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APRESENTAÇÃO

Este livro é uma coletânea dos trabalhos apresentados no 12° Simpósio de Geologia da Amazônia, que
ocorreu na Universidade Federal de Roraima, de 2 a 5 de outubro de 2011, e teve como o tema A Pesquisa
e o Conhecimento Geológico da Amazônia Transpondo Fronteiras.

A série Contribuições à Geologia da Amazônia tem como proposta ser um registro do panorama do
conhecimento geológico da Amazônia discutido no simpósio, com dez pesquisadores renomados de diver-
sas partes do mundo, duas palestras, uma mesa redonda, duas reuniões técnicas, 50 apresentações orais e
86 apresentações de painéis de pesquisadores brasileiros de 15 estados da federação e estrangeiros vindos
da Guiana, Suriname e Austrália. Destaca-se ainda a participação de representantes de 11 empresas da área
de mineração e de 14 instituições de pesquisa e ensino do Brasil. Assim, um total de 197 participantes se
reuniram num debate de natureza éientífica, girando em tomo de questões políticas, sociais e econômicas
pertinentes a geociências, aproveitando as características transfronteiriças do estado e ampliando as dis-
cussões para um cenário Pan-Amazônico.

A qualidade técnico-científica dos doze trabalhos que compõem este volume foi avaliada por um corpo
de 27 revisores de 15 instituições de pesquisa do Brasil, especialistas nos diversos temas contemplados, aos
quais agradecemos a colaboração. Do mesmo modo, agradecemos à comissão organizadora do 12SGA e
ao suporte financeiro e logístico dado pela Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), Vale S.A. (Vale), Serviço
Geológico do Brasil (CPRM), Universidade Federal de Roraima (UFRR), Instituto Nacional de Ciência e
Tecnologia de Geociências da Amazônia (GEOCIAM), a Redstone Resources Limited, ao Serviço de Apoio
às Pequenas e Médias Empresas de Roraima (SEBRAE/RR) e ao Governo do Estado de Roraima. Finali-
zando, agradecemos ainda a todos os autores pelo interesse em divulgar os resultados de suas pesquisas
neste volume do Contribuições a Geologia da Amazônia.

Fábio Luiz Wankler
Presidente da Comissão Organizadora do 12° Simpósio de Geologia da Amazônia
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Resumo
O estudo de perfis longitudinais e a análise de padrões de knickpoints quando aplicados a bacias hidrográficas podem
revelar processos transientes de modificação da paisagem, os quais podem ser associados à atividade neotectônica de uma
região. Esta pesquisa foi aplicada na região de Manaus (AM, Brasil), com o propósito de avaliar a evolução da paisagem,
assim como demonstrar a influência das falhas geológicas em perfis longitudinais de quatro bacias hidrográficas do
rio Negro. As análises morfométricas, relativas ao fluxo dos canais, padrão das drenagens, identificação de feições
anômalas nos rios e simetria dessas bacias, foram avaliadas sob a ótica da geomorfologia tectônica. As rupturas de
declive desenvolvidas em áreas de cabeceira de drenagens das bacias estudadas são decorrentes de erosão remontante,
associadas à instabilidade natural dos divisores de drenagem. Ao longo do canal, a distribuição dessas rupturas foi
irregular devido à queda de nível de base, possivelmente regional, associadas a interferências por falhas. Excetuando a
bacia do rio Tarumã-Mirim, as demais mostram distribuições distintas das rupturas com padrão específico a cada bacia.
Conjuntos de knickpoints de mesma geração, de diferentes tributários de uma mesma bacia, e em níveis topográficos
diferentes, estão correlacionados a importantes lineamentos tectônicos, os quais resultaram em significativas anomalias,
adaptações e modificações nas bacias hidrográficas estudadas. Os dados demonstram que os perfis longitudinais e
knickpoints de rios são importantes ferramentas para o estudo da evolução da paisagem na Amazônia.

Palavras-chave: Knickpoints, Neotectônica, Bacia do Amazonas.
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Abstract
The study of river profiles and knickpoints is an important tool to reveal transient signals of landscape modification,
particular1y in response to neotectonic processes. We applied this concept to four distinct hydrographic basins in the
region of Manaus (Amazonas, Brazil); all left tributaries of the lower Negro river, and sought to demonstrate the
influence of tectonic faults in the distribution of knickpoints and configuration of whole network river profiles. The
morphometric analysis related to drainage flux, pattem, anomaly, and symmetry were evaluated through the optics
of tectonic geomorphology. Results indicate that each catchment has a distinct knickpoint distribution, except for a
similar knickpoint (ten meter drop) in the main stems, arguably correlated to a regional base level fall, Knickpoints
supposedly generated in the same base level fall event are intriguingly distributed in different topographic levels along
tributaries in the same basin, which are correlated to important tectonic lineaments, which in tum caused significant
anomalies, adaptations and modifications in the studied basins. Furthermore, increased gradients in all headwaters
were correlated to the instability of the drainage divides in upstream. This study provides a better understanding of the
transient geomorphic processes that take place folIowing tectonic perturbation and act to mold the landscape. The data
reveal the river profiles and knickpoints as important but rather unused tools to study landscape evolution in Amazonia.

Keywords: knickpoints, neotectonics, Amazonas basin.

INTRODUÇÃO
Knickpoint, ou ruptura de declive, pode ser entendido

como um desequilíbrio no perfil longitudinal de um rio,
normalmente côncavo e de gradiente pouco acidentado,
como resposta de perturbações locais (Gardner 1983,
Bishop et ai. 2005, Crosby & Whipple 2006). Geralmente,
essa anomalia resulta no aumento do gradiente topográfico
e na formação de corredeiras e cachoeiras. O termo
knickpoint representa o local, no perfil longitudinal do rio,
que separa a porção reajustada de um canal da topografia
residual (Crosby & Whipple 2006). Esse limite transitório
ou transiente de desequilíbrio no canal pode ser decorrente
de vários fatores, tais como: erosão diferencial, grau de
coesão do material lito lógico, diferença de permeabilidade
na camada, glacio-eustasia, mudança de nível de base e
tectônica (Whipple 2004, Harbor et ai. 2005, Crosby &
Whipple 2006). A análise de perfis longitudinais de rio
representa, portanto, uma ferramenta muito útil para
o estudo dos fatores e dos processos que podem estar
associados à formação e modificação de uma paisagem.
Do ponto de vista da aplicação à tectônica, Mckeown et
ai. (1988) contribuíram com um importante