a influência do ferro e
do transporte na sua gênese nos perfis intempéricos.
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Abstract. The Caxiuanã region is located in the Melgaço and Portel municipalities, Pará state (northern Brazil), 400 km west from its
capital, Belém. Archaeological Dark Earth (ADE) soils can be found overall in this region. These ADE soils were formed or developed over
Yellow Latosols and lateritized sedimentary rocks of the Alter do Chão Formation. These lateritized sediments are truncated at the level of
the kaolinitic pallid horizon. The ADE soils contain ceramic fragments and lithic artifacts. The soils are rich in organic matter and exhibit
relatively high concentrations of Ca, P, Mg, Mn, Zn and C, which turn then into high fertile soils for agriculture purposes. The population
of Caxiuanã uses these soils for subsistence agriculture, cultivating mainly the cassava (Manihot esculenta Crantz) that is part of the
alimentary diet, being consumed mainly as flour. ADE sites with and without “roçados” and its adjacent areas were selected to address the
impact of the cassava culture on the fertility of the ADE soils. Field observations showed that the pedologic profiles present well defined
anthropogenic A-type horizons, with many ceramic fragments, dark color due to the organic matter contents that average 8%. Elements
such as Ca, Mg, Mn, Zn and P were found in relatively high concentrations. The concentration of available P is very low due to the
continued use of ADE for the “roçado” agriculture indicating exhaustion of readily available forms in lower intensity than those found in
common non anthropogenic soils from the Amazon region.

Keywords: Manihot, mercury, anthropic, fertility.

Resumo. A Região de Caxiuanã, localizada nos municípios de Melgaço e Portel, estado do Pará, a 400 km da capital Belém, apresenta solos
conhecidos como Terra Preta Arqueológica (TPA) que se formaram sobre Latossolos Amarelos desenvolvidos sobre rochas sedimentares
lateritizadas da Formação Alter do Chão, e truncados ao nível do horizonte pálido tipicamente caulínico. Esses solos contêm fragmentos
cerâmicos e artefatos líticos, são ricos em matéria orgânica e apresentam concentrações relativamente elevadas de Ca, P, Mg, Mn, Zn e C,
as quais os tornam bastante férteis. A população de Caxiuanã utiliza esses solos para agricultura de subsistência, cultivando principalmente
a mandioca (Manihot esculenta Crantz) que faz parte da base alimentar, sendo consumida principalmente na forma de farinha. O impacto
desse cultivo sobre a fertilidade dos solos TPA é o objetivo deste trabalho. Foram selecionados sítios de TPA com e sem roçado e suas áreas
adjacentes, onde se verificou que os perfis pedológicos apresentam os horizontes tipo A antropogênicos, bem definidos, com muitos
fragmentos cerâmicos, cor preta devido à matéria orgânica, que ocorre com média de 8%. Foram encontradas concentrações totais relativa-
mente elevadas de Ca, Mg, Mn, Zn e P. Os teores de P disponível apresentaram concentração baixa, devido ao uso continuado da TPA para
a agricultura de roçado, o que indica exaustão de formas prontamente disponíveis, porém em menor intensidade do que os solos não
antropogênicos comuns da Amazônia.

Palavras-chave: Manihot, mercúrio, antrópico, fertilidade.

INTRODUÇÃO. A região de Caxiuanã representa uma paisa-
gem florestal ao redor de uma grande baía interior, a seme-
lhança de um grande lago, formado pela barragem natural do
rio Anapu, ocorrida no limiar Pleistoceno-Holoceno (Costa et
al. 2002), e que se encontra quase livre de ação antrópica
significativa. A região está localizada nos municípios de
Melgaço e Portel, no centro-norte do estado do Pará, Amazô-
nia Oriental, a oeste da micro-região do Marajó, a 400 km da
capital do estado, Belém (Figura 1).

Na margem esquerda da baía são encontrados di-
versos sítios com solos tipo Terra Preta Arqueológica (TPA),
situados nas partes mais altas, sobre Latossolos Amarelos

desenvolvidos a partir de sedimentos lateritizados da Forma-
ção Alter do Chão, que foram truncados em diversos níveis,
normalmente ao nível do horizonte pálido caulínico (Costa et
al. 2002). Até hoje já foram registrados nessa região cerca de
27 sítios arqueológicos com TPA (Silveira et al. 2002).

Os solos com Terra Preta Arqueológica ocorrem prin-
cipalmente na Amazônia Brasileira, parte da Colômbia, e me-
nos freqüentemente na Venezuela, Peru, Equador e Guiana
(Eden et al. 1984). Na Amazônia, as TPAs cobrem uma área
estimada em 6.000 a 18.000 km2 da Bacia Amazônica (Sombroek
et al. 2003). Segundo Roosevelt (1991), a formação de TPAs
iniciou-se pelos coletores horticultores há 3000 AP e 1000
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Figura 1. Localização da região de Caxiuanã (polígono tracejado), no estado do Pará e pontos de coleta próximos a Estação Científica
Ferreira Penna (ECFPn).
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anos antes da fase dos cultivos agrícolas intensivos. Os pri-
meiros trabalhos sobre as TPAs foram realizados em meados
do século XIX, quando foi verificada sua elevada fertilidade,
atribuída então a eventos geológicos, cinzas vulcânicas, de-
composição de rochas vulcânicas e de sedimentos deposita-
dos nos fundos de lagos extintos (Cunha Franco 1962, Falesi
1972, 1974), ou pela incorporação intencional de nutrientes
no solo (“plaggen epipedon”), através de práticas de manejo
(Ranzani et al. 1962, Andrade 1986).

Atualmente, a hipótese mais aceita é a de que as
TPAs teriam sido locais de antigos assentamentos indíge-
nas, que com o acúmulo de resíduos de origem animal e vege-
tal, e com o abandono dos sítios e atuação da pedogênese
tropical, foi se formando o horizonte de características
antrópicas, rico em nutrientes. Esta hipótese foi comprovada
por evidências arqueológicas e pedológicas (Kern 1996, Kern
& Costa 1997a, 1997b, 2001, Lima et al. 2002, Lima 2001, Kämpf
et al. 2003, Kern et al. 2004).

As áreas de TPAs são encontradas geralmente so-
bre solos como Latossolos, Argissolos, Espodossolos,
Nitossolos e Plintossolos Pétricos, sendo mais freqüentes
nos dois primeiros, que representam cerca de 70% dos solos
da Amazônia (Kern & Kämpf 1989, Kämpf et al. 2003). Sua
ocorrência não se restringe apenas às áreas próximas aos
rios, mas podem ocorrer em terra firme com grande elevação
(Smith apud Glaser et al. 2001, Nimuendaju 1948), com exten-
são variando de um hectare, em áreas de terra firme, até cen-
tenas de hectares, em faixas estreitas ao longo de rios (Kämpf
et al. 2003, Lima et al. 2004). A relação das TPAs com a ocupa-
ção pré-histórica é indicada pela grande abundância de frag-
mentos cerâmicos e artefatos líticos.

Os solos com TPA se apresentam estruturados em
três horizontes bem distintos: o primeiro tipicamente de ori-
gem antrópica, correspondendo aos horizontes A, com mé-
dia de 20 a 50 cm de profundidade, podendo atingir até 2 m.
Apresenta textura arenosa, cor preta devido a matéria orgâ-
nica (M.O.). Nas TPAs de Caxiuanã os teores de M.O. são
de 7% em média, enquanto nos Latossolos Amarelos da
Amazônia não ultrapassam 2% (Falesi 1984, Kern & Costa
1997a). Possuem abundantes fragmentos cerâmicos e arte-
fatos líticos, e valores elevados de nutrientes como Ca, Mg,
Mn, P, Zn e C, tornando-os quimicamente férteis (Hartt 1885
apud Kern 1988, Kern 1988, Kern & Kämpf 1989, Kern 1996),
visto que as altas concentrações de P disponível e Ca e as
baixas concentrações de Al3+, fazem com que as plantas de-
senvolvam-se melhor em Terra Preta (Falcão et al. 2003). O
segundo horizonte mostra aparência mosqueada, com abun-
dante material orgânico como raízes, correspondendo aos
horizontes de transição AB e BA; e o terceiro corresponde
ao horizonte B, sub-adjacente, de textura argilosa e com
pouco material orgânico (German 2003).

 De acordo com Woods & McCann (1999), a elevada
concentração de material orgânico é devida principalmente à

queima, muitas vezes utilizada como prática de manejo do
solo com TPA, que contribui para a formação de carvão e
cinzas, que são ricos em nutrientes. McCann et al. (2001) e
Glaser et al. (2001) ratificaram que a persistência da matéria
orgânica é devida a resíduos de combustão incompleta
(“charred materials”).

Na Amazônia, as TPAs cobrem uma área estimada
em de 6.000 a 18.000 km2. A alta fertilidade faz com que os
ribeirinhos amazônicos utilizem esses solos para uso agríco-
la, cultivando principalmente com mandioca (Manihot
esculenta Crantz), uma atividade que pode ter sido herdada
dos povos pré-históricos horticultores, que se desenvolve-
ram na Amazônia há mais de 4000 anos (Roosevelt 1991), e
que continua atualmente. A mandioca, da família
Euphorbiaceae, é nativa do continente americano, sendo uma
das principais espécies alimentares no trópico úmido, supe-
rada apenas pelo arroz (Oryza sativa), com grande capacida-
de de produção de carboidratos.

As TPAs de alguns sítios em Caxiuanã
(Manduquinha, Ponta Alegre e Mina II) já foram objeto de
estudos geoquímicos multi-elementares, conduzidos por
Kern (1996) e Costa & Kern (1999), que os comparou entre si
e com os Latossolos Amarelos adjacentes. Estes autores
constataram que as TPAs são formadas de quartzo, caulinita,
goethita e hematita, além de matéria orgânica, e por isso são
ricas em SiO

2
, Al

2
O

3
 e ainda Fe

2
O

3
, características semelhan-

tes aos Latossolos adjacentes, exceto em relação ao teor de
M.O. Em relação aos solos adjacentes, Costa & Kern (1999)
verificaram teores mais altos de Ca, Mg, (K), P, Mn, Zn,
entre outros, os quais diminuem dos horizontes A para B,
quando atingem valores equivalentes aos solos adjacentes.
Elementos como As e Hg, por sua vez, se concentram mais
nos solos adjacentes.

Diante da relativa elevada fertilidade desses solos,
e seu uso quase continuado para agricultura de subsistên-
cia, iniciou-se uma pesquisa multidisciplinar no sentido de
avaliar o impacto da atividade de roçado sobre esses solos,
bem como avaliar a transferência geoquímica do solo para
as populações consumidoras de longo termo, via dieta ali-
mentar, especialmente a mandioca. Um fato a destacar é que
a população de Caxiuanã apresentou valores relativamente
elevados de Hg no cabelo, entre 0,61 a 45,59 �g.g-1, com
valor médio de 8,58 �g.g-1, detectados por técnicos do Ins-
tituto Evandro Chagas e Museu Paraense Emílio Goeldi (San-
tos et al. 2002). Além disso, os valores de Hg encontrados
por Kern (1996) em solos com TPA estão acima do
background dos solos do mundo, que é de 50 �g.kg-1

(Reimann & Caritat 1998).
Neste trabalho são descritas as características

pedogenéticas dos solos TPA e Latossolos adjacentes, com-
parando características físicas, químicas e mineralógicas, e
ainda as condições de fertilidade com o cultivo continuado
de mandioca, verificando o possível processo de exaustão.
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MATERIAIS E MÉTODOS. Com base nos dados geoquí-
micos de Kern (1996), foram selecionados os seguintes síti-
os: Sítio Raimundo com TPA sem roçado (TPA/SR) e sua área

adjacente (Latossolo) sem roçado (AD/SR); Conceição com
TPA cultivada (TPA/CR) e o roçado Martinho (Latossolo)
com roçado (AD/CR), conforme ilustrado na Figura 2.

Figura 2. Localização das áreas de Terra Preta Arqueológica (TPA) e áreas adjacentes (AD)  investigadas. TPA/CR: sítio com terra preta
arqueológica com roçado de mandioca; TPA/SR: sítio com terra preta arqueológica sem roçado de mandioca; AD/CR: área adjacente com
roçado de mandioca; AD/SR: área adjacente sem roçado de mandioca.
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Entende-se aqui como roçado as áreas com culti-
vo de mandioca. O cultivo de mandioca é praticado em
pequenos roçados localizados distante das residências.
Entre as variedades cultivadas destacam-se, segundo a
denominação local: peixe-boi (maior incidência), jaçanã, pai
lourenço, helena, açaí-açu e pretinha (Lisboa et al. 2002,
Silveira et al. 1997).

Coleta de amostras. As amostras foram obtidas a partir da
coleta em trincheiras (TPA/SR, TPA/CR, AD/SR, AD/CR) e
seções transversais (de direção N-S, L-W, NE-SW e NW-SE),
que facilitaram a amostragem de mandioca e a delimitação da
área com TPA nos sítios Raimundo e Conceição.

O sítio Raimundo (TPA/SR) apresenta-se com área
de 1,26 ha e contorno elipsoidal, com eixo maior na direção
norte-sul, paralelo à margem do Rio Curuá. O sítio Conceição
(TPA/CR) apresenta uma área de 0,66 ha e contorno quase
circular.

Nas trincheiras escavadas foram observadas as pro-
priedades morfológicas dos solos como cor, textura, consis-
tência, estrutura e presença de raízes, de acordo com Lemos
& Santos (1984), e posteriormente realizou-se a coleta do solo
por horizonte. A cor foi determinada através da comparação
com as cores da Munsell Soil Color Charts (Munsell Color
Company 2000). Nos roçados foram coletadas amostras de
raízes e folhas da mandioca.

Procedimentos analíticos.  As amostras de solo foram sub-
metidas a análises químicas e mineralógicas. A análise
mineralógica (amostra total) foi realizada no Centro de
Geociências da UFPA (CG/UFPA), por difração de raios-x,
com difratômetro Philips, modelo PW 1050 e sistema de con-
trole PW 3710. Uma parte das amostras dos perfis (�����1kg) foi
submetida à análise granulométrica da fração < 2mm para de-
terminar, quantitativamente, as frações areia total, silte e argi-
la total.

As análises químicas do solo (Tabela 1) consisti-
ram nas determinações de SiO

2
, Al

2
O

3
, CaO, Na

2
O, K

2
O,

MgO, Fe
2
O

3
 e TiO

2
 totais, por ICPMS, realizadas no Labo-

ratório Actlabs, no Canadá. Teores extraíveis de nutrien-
tes (P, Ca2+, Mg2+, Na+, K+, H++Al3+) e micronutrientes (Fe,
Cu, Zn e Mn), pH em H

2
O e KCl 1N e carbono orgânico,

foram obtidos nos laboratórios do Museu Paraense Emílio
Goeldi (MPEG), em conformidade com os procedimentos
da EMBRAPA (1997, 1999). Além disso, foram determina-
dos os teores de Hg, Se e As, no Laboratório de Meio
Ambiente do Instituto Evandro Chagas (IEC), em Belém,
por EAA-VF e EAA-GH, sendo empregado o material de
referência IAEA-SL-1, e seguindo os procedimentos espe-
cíficos de Akagi & Nishimura (1992).

Através das análises químicas e dos difratogramas
foi possível calcular semi-quantivamente o percentual dos
principais minerais determinados nas amostras.

Tabela 1. Métodos aplicados nas análises químicas dos solos.
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Figura 3. Estruturação dos perfis de solo com TPA. A) Sítio Raimundo sem roçado (TPA/SR); B) Sítio Conceição com roçado (TPA/CR).

As amostras de mandioca (raízes e folhas) foram
previamente lavadas com água deionizada e descascadas
obtendo assim amostras de películas suberosas (PL),
entrecascas (EC) e polpas (P). Posteriormente foram secas e
pulverizadas em moinho de porcelana, sendo submetidas às
análises químicas para os elementos Fe, Ca, P, Mg, Al, Na,
K, S, Mo, Cu, Pb, Zn, Ni, Co, Mn, As, U, Th, Sr, Cd, Sb, Bi, V,
La, Cr, Ba, Ti, B, W, Sc, Tl, Se, Te, Ga, Cs, Ge, Hf, Nb, Rb, Sn,
Ta, Sr, Y, Ce, In, Be, Li, Au, Ag e Re, no Laboratório Acme, no
Canadá. Nestas mesmas amostras foi determinado o teor de
Hg total, no laboratório do IEC, utilizando o material de refe-
rência GBW 07604.

RESULTADOS E DISCUSSÃO. Os perfis de solo com TPA
apresentam o horizonte A de cor preta (10Y R2/1) e muitos
fragmentos cerâmicos com espessura média de 19 cm e textu-
ra franco argilosa a franco arenosa, com horizonte B muito
argiloso (Figura 3 ).

Os perfis de solo nas áreas adjacentes (AD) apre-
sentam um horizonte A com espessura média de 11 cm e mui-
tos fragmentos de carvão, cor marrom escuro (10Y R3/3) a
marrom acinzentado muito escuro (10Y R3/2), textura franco
argilo-arenosa a areia franca (Figura 4).

Enquanto os perfis de solo com TPA se asseme-
lham entre si, divergindo em parte na profundidade, distin-
guem-se dos Latossolos Amarelos pela maior profundidade
ou espessura dos horizontes A (cerca de 20 cm). A textura

dos perfis de solo com TPA variou de franco arenosa a mui-
to argilosa com conteúdo médio de areia total e argila total
de 48% e 29%, respectivamente. Os perfis de Latossolos
Amarelos apresentaram textura areia franca e franco argilo-
arenosa a argila, e conteúdo médio de areia e argila total de
60% e 21%.

Os solos nas áreas adjacentes (AD) são relativa-
mente mais ácidos (pH 3,81 a 4,28) que os solos com TPA
(pH 4,22 a 6,27), e o pH tende a aumentar com a profundi-
dade, enquanto que nos perfis com TPA o mesmo diminui
com a profundidade. O pH em KCl foi menor do que em
H

2
O, confirmando a dominância de cargas negativas no

solo, ou seja, presença de argilominerais ou matéria orgâ-
nica que podem adsorver maior quantidade de cátions,
quando disponíveis.

Composição química e mineralógica. A mineralogia dos
perfis de solos com TPA e Latossolos Amarelos está re-
presentada por quartzo, caulinita, goethita (hematita),
anatásio e muscovita, sendo que os dois primeiros mine-
rais são dominantes, e o conteúdo de quartzo diminui
acentuadamente com a profundidade, ao contrário da
caulinita (Figura 5).

As análises químicas mostram que os dois sítios
com TPA têm características químicas semelhantes, mas di-
vergem da composição química de outros sítios com TPA em
Caxiuanã, que são muito mais ricos em SiO

2
 e, conseqüente-



Carmo M.S. et al. / Alteração química dos solos com Terra Preta Arqueológica cultivados com mandioca em Caxiuanã, Pará 149

Figura 4. Estruturação dos perfis de solo tipo Latossolo, em área adjacente, sem vestígios de ocupação humana pré-histórica. A) Área
adjacente ao Sítio Raimundo sem roçado (AD/SR); B) Localidade Martinho com roçado (AD/CR) próximo a área do Sítio Conceição com TPA.

Figura 5. Composição mineralógica dos perfis de solo com TPA em Caxiuanã: A) TPA sem roçado do Sítio Raimundo (TPA/SR); B) TPA
com roçado do Sítio Conceição (TPA/CR).
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Tabela 2. Valores médios dos elementos químicos dos horizontes A dos perfis de solos TPA sem e com roçado (TPA/SR, TPA/CR) e nas
áreas adjacentes – Latossolo Amarelo sem e com roçado (AD/SR, AD/CR), na região de Caxiuanã.

na= não analisado; <LD= menor que o limite de detecção; (a) Gurjão (2003) – Caxiuanã-Ilha de Terra; (b) Meireles (2004) – Caxiuanã-Ilha de
Terra; (c) Kern (1996) – Caxiuanã Manduquinha Norte; (d) Kern (1996) - Caxiuanã Manduquinha Sul; (e) Kern (1996) – Caxiuanã Mina II; (f)
Kern (1996) – Caxiuanã Ponta Alegre; (g) Kern (1996) – média da AD do sítio Manduquinha

mente, mais pobres em Al
2
O

3
, ou seja, mais ricos em quartzo e

pobres em caulinita (Tabela 2).
A composição mineralógica e química é comparável

com a maioria dos solos tipo Latossolos e Podzólicos da
Amazônia. Os valores médios encontrados de matéria orgâ-
nica nos horizontes A em TPA com e sem roçado foram 9% e
6%, respectivamente. Já em Latossolo com roçado e sem ro-
çado foram encontrados 4% e 2%, respectivamente, mostran-
do assim a influência do cultivo nos teores de matéria orgâni-
ca do solo.

Os resultados das análises de macro e micronu-
trientes nos solos com TPA estudados comparados com ou-
tros solos com TPA conhecidos mostram que Ca, Mg, Zn,
Mn trocáveis estão na mesma ordem de grandeza, exceto o
Ca que está mais enriquecido nos solos TPA estudados
(Tabela 2). O K encontra-se em níveis muito baixos, de-
nunciando assim possivelmente, o uso continuado da área,

da mesma forma que o P, que embora mostre teores totais
altos, aponta teores disponíveis muito baixos. Estes da-
dos associados aos altos conteúdos de C orgânico mos-
tram que solos com TPA investigados com roçado ou não,
ainda preservam a sua relativa alta fertilidade, mas aparen-
temente a estão perdendo, como mostram os valores bai-
xos de K, P e Zn.

Os teores médios de Hg total em TPA e Latossolo
com mandioca foram 254 �g.kg-1 e 251 �g.kg-1, respecti-
vamente, portanto praticamente iguais (Tabela 3).  Esses
valores são superiores àqueles de outros sítios em
Caxiuanã e também estão acima do valor médio mundial
para solos não impactados (50 mg.kg-1, segundo Reimann
& Caritat 1998).

As análises químicas da mandioca cultivada tanto
em TPA como em Latossolo (Tabela 3), mostram variações
distintas segundo as diversas partes da planta analisada,
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Tabela 3. Valores médios dos elementos químicos nas películas (PL), entrecascas (EC), polpas (P) e folhas (FL) da mandioca cultivada em
TPA e Latossolo na região de Caxiuanã.

com predominância dos macronutrientes K, Ca, Mg, P e Na
nas folhas (Figura 6), o que era de se esperar nesta parte da
planta, e de Au e Hg na película. Por outro lado a polpa, a
parte que é empregada na alimentação, apresentou os meno-

res valores de teores dos elementos analisados. Na entrecasca
os valores situam-se entre os valores da polpa e da película.

A concentração média de Hg na mandioca, por exem-
plo, na película, cultivada em TPA foi 18 �g.kg-1, enquanto
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Figura 7. Distribuição do teor de Hg  (mg.g-1) na mandioca
(tubérculo:película-PL ,entrecasca-EC, e polpa-P; e nas folhas) e
no solo com TPA e Latossolo.

Figura 6. Distribuição dos elementos P, Ca, Mg, K, Fe, Al, Na, Au
e Hg  na película, entrecasca, polpa e folha de mandioca.

que em Latossolo foi 20 �g.kg-1, sendo, portanto, semelhan-
tes, visto que os valores de Hg nos solos TPA e Latossolos
também são semelhantes, como mostra a Figura 7. A concen-
tração de Hg que ficou abaixo dos limites de tolerância bioló-
gica (LTB) da WHO (1990), que é de 6 mg.g-1, foi justamente
na parte comestível da mandioca, a polpa, com  valor médio
de 3 �g.kg-1. As folhas são apreciadas como alimento, po-
rém seu uso não é cotidiano, apresentando valor médio de
Hg de 18 �g.kg-1. Do ponto de vista nutricional as folhas e
películas seriam os mais adequados, porém são pobres em
carboidratos.

A transferência no sistema solo-vegetal foi deduzida
através do coeficiente de absorção biológico (CAB) de acor-
do com Cunha et al. (1990). A mandioca cultivada na TPA
apresentou CAB na faixa de 0,29 a 3,32, enquanto no Latossolo
este coeficiente situa-se na faixa de 0,9 a 5,7. Em ambos os
tipos de solo o CAB mostra uma absorção intermediária na

entrecasca e na polpa, e forte na película e folha (segundo os
índices de Perelman 1966 apud Nagaraju & Karimulla 2002)
como esperado.

CONCLUSÕES. As TPAs da região de Caxiuanã apresentam
perfil de solo similar a maioria das ocorrências de TPAs da
Amazônia, inclusive no que concerne ao material cerâmico. A
composição mineralógica também se equivale, sendo que em
Caxiuanã se apresentam mais ricas em quartzo e mais pobres
em caulinita, o que é demonstrado do pelos teores relativa-
mente mais elevados de SiO

2
 e mais baixos de Al

2
O

3
. O con-

teúdo de matéria orgânica nos horizontes A é alto (até 9,2 %)
e similar ao das demais TPAs. As concentrações dos elemen-
tos como Ca, Mg, Mn e Zn trocáveis e P total são relativa-
mente altos quando comparados aos solos da Amazônia, e
semelhantes às demais TPA. No entanto, os teores de P dis-
poníveis são muitos baixos, da mesma forma que os teores
totais de K

2
O. Como P e K são nutrientes importantes dos

cultivares, a exemplo da mandioca, interpreta-se esta perda
de conteúdo como resultante do uso continuado da TPA para
agricultura de roçado. Portanto, o cultivo continuado da TPA
com mandioca conduz progressivamente à exaustão de suas
reservas mais lábeis de nutrientes, porém de forma menos
intensa do que os solos não arqueológicos da Amazônia. A
concentração média de Hg na mandioca cultivada em TPA é
praticamente igual em Latossolo. Assim, a população de
Caxiuanã tende a acumular Hg em níveis acima do valor de
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referência da WHO (1990), refletindo provavelmente os valo-
res naturalmente mais elevados dos solos de Caxiuanã.
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Abstract. The mangroves of the Marapanim river estuary are important sources of nutrients and economic subsistence for local population,
mainly due to the capture of crabs.  Its sediments have high capacity of metal adsorption, which can be transferred to human beings through
feeding or direct contact. This research was concerned in describing and quantifying the transferences of Al, Fe, Mn, Ti, Na, K, Ca and Mg
from sediments to the leaves of Rhizophoras mangle and crabs (Ucides cordatus) of the mangroves from Marapanim.  The sediments are
silt-loamy grained and constituted of quartz, kaolinite and illite, inherited minerals from the source area and authigenic minerals, such as
smectite, K-feldspar, pyrite, jarosite and halite. The sediments exhibit high contents of SiO

2
, Al

2
O

3
 and Fe

2
O

3
 that reflect the main

mineralogical composition and present low bioavailability.  The most abundant chemical elements in the leaves are Mg, Ca, P, Fe and Mn.
In the crabs, there are higher contents of Al, Fe, Ca, and Mg. The leaves of Rhizophora mangle and the crabs portrait the chemical nature
of the mangrove sediments disclosing the low transference rates of these sediments from the mangrove to the crabs.

Keywords: sediments, leaves, crabs, mineralogy, chemical composition, mangrove.

Resumo. Os manguezais do estuário do rio Marapanim são importantes fontes de subsistência nutricional e econômica para a população
local, que deles extraem principalmente caranguejos.  Seus sedimentos têm capacidade de adsorver metais, os quais podem ser transferidos
ao homem, através da alimentação ou pelo contato direto. Por conseguinte, esta pesquisa preocupou-se em descrever e quantificar as
transferências de Si, Al, Fe, Mn, Ti, Na, K, Ca e Mg dos sedimentos para as folhas de Rhizophoras mangle e caranguejos (Ucides cordatus)
dos manguezais de Marapanim. Os sedimentos dos manguezais são silticos-argilosos, constituídos por quartzo, caulinita e illita, minerais
herdados da área fonte e minerais autigênicos, como esmectita, feldspato alcalino, pirita, jarosita e halita.  Contêm teores elevados de SiO

2
,

Al
2
O

3
 e Fe

2
O

3
, que refletem os seus minerais principais e apresentam biodisponibilidade muito baixa. Quanto aos teores de elementos

químicos nas folhas, Mg, Ca, P, Fe e Mn são os que mais concentram. Nos caranguejos, os maiores teores são de Al, Fe, Ca, e Mg. As folhas
e os caranguejos retratam a natureza química destes sedimentos revelando as baixas transferências desses sedimentos dos manguezais para
os caranguejos.

Palavras-chave: sedimentos, folhas, caranguejos, mineralogia, composição química, manguezal.

INTRODUÇÃO. Os ambientes costeiros são extremamente
dinâmicos. Neles atuam processos terrestres, marinhos e at-
mosféricos, que alteram constantemente suas características.
A zona costeira representa 8% da superfície terrestre, apre-
senta elevada produtividade e biodiversidade, fornecendo
20% da produção oceânica. Além disso, 60% da humanidade,
3,8 bilhões de pessoas, vivem pelo menos a 100 km do mar
(Vitousek et al. 1997, IBAMA 2002).

O litoral do estado do Pará é caracterizado por exten-
sos estuários ocupados principalmente por manguezais, con-
siderados por diversos pesquisadores uma das melhores áre-
as de manguezais preservadas do Brasil (Kjerfve & Lacerda
1993). Os manguezais formam a base para diversas cadeias
alimentares entre a zona costeira e o oceano, constituindo-se
em importantes fornecedores de alimento animal e sustento
econômico das comunidades humanas às suas proximidade.

As principais espécies vegetais desses manguezais são re-
presentadas por bosques mistos de Rhizophora mangle e
Avicennia germinans (Costa Neto et al. 2000, Vannucci 2003).

Os manguezais são sensíveis às mudanças
hidrodinâmicas naturais dos ambientes marinhos e fluvi-
ais e, ainda, às ações antrópicas. Seus sedimentos podem
ter elevada capacidade de adsorção química através do
seu elevado conteúdo de matéria orgânica e de seus com-
ponentes minerais, principalmente os minerais de argila e
os sulfetos. São sensíveis à presença de valores anômalos
de metais no seu entorno, seja ela de fontes naturais, ou
de resíduos industriais e urbanos (Harbison 1986, Lacerda
et al. 1993, Vertacnik et al. 1995, Yim & Tam 1999, Vilhena
et al. 2003).

Uma vez nos sedimentos, os metais são transferi-
dos para as plantas nos processos nutritivos e se alojam
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nos tecidos vegetais (Dissanayake & Chandrajith 1999).
Posteriormente, voltam ao sedimento juntando-se às folhas
e galhos que servem de alimentos para os caranguejos
(Vannucci 2003).

Os caranguejos são importantes na dinâmica do
ecossistema dos manguezais, devido à sua participação na
cadeia trófica, como recurso alimentar para muitos peixes e
aves, são responsáveis pela fragmentação das folhas e
retrabalhamento do sedimento, trazendo matéria orgânica
para a superfície (FEEMA 1979, Damásio 1980, Schaeffer-
Novelli 1995, Kjerfve & Lacerda 1993, Vannucci 2003).

Os animais que consomem as plantas, como por
exemplo, os caranguejos, podem assimilar e acumular me-
tais em níveis deletérios para a saúde humana, se houver
fonte de contaminação (Harris & Santos 2000, Corrêa Jr. et
al. 2005). A absorção do metal pelo homem dá-se através da
alimentação ou pelo contato direto. O excesso ou a defici-
ência no organismo pode levar as doenças ou à morte
(Fergusson 1990, Mckinney & Rogers 1992, Siegel 2002,
Azevedo & Chasin 2003).

Como a região de Marapanim é desprovida de ativi-
dade industrial e os núcleos urbanos são muitos pequenos,
iniciou-se a presente pesquisa para conhecer a química e a
mineralogia destes manguezais, para avaliar a transferência
de seus componentes químicos para cadeira alimentar e en-
contrar parâmetros que sirvam de referência para qualificar
regiões de manguezais não impactados.

CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO. Aspectos
fisiográficos e geológicos. A área estudada está situada na
costa nordeste do estado do Pará, no município de Marapanim,
a 120 km de Belém. Os manguezais do estuário do rio
Marapanim fazem parte da extensa faixa de manguezais da
costa norte brasileira (Figura 1), inteiramente preservados da
ação antrópica. O clima é o tropical chuvoso (até 3000 mm
anuais), quente (média de 27 ºC), úmido (umidade de 80-85
%), com macro marés semidiurnas de até 5m (DHN 2002). A
salinidade das águas é mais elevada (35) onde existem
manguezais jovens e maduros; na zona salobra a salinidade é
em torno de 10. Os sedimentos da área fonte são erodidos,
transportados e depositados, formando barras lamosas de
maré sobre as quais se instalam os manguezais (Martorano et
al. 1993, Silva 1998).

A região está representada principalmente por se-
dimentos lateritizados da Formação Barreiras e pelos sedi-
mentos recentes (Costa 1991, Behling & Costa 2004). A For-
mação Barreiras é constituída por conglomerados polimíticos
com intercalações de arenitos e argilitos, depositados em
ambientes de leque aluvial e planície de maré fluvial (Rossetti
et al. 1989).

Depósitos aluvionares recentes, constituídos por
cascalhos, areias e argilas, aparecem como faixa estreita, às
vezes descontínua, ao longo dos rios como os Marapanim,

Mocajuba, Curuçá e o Caripi. Em todo o litoral constituem as
praias e os manguezais. Os solos nos arredores são do tipo
Latossolos amarelos e Glei pouco húmico. Areias quartzosas
marinhas, areias quartzosas podzólicas também são comuns
(EMBRAPA 1997).

A região caracteriza-se morfologicamente por seus
contornos recortados, com ilhas, penínsulas e baías situadas
nas desembocaduras de rios de pequeno percurso, mas de
desembocaduras muito amplas, onde predominam as “rias”
profundamente recortadas, quando se estabeleceram os de-
pósitos holocênicos que constituem os manguezais. Obser-
vam-se também pequenas falésias, praias, dunas, restingas e
planícies de marés (Franzinelli 1982, Souza Filho 1995).

MATERIAIS E MÉTODOS. Amostragem. Foram estabeleci-
dos dois transectos (P1 e P2) para coletas de amostras em
perfis nos sedimentos (Figura 1). Nestes transectos e nos
seus perfis foram coletadas amostras de sedimentos utilizan-
do testemunhador cilíndrico metálico, com capacidade para
coletar testemunhos de até 100 cm de comprimento e 5 cm de
diâmetro, vegetais (folhas de Rhizophora mangle) e caran-
guejos (Ucides cordatus).

No transecto P1 foram realizados cinco perfis verti-
cais nos sedimentos, eqüidistantes de 200 m entre si (P1- 200,
400, 600, 800 e 1000). No transecto P2, foram realizados dois
perfis nos sedimentos (P2-200 e 400), com as mesmas distân-
cias do transecto P1. Em cada transecto foram feitos dois
furos nos sedimentos, de 5 cm de diâmetro e 100 cm profundi-
dade cada, a uma distância de 10 cm entre eles. Os testemu-
nhos foram tomados em seções nos intervalos de 0-5 cm, 5-10
cm, 10-20 cm e 20-40 cm, e assim sucessivamente, sempre a
intervalos de 20 cm. Os sedimentos do primeiro furo destina-
ram-se às análises químicas e as amostras do segundo às
análises físico-químicas.

Os caranguejos foram capturados pelo método de
braceamento (coleta com o braço) nos transecto P1 nos per-
fis P1-400 e 1000 e no transecto P2 no perfil P2-400. No labo-
ratório de campo fez-se a limpeza da parte externa de cada
animal, consistindo na retirada da lama, lavagem com água
corrente e água destilada. Em seguida procedeu-se às medi-
ções de comprimento, largura da carapaça (com uso de
paquímetro) e o peso úmido total. A carapaça do animal foi
aberta com uma tesoura de aço inoxidável de ponta fina e
romba e com uma pinça de aço inoxidável foram retiradas as
partes correspondentes ao hepatopâncreas e aos músculos.
Em seguida as amostras foram armazenadas em potes de vi-
dro esterilizados e congeladas a -10ºC.

As amostras de folhas de Rhizophora mangle
(serrapilheira) foram coletadas nos mesmos locais onde foram
coletados os caranguejos. As folhas foram coletadas da espécie
adulta e lavadas com água corrente e água deionizada, para re-
mover as partículas de sedimentos aderidas, e foram secas a
temperatura ambiente e armazenadas em sacos de papel de Kraft.
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Figura 1. Mapa de localização da área, com a localização dos perfis de coleta de sedimentos (P
1
e P

2
). Folhas e caranguejos.
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Figura 2. (A) Difratogramas de raios-x em amostras totais de
sedimento, e (B) Caracterização dos argilominerais, mostrando a
presença de quartzo, caulinita, esmectita, illita, pirita, jarosita e
feldspato alcalino.

Tratamento das amostras. As amostras de sedimentos e fo-
lhas foram secas em salas climatizadas e as amostras de teci-
dos dos caranguejos foram liofilizadas no laboratório de quí-
mica do Museu Paraense Emilio Goeldi (MPEG). Posterior-
mente, ambas foram pulverizadas em gral de ágata, e subme-
tidas a análises químicas e mineralógicas.

Análises mineralógicas e químicas. A identificação dos mi-
nerais foi realizada por difração de raios-X (difratômetro Philips
PW 3710, equipado com anodo de cobre, ajustado para 45 kV,
40 mA, no intervalo de 5º a 65º 2� para amostras totais e 3º a
36º para amostras de argilominerais). As identificações dos
minerais nos difratogramas foram feitas com auxílio dos
aplicativos APD (PHILIPS) e Minerva, com banco de dados
do ICDD - International Center for Diffraction Data, no Labo-
ratório de Raios-x do Centro de Geociências da UFPA e, para
os argilominerais, comparações entre os difratogramas obti-
dos em laminas orientadas, glicoladas e aquecidas.

As análises químicas dos sedimentos foram realiza-
das através de fusão com metaborato/tetraborato de lítio e
solubilização ácida. A determinação dos elementos foi feita
por espectrometria de massa, com plasma indutivamente
acoplado (ICP-MS) segundo o método Codes Lithogeochem
Standard Package e materiais de controle W2 e WHG-1.

Os elementos biodisponíveis foram extraídos com
HCl 0,1 N, a frio, em 16 h de agitação; as determinações por
espectrometria de emissão ótica com plasma de argônio indu-
zido (ICP-OES) com visão radial VISTA MPX, VARIAN no
laboratório de toxicologia do Instituto Evandro Chagas.

Nas análises químicas das folhas e caranguejos,
estes materiais foram inicialmente digeridos com água ré-
gia, enquanto a determinação dos elementos foi feita atra-
vés de ICP-OES.

RESULTADOS E DISCUSSÃO. Composição mineralógica.
Os sedimentos do manguezal de Marapanim são síltico-argi-
losos a argilo-siltosos, constituídos por quartzo, caulinita,
esmectita e illita (Figura 2). A caulinita é o mineral de argila
mais abundante (em média 69 %), e seu grau de cristalinidade
varia de 0,4 a 1,0, com média de 0,5. A esmectita (em média 26
%) se apresenta como um mineral autigênico nestes
manguezais, conforme descrito por Berrêdo et al. (2003),
Berrêdo (2006), e sua presença foi confirmada através de ima-
gens e análises por MEV (Figura 3). A illita (em média 5 %)
não apresenta um padrão claro, embora tenha ligeira tendên-
cia a aumentar com a profundidade. Ocorrem ainda pirita,
halita, jarosita e feldspato alcalino (Figura 2).

As rochas sedimentares da Formação Barreiras (área
fonte) são compostas por quartzo, o mineral dominante,
caulinita e illita, esta em pequena proporção, além de hematita,
zircão, turmalina, e raramente ilmenita. Essa mineralogia é se-
melhante àquela determinada por Góes (1981), Rossetti et al.
(1989), Berrêdo (2006).

Composição química. SEDIMENTOS. Os sedimentos do
manguezal constituem-se principalmente de SiO

2, 
Al

2
O

3
 e

Fe
2
O

3 
que juntos somam 79 % (Figura 4 e Tabela 1). Apresen-

tam também concentrações consideráveis de Na
2
O (0,92 –

2,96 %), K
2
O (0,82 – 2,03 %), MgO (0,81 - 1,43 %), CaO (0,24 -

0,73 %), além de TiO
2
 (0,09 - 0,41 %), com alta perda ao fogo

(11,96 - 16,34 %). Esta composição química reflete a mineralo-
gia identificada e apresentada anteriormente. SiO

2 
e Al

2
O

3 
equi-

valem ao quartzo e principalmente aos minerais de argila
(caulinita, esmectita e illita); Fe

2
O

3
 à pirita, jarosita e goethita;

e Na
2
O, K

2
O, MgO e CaO ao feldspato alcalino, illita, esmectita

e halita. Os altos valores de perda ao fogo refletem principal-
mente o alto conteúdo de matéria orgânica.
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Figura 3. (A) Imagem de MEV/ SED do argilomineral identificado como esmectita em formato de “couve-flor”, e (B) Difratograma de
raios-x equivalente.

Figura 4. Distribuição das concentrações de SiO
2
, Al

2
O

3
, Fe

2
O

3
, TiO

2,
 Na

2
O, K

2
O, CaO, MgO e perda ao fogo nos perfis dos sedimentos

do manguezal de Marapanim nos transectos P1 e P2. Valores em % de peso.

Os teores dos elementos químicos analisados nos
sedimentos do manguezal de Marapanim quando compa-
rados aos valores médio dos elementos químicos dos se-
dimentos da Crosta Terrestre Superior (Wedepohl 1995),
aos da Formação Barreiras (este estudo), e aos dos
folhelhos de Turekian & Wedepohl (1961), mostram-se
enriquecidos em Fe

2
O

3
, CaO, Na

2
O, MgO e K

2
O em relação

à Formação Barreiras, e empobrecidos em relação à Crosta

Superior e aos folhelhos. Adicionalmente, são idênticos
em SiO

2, 
e Al

2
O

3 
em relação aos sedimentos da Formação

Barreiras e Crosta Terrestre Superior, e enriquecidos em
relação aos folhelhos (Figura 5).

Quartzo e caulinita estão presentes tanto nos
manguezais como nas rochas Formação Barreiras. Como am-
bos têm teores de SiO

2 
e

 
Al

2
O

3
 equivalentes, e o fato de que a

Formação Barreiras encontra-se nos arredores dos
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Tabela 1. Concentrações de SiO
2,
 Al

2
O

3
, Fe

2
O

3
, TiO

2
, CaO, Na

2
O, MgO, K

2
O e perda ao fogo nos sedimentos de manguezal de Marapanim

nos transectos P1 e P2. Valores em % de peso.

PF (perda ao fogo), Prof. (profundidade), Min (mínimo), Max (máximo), D. Padrão  (desvio padrão)

Figura 5. Comparação dos teores de SiO
2
, Al

2
O

3
, Fe

2
O

3
, CaO,

Na
2
O, MgO, K

2
O e TiO

2,
 dos sedimentos do manguezal de

Marapanim em relação à Crosta Terrestre Superior (CTS) (dados
de Wedepohl 1995), Formação Barreiras (este estudo) e folhelhos
(Turekian & Wedepohl  1961).

manguezais, indicam que ela vem sendo a fonte destes sedi-
mentos. Por outro lado, a divergência quanto aos teores de
K

2
O, Na

2
O, CaO e MgO sugere que estes elementos vieram

da contribuição das águas marinhas.
No entanto, a despeito desta composição química, a

biodisponibilidade desses elementos nos sedimentos do
manguezal é muito baixa, em geral inferior a 0,1% da concen-
tração total do elemento (Figura 6 e Tabela 2). Isto certamente
representa a mineralogia que retém a maioria dos elementos
em sua estrutura cristalina.

FOLHAS DE RHIZOPHORA MANGLE. As folhas de
Rhizophora mangle, base da alimentação dos caranguejos
(Ucides cordatus), não apresentam diferenças significativas
na sua composição química entre os transectos P1 e P2 (Figu-

Tabela 2. Concentrações de Si
,
 Al, P, Fe, Mn, Ti, Na, K, Ca e Mg (em %) nas folhas de Rhizophora mangle dos manguezais de Marapanim

e a biodisponibilidade nos transectos P1 e P2.
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Figura 6. Biodisponibilidade de Al
2
O

3
, Fe

2
O

3,
 CaO, MgO, K

2
O e

TiO
2 
nos sedimentos dos manguezais de Marapanim nos transectos

P1 e P2.

Tabela 3. Concentrações médias de Si
,
 Al, Fe, P, Mn, Ti, Na, K, Ca e Mg (em %) nas folhas de Rhizophora mangle dos manguezais de

Marapanim nos transectos P1 e P2, comparadas com as folhas de manguezais da Baía de Camamu-BA, do rio Capivara-BA e de
manguezal da Venezuela.

1 Este estudo;  2 Oliveira (2000);  3 Oliveira et al (2000); 4 Jayasekera (1991)

Figura 7. Concentrações de Si, Al, Fe, Mn, Na, K, Ca e Mg em
folhas de Rhizophora mangle do manguezal de Marapanim nos
transectos P1 e P2.

ra 7 e Tabela 2) e se caracterizam por baixas concentrações em
Si, Al, Na e K que estão abaixo de 0,16 % e, riqueza em Mg
(0,71 % no P1 e 0,74 % no P2), Ca (0,31 no P1 e 0,46 % em P2),
P (0,17 no P1 e 0,26 % no P2), Fe (0,09 no P1 0,02 no P2) e Mn
(0,02 no P1 e 0,15 no P2). Esses teores são considerados
adequados para vegetação e estão dentro da faixa da norma-
lidade para ambiente não impactado (Oliveira et al. 1998,
Lacerda 2001, Vilhena 2006) e refletem a composição química
dos sedimentos (Tabela 3).

Comparando os teores dos elementos químicos ana-
lisados nas folhas de Rhizophora mangle do manguezal de
Marapanim com os valores encontrados nas folhas de
Rhizophora mangle da Baia de Camamu-BA (Oliveira 2000),
no estuário do rio Capivara Pequeno-BA (Oliveira et al. 2000),
e de manguezal da Venezuela (Jayasekera 1991), observa-se
que as folhas do manguezal de Marapanim apresentam-se
enriquecidas em Al, P, Fe, Mn e, em parte, Mg, e
empobrecidas em Si, Na, K e Ca (Tabela 3). Os sedimentos
da área fonte e seus produtos de intemperismo, e os
latossolos amarelos, são muito pobres em Na, K, Ca e Mg e
por outro lado ricos em Al e Fe, podendo conter Mn, o que
poderá explicar a pobreza desses elementos nas folhas de
Rhizophora mangle. Apesar de o manguezal ser um
concentrador de metal, menos de 0,1 % do conteúdo total
destes elementos nos sedimentos são transferidos para as
plantas dos manguezais de Marapanim.

CARANGUEJOS. Os hepatopâncreas dos caranguejos se
distinguem dos músculos pelos valores mais elevados de
Fe e Al. Sódio, K, e Ca concentram-se principalmente nos
músculos, tanto dos machos como das fêmeas, exceto Ca
que se concentra especialmente nos músculos das fêmeas.
Os músculos dos machos e das fêmeas são relativamente
pobres em Fe (Figuras 8 e 9 e Tabela 4). O Mg concentra-se
claramente nas fêmeas, seja nos músculos ou
hepatopâncreas.

As concentrações dos elementos químicos nos ca-
ranguejos são semelhantes nos transectos P1 e P2, mostran-
do que o material dos mesmos não deve ter diferenças quími-
cas, admitindo-se que foram fontes de alimentos dos caran-
guejos (Figura 8). O ferro e Al são os elementos que mais se
concentram, principalmente no transecto P2 que está próxi-
mo da área fonte.

Os teores dos elementos químicos analisados (Si,
Al, Fe, Mn, Ti, Na, K, Ca e Mg) nos tecidos dos carangue-
jos do manguezal de Marapanim encontram-se abaixo da-
queles valores dos caranguejos de estuário estudados no
Kuwait (Al-Mohanna & Subrahmanyam 2001), e Helnaes
Bugt, a sudoeste de Funen (Dinamarca) (Bjerregard &
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Tabela 4. Concentrações de elementos (em % de peso seco) nos músculos e hepatopâncrea dos caranguejos (Ucides cordatus) machos e
fêmeas nos transectos P1 e P2 dos manguezais de Marapanim.

Figura 8. Concentrações de Si, Al, Fe, Mn, Ti, Na, K, Ca e Mg nos
músculos e hepatopâncreas dos caranguejos dos manguezais de
Marapanim nos transectos P1 e P2.

Tabela 5. Concentrações médias de Si
,
 Al, Fe, Mn, Ti, Na, K, Ca e Mg (em %) nos caranguejos Ucides cordatus dos transectos P1 e P2 do

manguezal de Marapanim, comparadas com caranguejos de outras regiões do mundo.

Depledge 2002), e acima dos valores de Baltimore Harbor,
EUA, estudados por Se-Jong & Harvey (2002) (Tabela 5).
Vale ressaltar que esses estuários, principalmente no
Kuwait, sofrem influências de efluentes industriais. As
concentrações dos elementos químicos analisados nos
caranguejos Ucides cordatus do manguezal de Marapanim,
por sua vez, estão dentro dos limites de tolerância estabe-
lecidos pela WHO (1997, 1998, 1999) e dos resultados de
Souci et al. (1989).

Transferência química entre sedimentos e plantas. A trans-
ferência de elementos dos sedimentos para as plantas pode
ser constatada através do coeficiente de absorção biológica
(CAB) (Pratas 1996, Lee et al. 1998, Nagaraju & Karimulla
2002, Notten et al. 2005). Cálcio e Mg são os elementos que
apresentam os maiores CAB principalmente no transecto P2,
enquanto que Al, Fe, Ti, Na e K mostram os menores, tanto
em P1 quanto em P2. Estes resultados mostram que a maior
transferência sedimento-planta foi para o Mg e Ca, sendo

Figura 9. Concentrações de Si, Al, Fe, Mn, Ti, Na, K, Ca e Mg dos
caranguejos machos e fêmeas dos manguezais de Marapanim nos
transectos P1 e P2.



Vilhena M.P.S.P. et al. / A biodisponibilidade química em sedimentos do manguezal de Marapanim (litoral do estado do Pará) 163

Tabela 6. Coeficiente de absorção biológica (CAB) para os elementos Si, Al, Fe, Ti, Na, K, Ca, e Mg entre as folhas Rhizophora mangle e
sedimentos do manguezal de Marapanim nos transectos P1e P2.

Figura 10. Coeficiente de absorção biológica (CAB) para os ele-
mentos Si, Al, Fe, Ti, Ca, K, Na e Mg entre as folhas Rhizophora
mangle e os sedimentos do manguezal de Marapanim dos transectos
P1 e P2.

Tabela 7. Coeficiente de absorção biológica (CAB) para os elementos Si, Al, Fe, Mn, Ti, Na, K, Ca e Mg entre os caranguejos (Ucides
cordatus ) machos e fêmeas e as folhas de Rhizophora mangle do manguezal de Marapanim nos transectos P1 e P2.

para Al, Fe, Ti, Na e K muito baixas (Figura 10 e Tabela 6).
Esses valores baixos podem estar indicando a baixa necessi-
dade fisiológica das plantas (Oliveira et al. 1998).

Transferência química entre plantas e caranguejos. Os coe-
ficientes de absorção biológica planta-caranguejo mostram
valores altos para Fe nos hepatopâncreas dos caranguejos,
tanto dos machos quanto das fêmeas, além de Al, Ti e K; as
maiores transferências ocorreram no transecto P2, destacan-
do-se o Fe (Tabela 7). Este comportamento deve-se provavel-
mente à proximidade do transecto P2 com a área fonte destes
sedimentos, representados pela Formação Barreiras, cujas
rochas estão enriquecidas em Fe através da lateritização. Es-
tes altos valores também podem estar relacionados a outras
fontes de alimentação do caranguejo, como por exemplo, as
algas, extremamente concentradoras de metais (incluindo o
Fe) em sua nutrição (Phillips 1977, Yan 1999, Vidotti &
Rollemberg 2004, Paulert 2005). O K transferiu-se principal-
mente para os músculos tanto dos machos quanto das fême-
as, no transecto P1. A transferência de Al parece independer
do tecido, do sexo e do transecto, ao contrário do Fe que
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depende desses parâmetros (Figura 11). Essas transferências
podem representar as necessidades metabólicas do animal
(Al-Mohanna & Subrahmanyam 2001, Vilhena 2006).

CONCLUSÃO. Os manguezais de Marapanim são essencial-
mente constituídos por sedimentos de granulometria fina (silte
e argila e pequena quantidade de areia) que têm como fonte a
Formação Barreiras e seus produtos de intemperismo. A mi-
neralogia destes sedimentos é representada por quartzo e
caulinita como minerais principais, contendo ainda esmectitas,
illita, feldspato alcalino, pirita, jarosita e halita.

A composição química desses sedimentos consti-
tui-se principalmente de SiO

2, 
Al

2
O

3
 e Fe

2
O

3
, com concentra-

ções consideráveis de Na
2
O, K

2
O, MgO, CaO, além de TiO

2
 e

MnO, e com alta perda ao fogo, o que reflete alto teor de
matéria orgânica. Esta composição química reflete a mineralo-
gia identificada neste manguezal. Essas concentrações com-
paradas com a Formação Barreiras mostram que os sedimen-
tos do manguezal estão mais enriquecidos em Fe

2
O

3
, CaO,

Na
2
O, MgO, K

2
O, MnO. Essa composição química indica que,

além das rochas sedimentares lateritizadas da Formação Bar-
reiras, o mar contribui com Na

2
O, K

2
O, MgO e CaO.

A biodisponibilidade nos sedimentos do manguezal
é muito baixa, em geral inferior a 1 % do conteúdo total do
elemento.

A composição química das folhas de Rhizophora
mangle, alimentos dos caranguejos, influenciada possivel-
mente pela salinidade daquele ambiente, apresenta-se
enriquecida em Mg seguida de Ca e P, e empobrecida em Si,
Al, Na e K, que estão abaixo de 0,1 %. Provavelmente estas
concentrações estão refletindo a natureza química e
mineralógica dos sedimentos. Apesar de o manguezal ser um

concentrador de metal, menos de 0,1% do conteúdo total
destes elementos nos sedimentos são transferidos para as
plantas dos manguezais de Marapanim.

Dos elementos estudados os mais abundantes nos
tecidos dos caranguejos são Fe, Al, Mg, Ca, Na e K, sendo
que Al e Fe concentram mais nos hepatopâncreas, enquanto
que Na, K e Ca se concentram nos músculos. As fêmeas dis-
tinguem-se dos machos pelos maiores teores de Fe e Al.

As transferências dos elementos dos sedimentos
para as plantas, ou seja, o coeficiente de absorção biológica,
é muito baixo, bem como a biodisponibilidade destes elemen-
tos nos sedimentos, exceto Mg e Ca.

O coeficiente de absorção biológica planta-caran-
guejo mostra valores altos para Fe, Al, Si, K e Ti. O Fe é o que
mais se concentra nos hepatopâncreas tanto dos machos
quanto das fêmeas. Isto mostra que músculos e hepato-
pâncreas têm fisiologia e necessidades químicas distintas
entre si. Essas transferências podem representar as necessi-
dades metabólicas do animal.

Os dados obtidos nos sedimentos, nas folhas e nos
caranguejos dos manguezais de Marapanim, mostram que os
sedimentos têm como principal área fonte os sedimentos
intemperizados carreados da Formação Barreiras, com con-
centrações químicas da maioria dos seus elementos abaixo
das concentrações da Crosta Superior e dos folhelhos. A dis-
tribuição dos elementos químicos nas folhas de Rhizophora
mangle e nos caranguejos retrata a natureza química e, indi-
retamente, a mineralogia dos sedimentos do manguezal, e re-
vela baixos valores de transferências químicas dos sedimen-
tos dos manguezais para as folhas e destas paras os caran-
guejos. Assim, os manguezais estudados não apresentam ne-
nhuma anomalia geoquímica natural e nem indícios de impac-
to ambiental.
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Abstract. The waters from rivers that drain the state of Acre are generally white. The suspended sediments carried by these rivers are
deposited mainly in floodplains that are used for short-cycled subsistence cultivation in dry periods. Twelve samples of suspended
sediment were collected in attempt to evaluate their contribution for the fertilization of the floodplains, as well as the relationship between
these sediments and the sedimentary rocks of the Solimões Formation. The samples were submitted to granulometric, mineralogical and
chemical analyses, which showed the predominance of silt grain-size, constituted of quartz, mica, smectite, illite, kaolinite, alkali feldspar
and albite. The sediments are rich in SiO

2
 with considerable concentrations of Al

2
O

3
, Fe

2
O

3
, alkaline and earth-alkaline metals. The studied

samples have similar grain-size, and mineralogical and chemical composition and can be compared with bar sediments of the same rivers,
differing from these only by grain-size. The suspended sediments are immature and derived from a sub-tropical climate area dominated by
physical weathering. The minerals are rich in nutrients such as K, Mg and subordinately Ca that contribute to fertilize the floodplains as
well as the bar deposits.

Keywords: Acre, sediments, mineralogy, chemical composition, fertility.

Resumo. Os rios que drenam o estado do Acre são em sua maioria de água branca. Sedimentos em suspensão transportados por estes rios
são depositados principalmente em planícies de inundação, que no período seco são utilizadas para o cultivo de subsistência de pequeno
ciclo. Neste trabalho foram coletadas 12 amostras de sedimentos em suspensão, com o objetivo de avaliar a sua contribuição para a
fertilização das planícies de inundação, bem como a relação entre estes sedimentos e as rochas sedimentares da Formação Solimões. As
amostras foram submetidas a análises granulométricas, mineralógicas e químicas, as quais revelaram que os sedimentos são predominantemente
de granulometria síltica, constituídos de quartzo, mica, esmectita, ilita, caulinita, feldspato alcalino e albita. Mostram-se ricos em SiO

2
, com

consideráveis concentrações de Al
2
O

3
, Fe

2
O

3, 
metais alcalinos e alcalinos terrosos. Não foram constatadas grandes diferenças mineralógicas,

químicas e de granulometria entre as amostras estudadas, as quais mostram semelhanças com os sedimentos de barras em pontal dos
mesmos rios em termos de composição química e mineralogia, diferindo quanto a granulometria. Os sedimentos em suspensão são imaturos,
provenientes de região sob o domínio de clima sub-tropical, com regência de intemperismo físico. A mineralogia, além de ser responsável
pela composição química destes sedimentos, onde se destacam nutrientes como K, Mg e, subordinadamente, Ca, contribui para fertilizar as
planícies de inundação, assim como em parte as barras.

Palavras-chave: Acre, sedimentos, mineralogia, composição química, fertilidade.

INTRODUÇÃO. Os rios de água branca, como classificados
por Sioli (1984), ocorrem com maior freqüência no oeste da
Amazônia Brasileira, e são assim chamados pela expressiva
quantidade de sedimentos em suspensão que carregam, dan-
do um aspecto barrento às suas águas.

Gibbs (1967), pesquisando sedimentos em suspensão
transportados por rios que formam a bacia hidrográfica Solimões/
Amazonas, desde os rios Marañon e Ucayali, no Peru, até a foz
do Rio Amazonas, encontrou em amostras coletadas nos rios de
água branca, no período chuvoso, concentrações variando de
45 a 728 mg/l. Para os rios Purus e Juruá, obteve concentrações
de 69 e 80 mg/l, respectivamente, em amostras coletadas próxi-
mo a foz destes rios. Este autor conclui que as concentrações de
sedimentos em suspensão nestes rios aumentam com a estação
chuvosa e em regiões com relevo montanhoso, refletindo a atu-
ação de intemperismo físico, acompanhado de forte erosão.

No estado do Acre, onde predominam morros com
altitudes entre 200 a 300 m, os rios que drenam seus terrenos

são em sua maioria de águas brancas, com exceção ao rio
Moa, que apresenta águas claras. Os sedimentos em suspen-
são transportados por esses rios são depositados principal-
mente em planícies de inundação que margeiam os principais
cursos d’água, expressivas nos rios Purus e Juruá e nos seus
afluentes. No período de estiagem, as planícies de inunda-
ção, assim como as praias e os barrancos são utilizados, em
parte, pelos habitantes que vivem em seu entorno, para o
cultivo de subsistência de pequeno ciclo, especialmente mi-
lho (Zea-mays) e feijão (Vigna unguiculata (L) Walp).

Com o objetivo de avaliar a contribuição dos sedi-
mentos de suspensão para a fertilização desses ambientes, se
desenvolveu a presente pesquisa, que visou ao mesmo tempo
avaliar a relação dos sedimentos em suspensão com as rochas
sedimentares da Formação Solimões, sua provável fonte.

Duas áreas de mais fácil acesso foram escolhidas
para se desenvolver este estudo: a primeira abrangendo o
vale do rio Acre, desde a cidade de Assis Brasil até a cidade
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de Porto Acre, e a segunda acompanhado a BR-364 desde a
cidade de Sena Madureira até a cidade de Cruzeiro do Sul, no
vale do rio Juruá (Figura 1).

GEOLOGIA. O embasamento da região provavelmente está
representado por rochas pré-cambrianas a cretáceas que
afloram na Serra do Divisor, envolvendo gnaisses dioríticos a
graníticos, anfibolitos, sienitos e diques de pegmatitos, além
de quartzitos, arenitos, siltitos e argilitos (Radambrasil 1976,
1977), e aqui é informalmente denominado de Unidade pré-
Formação Solimões (Figura 2). Sobre elas ocorrem as rochas
sedimentares mio-pleistocênicas da Formação Solimões, a
principal unidade geológica drenada pelos rios do Acre, que
é constituída essencialmente por pelitos intercalados com
arenitos finos imaturos com estratificação cruzada (Figuras 3
e 4), apresentando concreções carbonáticas e gipsíferas, bem
como restos de vegetais carbonizados e piritizados. Local-

mente, podem ocorrer lentes ricas em fragmentos de ossos
fósseis (Radambrasil 1976, 1977).

As rochas da Formação Solimões se estendem por
toda a Bacia do Acre (Silva 1988) e sua espessura pode alcan-
çar até 2200 metros (Feijó & Souza 1994). Mosmann et al.
(1986) afirmam que esta unidade torna-se mais espessa em
direção à cadeia andina, chegando atingir 7000 m de espessu-
ra na Bacia de Ucayali, no Peru.

Radambrasil (1976) considera que a sedimentação
da Formação Solimões começou no Plioceno e terminou no
Pleistoceno Superior, enquanto que Frailey et al. (1988) e
Kronberg et al. (1989) afirmam que a idade desta unidade é
pleistocênica superior.

Latrubesse & Rancy (1995), baseados em novos
dados paleontológicos, consideram os níveis mais superio-
res desta unidade, que afloram no Acre, como pertencentes
ao Mioceno Superior-Plioceno.

Figura 1. Localização do estado do Acre, com suas principais bacias hidrográficas, bem como das estações de amostragem dos sedimen-
tos em suspensão.
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A Bacia do Acre representa uma zona de subsidência
pericratônica, onde foram depositados sedimentos desde o
Paleozóico (Carbonífero e Permiano) até o Cenozóico
(Neógeno), em ambientes de sedimentação desde nerítico,
passando por lacustre até flúvio-deltáico com contribuição
marinha (Feijó & Souza 1994). Durante o soerguimento da
cordilheira Andina Oriental, esta bacia foi bloqueada trans-
formando-se numa bacia continental. Como conseqüência,
houve uma inversão da rede de drenagem, orientada para
nordeste, criando assim ambientes fluviais, responsáveis pela
deposição de espessos pacotes argilo-arenosos da Forma-
ção Solimões (Radambrasil 1976 e 1997).

Latrubesse et al. (1994) consideram que o ambiente
deposicional da Formação Solimões esteja representado por
megaleques aluviais, com cabeceiras localizadas nos Andes
peruanos. Segundo estes autores, neste ambiente desenvol-
veram-se grandes lagos e pântanos, onde se estabeleceu
fauna diversa, de idade miocênica superior-pleistocênica. A
presença de concreções carbonáticas e gipsíferas nos estra-
tos indica que o ambiente de sedimentação ocorreu parcial-
mente sob clima semi-árido (Costa 2002).

Acompanhando as principais drenagens ao longo
de seus paleovales encontram-se os sedimentos quaternários
(Figura 2), constituídos de antigos depósitos dos rios for-
mando os Terraços Aluviais antigos (Figuras 3 e 4), bem como
das planícies inundação e as barras atuais. Estes depósitos
são compostos essencialmente de areia fina, silte e argila. Por
vezes, o contato dos Terraços Aluviais antigos com a Forma-

ção Solimões é delineado por um conglomerado basal, forma-
do por seixos de ossos de uma megafauna do Mioceno Supe-
rior ao Pleistoceno (Costa 2002).

RELEVO. O relevo da região em geral é representado por
pequenos morros ou colinas arredondados, com exceção da
porção oeste, onde se destaca a Serra do Divisor ou do
Moa, que limita o Brasil com o Peru. Nesse contexto, três
unidades morfoestruturais foram mapeadas (Radambrasil
1976, 1977) e denominadas de Depressão Rio Acre – Rio
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Figura 2. Mapa geológico simplificado do estado do Acre. Fonte: Acre (1991).

Figura 3. Formação Solimões na base, representada por argilito
cinza com pontuações esverdeadas na base do afloramento, pas-
sando ao argilito marrom e, finalmente, no topo, sedimentos do
Terraço Aluvial. Rio Iaco, Sena Madureira, Acre.
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Javari, Planalto Rebaixado da Amazônia Ocidental e a Planí-
cie Amazônica (Figura 5).

Depressão Rio Acre – Rio Javari. É a unidade morfológica de
maior distribuição, representada por uma grande área rebaixa-
da, com altitude média de 200 m, formando planícies sobre a
Formação Solimões. Caracteriza-se pela generalizada disseca-

ção e suas feições morfológicas características, são colinas de
30 - 40 m de altura, interflúvios de dimensões não superiores a
250 m de largura, e drenagem pouco entalhada. Predominam
Argilossolos vermelhos ou amarelos e Cambissolos (Acre
2000), sobre os quais se instalou vegetação do tipo floresta
aberta, com eventuais áreas de floresta densa.

Planalto Rebaixado da Amazônia Ocidental. É a segunda
unidade morfoestrutural em distribuição, ocorrendo princi-
palmente nas porções sudoeste e noroeste do estado. As
formas características dessa unidade são os interflúvios ta-
bulares, aparecendo também na porção oeste as colinas.
Apresenta altitudes de 250 a 300 m, cobertura de floresta
densa e, subordinadamente, de floresta aberta. A drenagem
secundária é relativamente aprofundada, densa, de padrão
dendrítico a subdendrítico. Nesta unidade há predominân-
cia de Latossolos vermelhos amarelados.

Planície Amazônica. Está localizada ao longo dos cursos
dos rios Purus, Juruá e parte do rio Moa. Desenvolve-se
sobre sedimentos holocênicos. Essa planície deixa antever
dois níveis de terraços fluviais: os terraços altos, identifica-
dos pela presença de meandros abandonados antigos for-
mando lagos que foram assoreados, e os terraços baixos,
em que são observados meandros abandonados recentes
formando lagos não assoreados.

Figura 4. Na base do afloramento, rochas da Formação Solimões,
representadas por argilito cinza a marrom com pontuações
esverdeadas, passando ao argilito marrom com nível de arenito
fino esbranquiçado, e, no topo, sedimentos do Terraço Aluvial. Rio
Purus, Manuel Urbano, Acre.
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Figura 5. Distribuição das principais unidades morfoestruturais do estado do Acre. Fonte: Radambrasil (1976, 1977).
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CLIMA. O clima é quente úmido, com duas estações: seca e
chuvosa. A estação seca, que representa o verão, ocorre en-
tre os meses de maio e outubro, com maior intensidade entre
junho a agosto. A estação chuvosa, o inverno, se caracteriza
por chuvas freqüentes, e estende-se de novembro a abril. Um
fenômeno muito comum no estado é a “friagem”, que é o
resultado do avanço da frente polar, impulsionada pela mas-
sa de ar polar atlântica que avança pela planície do Chaco e
chega à Amazônia ocidental, provocando queda brusca de
temperatura que chega até 10°C (Acre 2000).

A precipitação anual varia entre 1600 a 2750 mm,
com tendência a aumentar no sentido sudeste – noroeste,
onde as chuvas são abundantes e distribuídas ao longo de
todo ano, mascarando o verão, sem uma estação seca bem
definida. Em geral os meses de menores precipitações são
junho, julho e agosto.

A temperatura média anual está em torno de 24,5°C e
é uniforme em todo o estado, com a máxima chegando a 32°C.
A mínima, por outro lado, varia em função de exposição aos
sistemas extras polares, como o exemplo de 10ºC em Cruzeiro
do Sul e 19,9°C em Tarauacá (Acre 2000).

MATERIAIS E MÉTODOS. Doze amostras de material em
suspensão foram coletadas durante o período da cheia, ao
longo dos principais rios do estado do Acre, cuja localiza-
ção está indicada na Figura 1. O material em suspensão foi
decantado a partir de 4,5 l de água, empregando para isto
10 ml de sulfato de alumínio a 10%. Em seguida, foi seco a
temperatura ambiente e pesado em balança de precisão
para o cálculo das concentrações. Essas amostras foram
também submetidas a análises granulométricas, no labora-
tório de mineralogia da Universidade de Halle, Alemanha,
utilizando laser-granulômetro. A identificação mineralógica
foi realizada por difração de raios-x (DRX) em amostra total
e na fração argila, auxiliada por microscopia eletrônica de
varredura (MEV/EDS). Estas análises foram realizadas nos
laboratórios de difração de raios-x e microscopia eletrôni-
ca do Centro de Geociências da Universidade Federal do
Pará. O aparelho de raios-x utilizado foi um difratometro da
marca PHILIPS, modelo PW 3710 BASED, equipado com
monocromador e gerador de tensão e corrente ajustadas
para 45kV e 40mA.

Para a identificação mineral utilizou-se o software
MINERVA, como banco de dados dos picos dos minerais
encontrados (baseados no ICDD-International Center for
Diffraction Data), e a identificação dos minerais de argila foi
feita através de comparações de espaçamentos basais dos
difratogramas das amostras orientadas, glicoladas e
aquecidas a 550oC, conforme Carrol (1974) e Moore &
Reynolds (1997).

A microscopia eletrônica de varredura foi feita no
aparelho modelo LEO VP 1450, obtendo-se imagens e análi-
ses semiquantitativas, com um sistema de espectrometria de

dispersão de raios-x (EDS 500 DP).  Porém, antes de analisa-
das as amostras foram colocadas em suporte de alumínio,
levadas a estufa sob temperatura de 30oC, e em seguida
metalizadas com ouro no EMITEC K550.

As análises químicas totais foram realizadas por ICP-
MS no Actlabs – Activation Laboratories Ltd, no Canadá,
para determinação de SiO

2
 TiO

2
, Al

2
O

3
, Fe

2
O

3
, MnO

2
, MgO,

CaO, Na
2
O, K

2
O, P

2
O

5
 e elementos-traço.

RESULTADOS E DISCUSSÃO. Concentração dos sedimen-
tos em suspensão. Os sedimentos em suspensão dos rios
estudados apresentaram concentração variando de 386 mg/
l (no rio Juruá) a 1055mg/l (no rio Iaco/Purus) (Figura 6). As
concentrações mais elevadas foram encontradas na parte
central do estado, nos rios Tarauacá (S-7 e S-6) e Iaco/ Purus
(S-5 e S-4) e as menores no rio Juruá (S-12 e S-11).

Estes resultados estão bem próximos aos obtidos
por Gibbs (1967) para os sedimentos em suspensão transpor-
tados pelos rios Ucayali (728 mg/l) e Marañon (464 mg/l), no
Peru, e maiores do que os encontrados, por este mesmo au-
tor, em amostras coletadas na foz dos rios Purus (69mg/l) e
Juruá (80mg/l), no estado do Amazonas.

A diferença entre as concentrações encontradas nos
rios estudados e as obtidas por Gibbs (1967) para os rios
Purus e Juruá pode ser função do relevo, pois, enquanto na
foz destes rios dominam extensas planícies de inundação, em
suas cabeceiras, no Peru, dominam morros com altitude entre
200 e 300m (Radambrasil 1976, 1977), facilitando maior atua-
ção de erosão.

Características granulométricas. O material em suspensão
dos rios estudados tem granulação predominantemente síltica,
com pouca areia fina e argila (Figura 7). Os histogramas de
freqüência granulométrica, bem como suas respectivas cur-
vas acumuladas, mostram que não existem diferenças
granulométricas marcantes entre as amostras. Além do mais,
mostram também que os mesmos apresentam granulometria
média de 12 ìm. Isto sugere rochas-fonte semelhantes em ter-
mos litológicos para as cargas de suspensão.

Figura 6. Distribuição das concentrações de material em suspen-
são dos rios estudados no estado do Acre, entre os rios Juruá e
Acre.
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Mineralogia. A mineralogia dos sedimentos em suspensão é
constituída de quartzo, mica, feldspatos (albita e feldspato
alcalino), esmectita, ilita e caulinita. Com exceção da mica, a
mineralogia encontrada não difere da mineralogia principal

Figura 7. Distribuição granulométrica de partículas em suspensão
dos rios estudados, ressaltando a predominância de silte. A) Rio
Acre, amostra S-2; B) Rio Purus, amostra S-4 e C) Rio Juruá,
amostra S-12.

Figura 8. Difratogramas de raios-x em amostra total e fração argi-
la, exemplificando os minerais identificados nos sedimentos em sus-
pensão e sedimentos de barras dos rios do Acre. A) Amostra total e
B) Fração argila dos sedimentos em suspensão; C) Amostra total de
sedimentos de barra e D) Fração argila dos sedimentos de barra.
Qz-quartzo, M-mica, AG-minerais de argila, Kf-Feldspato alcalino,
Ab-albita, E-esmectita, I-ilita e K-caulinita. Nos difratogramas da
fração argila indicados com OR, GL e AQ significam difratogramas
em lamina orientada, lamina glicolada e lamina aquecida.

dos sedimentos de barras dos mesmos rios (Figura 8). Os
minerais de argila formam agregados de granulometria silte e
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areia fina. Não se observa diferença expressiva entre os rios
quanto ao conteúdo mineral.

As análises químicas qualitativas obtidas com MEV/
EDS das esmectitas do material em suspensão são semelhan-
tes às obtidas para este mineral nos sedimentos de barra dos
mesmos rios estudados, e indicam que as esmectitas podem
ser do tipo montmorilonita-nontronita, formando por vezes
agregados siltosos, como detritos de líticos (Figura 9).

Composição química. As análises químicas do material em
suspensão forneceram os seguintes resultados (Tabela 1):
SiO

2 
(55,69% ± 3,89%), Al

2
O

3
 (18,68% ± 1,76%), Fe

2
O

3
 (5,89%

± 0,41%), K
2
O (1,93% ± 0,07%), MgO (1,17% ± 0,22%), Na

2
O

(0,41% ± 0,06%), além de TiO
2
 (0,85% ± 0,10%). Os valores

de P
2
O

5
 (0,10% ± 0,01%), CaO (0,14% ± 0,17%) e MnO (0,10%

± 0,02%) estão muito baixos. São sedimentos ricos em sílica
apresentando consideráveis concentrações de Al

2
O

3
, Fe

2
O

3
,

metais alcalinos e alcalinos terrosos (K, Na e Mg), demons-
trado seu potencial em nutrientes importantes para plantas.

O P total nestes sedimentos apresenta baixas con-
trações e bem semelhantes às concentrações nos sedimen-
tos de barra dos mesmos rios. Embora em baixas concentra-
ções também nos sedimentos de barra, Almeida (2005) e Viana
(2004) mostraram que, este elemento nutriente encontra-se
disponível para as plantas em concentração variando de 40 a
156 ppm, que, segundo Tomé Jr. (1997), são muito altas e
excelentes para o cultivo de milho e feijão. Como os sedimen-
tos em suspensão possuem características mineralógicas e
químicas semelhantes aos sedimentos de barra, supõe-se que
o P também se encontre disponível em razoáveis concentra-
ções nesses sedimentos.

A composição química é compatível com a mineralo-
gia encontrada nos sedimentos em suspensão, onde o SiO

2

responde pela abundância de quartzo que, juntamente com

Al
2
O

3
, representa também os minerais de argila. MgO, Fe

2
O

3
,

TiO
2
, CaO (em parte) e MnO devem fazer parte da esmectita,

enquanto que Na
2
O, K

2
O e CaO (em parte) pertencem a ilita e

feldspatos. Como não foram identificados fosfatos nos sedi-
mentos em suspensão, é provável que o P esteja adsorvido
na esmectita, a semelhança dos sedimentos das barras dos
mesmos rios.

A Tabela 1 também mostra que, no geral, os sedi-
mentos não apresentam grandes variações quanto à compo-
sição química, a julgar pelos pequenos valores de desvio-
padrão. Mesmo assim, observa-se pequena diminuição nas
concentrações de SiO

2 
e aumento de Al

2
O

3
, MgO e perda ao

fogo da amostra S-1 para S-12, ou seja, dos sedimentos em
suspensão do rio Acre para os do rio Juruá. Estes resultados
indicam aumento de aluminossilicatos na região central do
estado, o que também foi observado por Almeida (2005) em
sedimentos de barras destes rios, especialmente o aumento
de minerais de argila, que, como conseqüência, melhora o
potencial a agrícola desta região do estado.

Em relação aos sedimentos de barra, a carga de
suspensão é rica em Al, Fe, Mn e Mg, pobre em Ca e Na, e
mostra concentrações semelhantes de Si, K, Ti e P. Quando
comparada com a composição química da Crosta Terrestre
Superior (CTS) e dos Folhelhos Pós-Arqueanos Australia-
nos (FPAA), mostra-se empobrecida em Mg, Ca, Na e K e
semelhante em relação aos outros elementos maiores anali-
sados (Figura 10).

Intensidade do intemperismo. Considerando-se que para a
desagregação física e química das rochas para a produção de
sedimentos é necessária a atuação do intemperismo na área
fonte, torna-se de real importância determinar a intensidade
do mesmo na região das rochas fonte dos sedimentos em
suspensão dos rios do Acre, já que estes apresentam consi-

Figura 9. Imagem de MEV mostrando esmectita com feição de couve-flor, e espectro EDS, em amostra de sedimento em suspensão do rio
Envira, no estado do Acre.
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Tabela 1. Composição química da carga de suspensão dos rios estudados no estado do Acre e dos materiais de referência. Valores em % em
peso.

deráveis concentrações de nutrientes, e de minerais instá-
veis ao intemperismo químico, como por exemplo, a esmectita.

Como demonstrado por Almeida (2005) através do
estudo de minerais pesados, as principais fontes de rochas
sedimentares da Formação Solimões, que atualmente são as
fontes dos sedimentos em suspensão dos rios estudados
são: as rochas do oeste do Cráton Amazônico e as rochas
da região subandina da Bolívia e Peru. Embora se esteja

estudando sedimentos em suspensão derivados da Forma-
ção Solimões por retrabalhamento pelo sistema fluvial atu-
al, os mesmos parecem ter guardado a assinatura das ro-
chas da referida formação.

Para avaliar o grau de alteração química a que fo-
ram submetidos os sedimentos em suspensão utilizou-se
o Índice de Alteração Químico (IAQ), que é definido pela
razão Al

2
O

3
/(Al

2
O

3 
+ CaO + Na

2
O + K

2
O) .100 (conteúdo

molar e CaO pertencente a silicatos), e varia de 50, para
média das rochas da Crosta Superior não alteradas, a 100,
para materiais intensamente alterados (Nesbit & Young
1982, 1984).

O IAQ permite avaliar a intensidade de alteração
química na área fonte, ou alternativamente pode ser usado
para verificar a proporção relativa de alteração química sofri-
da pelo material presente nas amostras (Sawyer 1986).

Para o cálculo do IAQ nos sedimentos estudados,
foi admitido que o responsável pela alteração dos minerais
pré-existentes das rochas fontes foi o intemperismo. Como
não foi identificada a calcita ou mesmo a gipsita nos sedi-
mentos, admitiu-se que todo o CaO existente pertence aos
silicatos.

A presença de argilominerais nos sedimentos dos
rios em estudo, em forma de fragmentos do tamanho silte e
mesmo de areia fina, sugere transformação de minerais pré-
existentes por intemperismo de forma isovolumétrica.

Figura 10. Normalização química entre a concentração média da
carga de suspensão dos rios do estado do Acre, com concentração
média dos sedimentos de barra dos rios deste estado (PAC), utili-
zando dados de Almeida (2005), concentração média da Crosta
Terrestre Superior (CTS), com dados de Wedepohl (1995), e con-
centração dos Folhelhos Pós-Arqueanos Australianos (FPAA), com
dados de Taylor & McLennam (1985).
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O IAQ médio para os sedimentos em suspensão dos
rios do Acre foi de 86, praticamente o mesmo valor do IAQ da
ilita e da esmectita que é 85 (Taylor & McLennan 1985), mine-
rais constituintes dos sedimentos em suspensão. Esse valor,
por outro lado, é bem maior que os apresentados por Almeida
(2005) para os sedimentos de barra dos rios do Acre, por Vital
& Stattegger (2000) para as areias constituintes dos sedimen-
tos dos rios Amazonas e Marañon/Solimões, e por Yang et al.
(2003) para os sedimentos de fundo dos rios chineses
Changjiang e Huanghe (Figura 11).

Kronberg et al. (1989) e Kronberg & Benchimol (1992)
calcularam o IAQ para rochas da Formação Solimões
aflorantes ao longo do rio Purus nas proximidades da cidade
de Boca do Acre, no estado do Amazonas (Figura 11). Estes
autores obtiveram valores entre 81 e 89, bem próximos aos
dos sedimentos em suspensão estudados, mostrando nova-
mente pouca intensidade do intemperismo químico a que fo-
ram submetidos estes sedimentos, sugerindo condições se-
melhantes de atuação do intemperismo nas rochas fonte dos
sedimentos da Formação Solimões. Isto reforça as observa-
ções de campo, onde se verificou que os rios atuais estão
erodindo e redistribuindo sedimentos antes por eles mesmo
depositados nas planícies de inundação, bem como as ro-
chas da Formação Solimões, e que os mesmos sofreram mo-
derada ação do imtemperismo químico, com maior atuação do
intemperismo físico.

Razões de Elementos Maiores. A avaliação da imaturidade de
sedimentos e rochas sedimentares pode ser feita utilizando-
se as razões SiO

2
/Al

2
O

3
, (Franzinelli & Potter 1985), bem como

as razões K
2
O/Na

2
O e Na

2
O/CaO (Sawyer 1986, Yang et al.

2003). Embora estes autores não se refiram a valores conside-
ram que quanto maiores forem estas razões, maior será a ma-
turidade dos sedimentos analisados.

Na Tabela 2 são apresentadas as razões médias aci-
ma citadas para os sedimentos em suspensão estudados,
bem como as obtidas por Almeida (2005) nos sedimentos de
barra dos rios do Acre, por Franzinelli & Potter (1985) para
os sedimentos de barra dos rios que nascem nos Andes na

Tabela 2. Razões médias para os sedimentos suspensão estudados,
comparados com os sedimentos de barra dos rios do Acre (Almeida
2005), sedimentos de barra dos rios dos Andes (Franzinelli & Potter
1985) e da planície de inundação do rio Solimões (Konhauser et al.
1994).

Figura 11. Índice de Alteração Química (IAQ) para a média dos sedimentos em suspensão dos rios estudados no estado do Acre
comparado a outros materiais de referência. A-Este estudo; B-Almeida (2005); C-Vital & Stattegger (2000); D-Yang et al. (2003); E-Taylor
& McLennan (1985); F-Kronberg (1989) e G-Kronberg & Benchimol (1992).
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divisa Brasil, Peru e Colômbia, e por Konhauser et al. (1994)
para os sedimentos das planícies de inundação do rio
Solimões, próximo a Manaus. Os sedimentos estudados
apresentaram baixas razões SiO

2
/Al

2
O

3
, K

2
O/Na

2
O e Na

2
O/

CaO, o que lhes confere elevado grau de imaturidade, seme-
lhante aos outros tomados como referência. Essa imaturida-
de é indicada também pela presença de minerais instáveis,
como os minerais de argila 2:1 (esmectitas) e feldspatos.
Estes resultados mostram a diferença existente entre os se-
dimentos dos rios que drenam o Acre e vizinhanças, e os de
outras regiões da Amazônia, principalmente aqueles que
drenam rochas pré-cambrianas e os terrenos formados por
rochas pré-cambrianas e paleozóicas, cujas razões médias
de SiO

2
/Al

2
O

3
 são 122 e 283, respectivamente, com teores de

sílica por volta de 96%, o que os caracteriza como altamente
maturos (Franzinelli & Potter 1985).

Elementos-traço. Na Tabela 3 são apresentadas as concen-
trações dos elementos-traço para os sedimentos estudados.
Assim como para os elementos maiores, no geral, os resulta-
dos obtidos nas diferentes amostras não mostram grandes
variações nas concentrações dos elementos-traço. Porém, Ba,
Zr, Hf e Nb apresentam sutil diminuição nas suas concentra-
ções das amostras do Rio Acre (S-1, S-2 e S-3) para as amos-
tras do rio Juruá (S-11 e S-12), exibindo comportamento seme-
lhante ao SiO

2
.

A normalização destes elementos para os sedimen-
tos de barra dos rios do Acre, utilizando dados de Almeida
(2005), mostra enriquecimento em Rb, Cs, Th, U, Y, Nb, Cr, Co,

Sc e V, empobrecimento em Zr, Hf e Cu, e concentrações se-
melhantes em Sr e Ba. Por outro lado, quando normalizados
para a CTS e para o FPAA mostram enriquecimento em Cs, Y,
Cr, Cu, Sc e V, empobrecimento em Sr, Ba e Nb em relação ao
primeiro, e enriquecimento apenas em Rb e empobrecimento
em Sr, Cs, Ba, Th, Cr, Co, Cu e V em relação ao segundo
(Figura 12). Portanto, a concentração de elementos-traço nos
sedimentos em suspensão está entre aquelas dos sedimen-
tos de barra dos mesmos rios, do FPAA e da CTS, o que

Tabela 3. Concentração dos elementos traços nos sedimentos em suspensão dos rios estudados no estado do Acre. Valores em ppm.

Figura 12. Normalização química entre a concentração média de
elementos-traço dos sedimentos em suspensão dos rios do estado
do Acre, com concentração média dos sedimentos de praia dos rios
deste estado-PAC utilizando dados de Almeida (2005), concentra-
ção média da Crosta Terrestre Superior (CTS) com dados de
Wedepohl (1995), e concentração dos Folhelhos Pós-Arquenos Aus-
tralianos (FPAA), com dados de Taylor & McLennam (1985).
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confirma uma fonte constituída de matérias que, além de quart-
zo, contêm feldspatos e argilas 2:1. Isto é coerente com a
mineralogia dos sedimentos estudados, que é semelhante à
mineralogia dos sedimentos de barra (Almeida 2005) e a das
rochas sedimentares da Formação Solimões (Costa & Costa
1988, Costa et al.1989).

A concentração de elementos traços em sedimentos
é influenciada pela rocha fonte, intemperismo, diagênese e o
comportamento geoquímico de cada elemento em meio aquo-
so (Rollinson 1993).

Assim como para os sedimentos de barra, as con-
centrações dos elementos traços analisados nos sedimentos
em suspensão estudados estão relacionados principalmente
com os minerais de argila, exceção ao Zr e Hf que provêm do
zircão (Almeida 2005). Ressalta-se que Ba, Rb e Sr, assim como
nos sedimentos de praias, estejam fracionados entre minerais
de argila (illita / mica) e feldspatos, ou entre os dois principais
minerais de argila, a illita/mica e a esmectita, indicando que os
minerais de argila, em especial a esmectita, são uma variável
importante na distribuição dos elementos traços nos sedi-
mentos estudados.

CONCLUSÕES. Os sedimentos em suspensão transporta-
dos pelos rios do Acre são semelhantes entre si em termos
granulométricos, mineralógicos e da composição química,
embora mostrem sutil diminuição em SiO

2
, TiO

2
, Ba, Zr, Hf,Y,

Nb e Cr, e aumento em Al
2
O

3
, MgO e MnO

 
dos sedimentos em

suspensão do rio Acre para os do rio Juruá. Em termos de
composição química são semelhantes aos sedimentos de bar-
ra dos mesmos rios estudados, aos folhelhos pós-arqueanos
Australianos e as rochas da Crosta Terrestre Superior. Esta
composição química, aliada a mineralogia encontrada, sugere
sedimentos imaturos, e provenientes de região com modera-
da atuação de intemperismo químico e intenso intemperismo
físico. As relações hidrográficas e geológicas atuais mostram
que os sedimentos em suspensão têm como fonte rochas da
Formação Solimões e os sedimentos dos terraços aluviais
sobrepostos. Isto permite concluir que estes sedimentos, bem
como os solos formados a partir da Formação Solimões, es-
tão em pleno desequilíbrio com o clima quente e úmido rei-
nante no estado do Acre.

A mineralogia dos sedimentos em suspensão, onde
se destacam minerais como feldspato, ilita e especialmente
esmectita, de grande CTC (capacidade de troca catiônica),
são os responsáveis pela composição química rica em nutri-
entes como K, Mg e (Ca), e concentrações dos elementos-
traço nos sedimentos em suspensão que são depositados
nas planícies de inundação. Esta riqueza em nutrientes dos
sedimentos em suspensão, que em parte é liberada para as
plantas através das águas que percolam os sedimentos das
planícies de inundação, aliadas a granulometria síltica destes
sedimentos, são os condicionantes responsáveis pela boa
fertilidade das planícies de inundação, bem como em parte

para as barras, que são utilizadas empiricamente pelos ribeiri-
nhos para o cultivo de subsistência.
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Abstract. The present study was carried out on sediments of the bottom of the Negro River, along the shoreline of the city of  Manaus,
State of Amazonas, close to the mouth of tributaries, which drain urban and rural areas.  Sediments were sampled in the periods of lowest
(November 2002) and highest (June 2003) water volume. Determination of the concentration of metals such as Cd, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb and
Zn of these sediments was made in the residual and available phases.  Elements such as Cd, Cu, and predominate in the available phase in
samples of both periods. On the other hand, Pb, Fe, Mn and Ni were present in the residual phase in November and in the available phase
in June. This study revealed that the anthropogenic contribution from these urban tributaries to the contamination of the Negro River is
evident, although it still maintains its ability to dilute pollutants, mainly in the highest water volume period.

Keywords: Negro River, bottom sediments, geochemistry behaviour, anthropogenic contribution.

Resumo. Este estudo foi realizado nos sedimentos de fundo do rio Negro, orla de Manaus, estado do Amazonas, nas proximidades da foz
de tributários que drenam áreas urbana e rural. Os sedimentos foram amostrados nos períodos de menor (novembro de 2002) e maior volume
de água (junho de 2003). Nestes sedimentos foi feita a determinação da concentração dos metais Cd, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb e Zn nas fases
geoquímicas disponível  e residual. Os elementos Cd, Cu e Zn tiveram comportamento semelhante, com predomínio da fase disponível nas
duas amostragens. Elementos como Pb, Fe, Mn e Ni, no entanto, estiveram presentes na fase residual em novembro e, em junho, na fase
disponível. Este estudo demonstrou que a contribuição antrópica dos tributários urbanos para a contaminação do rio Negro é evidente,
embora este mantenha, ainda, sua capacidade de diluir os poluentes, principalmente no período de maior volume de água.

Palavras-chave: Rio Negro, sedimentos de fundo, comportamento geoquímico, contribuição antrópica.

INTRODUÇÃO. A contaminação dos rios por esgotos do-
mésticos e efluentes industriais tem sido um dos problemas
ambientais mais relevantes na região Amazônica. Além da
contaminação visível e desagradável, vem crescendo, em im-
portância, a contaminação dos recursos hídricos por metais
tóxicos, cujos tratamentos são difíceis e caros. Segundo
Förstner & Salomons (1980) e Förstner & Wittman (1983), os
contaminantes metálicos contidos nos efluentes industriais,
esgotos domésticos e lixo representam os principais e mais
perigosos poluentes responsáveis pela degradação dos re-
cursos hídricos.

Na orla da cidade de Manaus, capital do estado do
Amazonas, o rio Negro tem sido transformado, através dos
tributários, os igarapés São Raimundo e Educandos, em re-
ceptor de esgotos domésticos, lixo e efluentes industriais,
provenientes da ocupação urbana e industrial (Figuras 1 e
2). O crescimento urbano acelerado e o incremento das ati-
vidades do pólo industrial vêm agravando o processo de
contaminação do rio Negro. Além dos esgotos domésticos,

a bacia do igarapé Educandos também é receptora de
efluentes do Distrito Industrial, o que agravou seu proces-
so de degradação, em vista da alta carga de metais que o
refugo das indústrias contém, pelas atividades de
galvanoplastia. Atualmente, em vista da expansão urbana, a
degradação atinge também parte da bacia do igarapé Tarumã,
a qual possui grande parte de seu curso em área rural (Silva
1996, Pinto 2004).

Para avaliar o grau de contaminação por metais foi
selecionado um trecho do rio Negro de cerca de 30 km de
extensão, na orla de Manaus, nas proximidades da foz dos
igarapés Tarumã Açu, São Raimundo e Educandos (Figura 1).
Neste segmento foram coletados sedimentos de fundo, com
objetivo de estudar o comportamento geoquímico dos me-
tais Cd, Cu, Co, Cr, Fe, Mn, Ni, Pb e Zn, nas fases disponível
(livre para incorporação pela biota) e residual (preso à rede
cristalina dos minerais).

O estudo foi concentrado nos sedimentos de fundo,
pois, segundo Salomons & Förstner (1984), estes represen-
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tam fonte importante de informação do ambiente aquático e,
em ambientes contaminados, se transformam em reservatório
ou fonte de metais para a água, interferindo no desenvolvi-
mento de processos biogeoquímicos, pois, uma vez adsor-
vidos, podem ser reciclados por agentes químicos e biológi-
cos retornando à coluna d’água.

MATERIAL E MÉTODOS. As amostras de sedimentos de fun-
do foram coletadas nos seguintes locais: a montante da foz do
igarapé Tarumã (MIT), foz do igarapé Tarumã (FIT), a jusante
da foz do igarapé Tarumã (JIT), foz dos igarapés São Raimundo
(FISR) e Educandos (FIE), a jusante da foz do igarapé
Educandos (JIE) e no porto do Ceasa (CSA) (Figura 1).

Foram realizadas duas amostragens, uma no mês de
novembro de 2002 e outra no mês de junho de 2003, coincidin-
do com os períodos de menor e maior volume de água do rio,
ou seja, período máximo de vazante e de enchente, respectiva-

mente. As amostras foram coletadas com o amostrador “CORE”
e, subsequentemente, armazenadas em sacos plásticos.

Para a determinação dos metais nos sedimentos de
fundo foi utilizada a fração silte e argila (< 63 µm), visto que,
de acordo com Salomons & Förstner (1984), os metais se as-
sociam preferencialmente a ela, e ainda, segundo Moon et al.
(1994), está presente em todas as seções do corpo aquático
(água, sedimentos em suspensão e sedimentos de fundo).

Esta fração granulométrica foi obtida por
peneiramento úmido com peneira de 63 �m, e depois de sele-
cionada, foi seca em estufa a temperatura de 40 ºC, pulveriza-
da, e seca novamente. Posteriormente, de cada amostra foram
separadas alíquotas de 0,5 g, nas quais foi realizada a extra-
ção e determinação dos metais na forma total. Alíquotas de
1g também foram utilizadas para as extrações seqüenciais das
fases disponível (soma das fases trocável, oxidável e
redutível), onde o metal está livre para incorporação pela biota,
e residual, na qual o metal encontra-se preso à rede cristalina.
As técnicas analíticas empregadas neste estudo foram reali-
zadas de acordo com Souza (1986) e Pinto (2004).

Para a determinação dos metais na fase total foi
feita abertura (digestão) das amostras em cadinhos de teflon,
com solução mista fluor-perclórica na proporção 10:1, sob
banho de areia. Os metais foram extraídos em 20 ml de solu-
ção de HCl 0,5%, que foi armazenada em frasco com tampa,
para leitura por Espectroscopia de Absorção Atômica (EAA),
no Laboratório de Geoquímica da Universidade Federal do
Amazonas.

Para obtenção dos metais nas fases geoquímicas
disponível e residual, foram feitas extrações seqüenciais nas
seguintes fases:

Fase trocável: extração dos cátions metálicos
adsorvidos à superfície dos argilominerais, com solução de
acetato de amônio (CH

3
COONH

4
)

 
1M, a pH em torno de 7,0 e

agitação por duas horas. Em seguida, a amostra foi
centrifugada e filtrada, sendo a solução reservada para leitu-
ra em EAA e o resíduo para a extração da fase oxidável;

Fase oxidável: nesta fase foram extraídos os metais
ligados à matéria orgânica e aos sulfetos, com 20 ml de uma
solução mista de peróxido de hidrogênio (H

2
O

2
) 30% e ácido

nítrico, na proporção 5:3, a pH próximo de 2, sob agitação por
5 horas. Em seguida a amostra foi aquecida em estufa a apro-
ximadamente 98o C por 1 hora e, por último, foi realizada nova
extração com 10 ml de solução de acetato de amônio
(CH

3
COONH

4
) 3,5 N. Posteriormente a amostra foi filtrada, e a

solução foi utilizada para a determinação dos metais, e o resí-
duo destinado à fase redutível;

Fase redutível: nesta fase foram extraídos os metais
ligados aos óxidos e hidróxidos de Fe e Mn, com 35 ml de
solução mista (v/v) de cloridrato de hidroxilamina
(NH

2
OH.HCl) 0,1 M e ácido acético (CH

3
COOH) 25%, sob

agitação por 4 horas, e posterior aquecimento a 90oC por uma
hora. A extração foi finalizada em solução de acetato de amônio

Figura 1. Estações de coleta e principais bacias hidrográficas
tributárias do rio Negro, na orla de Manaus/AM.



Pinto. A. G.N. et al. / Comportamento do Cu, Cd, Fe, Mn, Ni, Pb, e Zn nos sedimentos de fundo do Rio Negro, orla de Manaus/ AM. 181

(CH
3
COONH

4
) 3,5 M, sob agitação por uma hora, sendo a

solução com os metais separada do resíduo por centrifugação
e filtração, e reservada para leitura em EAA, enquanto o resí-
duo destinado à fase residual;

Fase residual: nesta fase foram extraídos os metais
ligados à rede cristalina dos minerais. Em vista das perdas
nas sucessivas extrações, o resíduo foi seco e pesado nova-
mente e, em seguida, transferido para cadinhos de teflon e
digerido com 12 mL de solução mista de ácido fluorídrico
(HF) e perclórico (HCLO

4
), concentrados, na proporção 5:1,

em banho de areia até secura total. Após esfriar foram adicio-
nados 2 mL de HCLO

4 
concentrado, reagindo por 15 a 20 mi-

nutos sob aquecimento, e a extração foi concluída com 20 mL
de solução de ácido nítrico (HNO

3
) 10%. Após esfriar, a solu-

ção foi transferida para um balão volumétrico de 100 mL, sen-
do o volume completado com água destilada/deionizada, fil-
trada e reservada para leitura em EAA.

FISIOGRAFIA DA ÁREA DE ESTUDO. Geologia e geomor-
fologia. Manaus está localizada nos interflúvios tabulares da
Formação Alter do Chão, de idade cretácea (Daemon &
Contreras 1971, Daemon 1975), que é constituída por arenitos e
argilitos, com conglomerados subordinados (Reis et al. 2006).

As áreas mais elevadas topograficamente, conhe-
cidas na região como tesos, várzeas altas ou terra firme, são
constituídas principalmente por argilitos e arenitos, e estão
livres das enchentes, pois, se elevam entre 6 e 15 metros
acima do nível máximo das águas (Lourenço et al. 1978,
Fernandes Filho et al. 1997).

Esse tipo relevo favoreceu a ocupação humana
do sítio urbano de Manaus e a instalação do porto flutuan-
te, muito utilizado no transporte fluvial da região, pois, nes-
te trecho, o rio forma falésias com desníveis que variam
entre 20 e 50 m. A cidade é banhada pelo baixo curso do rio
Negro, que é o principal agente de drenagem e que apresen-
ta uma faixa de “praias” (barras arenosas) com largura máxi-
ma de 30 m, utilizadas pela população como área de lazer
(Ab’ Saber 1953).

Clima. O clima predominante no estado do Amazonas é ca-
racterizado por temperaturas médias anuais altas, acima de
27oC, e ainda pela alta umidade relativa do ar, superior a 80%.
Os níveis de precipitação pluviométrica são elevados, variam
entre 1.800 mm e 2.200 mm por ano, nas áreas de menor preci-
pitação, e entre 3.500 mm e 4.000 mm por ano, nas áreas mais
úmidas (Salati 1983, Salati et al. 1984, Nimer 1989).

No entanto, verificam-se na região dois períodos sa-
zonais bem definidos: um de intensas chuvas, conhecido como
“inverno”, que se estende de novembro a meados de junho,
e outro de estiagem, sendo mais apropriado denominá-lo de
período de menor precipitação, chamado pela população lo-
cal de “verão”, que começa em junho e vai até outubro ou
meados de novembro.

Hidrografia e regime hidrológico. O rio Negro se destaca
como um dos maiores afluentes do rio Amazonas, drena uma
área de aproximadamente 700.000 km2, por cerca de 1.700 km
de extensão, dos quais, aproximadamente 1.200 km, correm
em território brasileiro. Nasce na serra do Junaí, na Colôm-
bia e, em todo seu curso, até encontrar o rio Solimões para
formar o rio Amazonas, a aproximadamente 10 km leste de
Manaus, drena áreas de baixo relevo e terrenos consolida-
dos, o que reduz a velocidade e a erosão (Sioli 1968, Cunha
& Pascoaloto 2006).

A malha hídrica de Manaus é composta por pe-
quenos cursos de água que formam as três principais baci-
as tributárias do rio Negro: as bacias dos igarapés São
Raimundo e Educandos, localizadas em área urbana, e a
bacia do igarapé Tarumã, que drena principalmente área
rural (Figura 2).

A bacia do igarapé Tarumã tem como principais tri-
butários os igarapés Acará, Mariano Bolívia e Matrinxã, este
último com nascente na área do aterro controlado. Estes
igarapés encontram-se em processo de degradação devido
às atividades econômicas em seu entorno, como a exploração
de areia e de blocos de rocha para construção civil e, ainda,
agropecuária (Santos 2001).

As bacias dos igarapés São Raimundo e Educan-
dos drenam área com alta densidade populacional, desde

Figura 2. Principais drenagens de Manaus/AM com os indicado-
res da ocupação urbana.
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suas nascentes até a confluência com o rio Negro, e rece-
bem carga de esgotos domésticos de todos os seus tribu-
tários. Quase toda a vegetação ciliar foi retirada, que foi
preservada apenas em segmentos restritos, como na bacia
do igarapé São Raimundo, no Parque do Mindu, e na bacia
do igarapé Educandos, na área da Universidade Federal
do Amazonas. O igarapé do Quarenta, principal tributário
do igarapé Educandos, além dos esgotos domésticos e lixo,
recebe ainda efluentes industriais no seu curso superior,
onde se localiza o Distrito Industrial (Cleto Filho 1998, Oli-
veira 2002).

O regime hidrológico dos rios e igarapés da região
Amazônica está estreitamente relacionado com os compo-
nentes do meio ambiente como vegetação, geomorfologia,
geologia e, principalmente, com a pluviosidade da região.
Devido à sua posição geográfica, o regime de chuvas desta
região está sob a influência de zonas climáticas diferentes
dos dois hemisférios, o que promove períodos chuvosos al-
ternados (Soares 1991, Leal 1998).

A alternância do regime de chuva condiciona a
rede hidrográfica a períodos diferentes de oscilação das águas
no leito dos afluentes do rio Amazonas da margem esquerda
em relação aos da margem direita. Como conseqüência, ocor-
re a oscilação periódica do rio Amazonas, que se equivale a
do rio Negro. Medidas do nível do rio Negro, na orla de
Manaus, demonstram que a subida do nível das águas come-
ça em dezembro, com o início do período de chuva, e atinge o
nível máximo, em geral, no mês de junho. A vazante começa
no mês de julho e atinge o menor nível em outubro ou novem-
bro (Salati 1983, Pinto 2002).

RESULTADOS. As concentrações dos metais na forma total
estão contidas na Tabela 1, enquanto as fases disponível e
residual estão representadas na Figura 3.

Cádmio. As concentrações totais de Cd tiveram variação sig-
nificativa entre as duas amostragens, porém não houve gran-
de oscilação espacial. A menor concentração foi observada
na estação CSA, de 31  �g/g, no mês de novembro, e a máxima
de 71 mg/g foi detectada na estação JIE, no mês de junho.
Nota-se que as concentrações totais de Cd estão enriquecidas
quando comparadas aos 0,3 �g/g detectados nos sedimen-
tos de referência Folhelho Médio e Crosta Terrestre (Salomons
& Förstner 1984). Ao se comparar as fases geoquímicas dis-
ponível e residual nota-se o predomínio do metal na primeira
em novembro, mas, em junho, predominou na fase residual. A
maior oscilação ocorreu na fase residual, onde os valores
encontrados em novembro foram superiores ao dobro da-
queles observados em junho.

Cobre.  As concentrações totais de Cu mostraram variação
significativa de novembro para junho, embora a variação es-
pacial não seja grande em cada período. As menores concen-
trações correspondem ao mês de novembro com oscilação
entre 83 �g/g (FIT) e 166 �g/g (FIE). Em junho a concentra-
ção máxima foi de 281 �g/g (JIE) e a mínima 144 �g/g (MIT).
Todas as concentrações excedem o teor médio encontrado
na Crosta Terrestre (50 �g/g e no Folhelho Médio (33  �g/g).
Em todas as estações de coleta, a fase geoquímica que predo-
minou foi a disponível, com exceção das MIT e FISR, onde
predominou na fase residual.

Tabela 1. Concentração total dos metais Cd, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb e Zn no rio Negro, orla de Manaus, em novembro de 2002 (A) e junho de
2003 (B) e nos sedimentos de referência Folhelho Médio (FM) e Crosta Terrestre (CT), segundo Salomons & Förstner (1984). Valores
apresentados em ìg/g.

MIT - Montante foz ig. Tarumã, FIT- Foz  ig. Tarumã, JIT- Jusante ig. Tarumã, FISR- Foz ig. São Raimundo, FIE- Foz ig. Educandos JIE-

Jusante foz ig. Educandos, CSA- Porto do Ceasa
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Figura 3. Distribuição do Cd, Pb, Cu, Fe, Mn, Ni e Zn nas fases
disponível e residual no rio Negro, em novembro de 2002 (A) e
junho de 2003 (B).

Chumbo. As concentrações totais de Pb tiveram distribuição
espacial heterogênea, com maiores concentrações nas esta-
ções MIT, JIT, JIE e CSA, em novembro, e FIT, FISR e FIE em
junho, nas duas amostragens. Os valores mínimos e máximos
foram de 47 �g/g (JIT e CSA) e de 105 �g/g (FIE), em novem-

bro, e de 16 �g/g (MIT e CSA) e de 89 �g/g (FIT), em junho.
Em relação às fases geoquímicas, o Pb teve preferência pela
fase residual na estiagem, em todas as estações de coleta,
enquanto no período de chuvas, predominou na fase móvel
nas estações MIT, FIT, JIT, JIE e CSA.

Ferro. A influência do aumento do volume de água é evidente
na oscilação entre as concentrações do Fe no mês de novem-
bro e junho. Em novembro ficou entre 6.278 �g/g (MIT) e
18.413 �g/g (JIT). Em junho o menor valor foi 398 �g/g (FIT)
e o maior 694 �g/g (JIT). Ao se comparar as fases disponível
e residual, o Fe, em novembro, predominou na fase residual,
contudo, em junho, foi detectado em maior proporção nesta
fase, somente nas estações MIT, FISR, FIE e JIE, enquanto
nas demais predominou na fase disponível.

Manganês. Na forma total, o Mn teve acentuada variação
com maiores valores no mês de novembro, com 2.299 �g/g
(FIT) e 14.957 mg/g (CSA), enquanto em junho, oscilou entre
129 �g/g(FIT) e 414 �g/g(CSA). Estes valores excedem a con-
centração do metal nos sedimentos de referência oriundos
do Folhelho Médio (850 �g/g). Em relação às fases disponí-
vel e residual, houve forte predomínio na residual, em novem-
bro, porém, em junho, prevaleceu na fase móvel, exceto na
estação MIT, onde o metal continua em maior proporção na
residual.

Níquel.  A oscilação do Ni entre os dois meses de coleta não
foi acentuada e teve comportamento inverso ao do Fe e do
Mn, com maiores valores em junho, quando o menor valor foi
de 227 �g/g (MIT) e o maior de 1.148 �g/g (FIE). Em novem-
bro, as concentrações variaram de 166 mg/g (FIT) a 913 �g/g
(FIE). Comparando-se as duas fases geoquímicas, o Ni pre-
dominou na fase residual em novembro, e na fase disponível
em junho, em todas as estações de coleta, com distribuição
espacial homogênea.

Zinco. O Zn apresentou grande oscilação espacial e tempo-
ral, com maiores concentrações no período de menor volume
do rio, onde foram detectados 6.479 �g/g na estação JIE, e
12.578 �g/g na estação FISR. Em junho, com o aumento do
volume da água, essa oscilação foi menor, com 46,0 mg/g na
estação MIT e 362 �g/g na estação FIE. A comparação entre
as fases geoquímicas mostrou acentuada predominância do
metal na residual sobre a disponível em novembro, mas em
junho, ficou em maior proporção na fração disponível.

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES. O estudo mostrou que, em
todos os locais amostrados, os metais apresentaram teores
mais elevados em relação aos detectados por Elias & Silva
(2000 e 2001) na área do presente estudo. Isso indica incre-
mento da carga poluidora nos igarapés, e ainda, acumulação
desses metais, que estão também presentes em toda a exten-
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são das bacias urbanas, principalmente, nas bacias dos
igarapés São Raimundo e Educandos, como foi comprovado
em pesquisas anteriores a esta (Guedes & Silva 1988, Geissler
1999, Barroncas 1999).

O aumento das concentrações dos metais em no-
vembro se deve à redução do volume das águas do rio. Con-
tudo, os maiores valores de Cd, Cu e Ni foram observados no
mês de maior volume de água, o que pode estar relacionado à
mobilidade destes elementos, em virtude de chuvas localiza-
das. As estações MIT, FIT e JIT, apesar de estarem sob influ-
ência de menor densidade populacional, apresentaram valo-
res altos devido, provavelmente, à presença de estaleiros, e
ainda, do aterro controlado na área de drenagem da bacia do
Tarumã.

A diferença no comportamento dos metais nas fases
disponível e residual, nos dois períodos, pode estar associa-
da à natureza do material carreado para o rio, tanto pela ero-
são e despejo de resíduos, quanto pelas diferenças no regime
de chuva e volume da água nos dois meses.

As maiores concentrações dos metais foram detec-
tadas nos locais onde há maior concentração de poluentes:
foz dos igarapés São Raimundo e Educandos e a jusante des-
tas. As altas concentrações totais dos metais Cd, Cu, Fe, Mn,
Ni, Pb e Zn em relação aos sedimentos de referência mundial
(Folhelho Médio e Crosta Terrestre), resultam da freqüência,
magnitude e natureza dos despejos, e indicam enriquecimen-
to desses metais.

Qualquer um dos metais estudados pode ser in-
corporado pela biota local, uma vez que todos apresenta-
ram disponibilidade e que, nesta condição, possuem a pro-
priedade de migrar do sedimento para a fase líquida (dis-
solvida), e desta para a fase particulada. Uma vez na fase
dissolvida, podem estar presentes na água consumida pela
população, pois o tratamento convencional não elimina os
metais.

Apesar dos resultados mostrarem que a influência
dos igarapés contaminados São Raimundo e Educandos di-
minui a qualidade da água do rio Negro, principalmente no
período de menor volume de água, este rio dilui os despejos
poluidores, no período de cheia, quando atinge seu volume
máximo, em junho.

Desta forma, o grande volume de água do rio Negro
lhe concede a propriedade de se recuperar dos poluentes
que recebe pelas atividades antrópicas das áreas que drena.
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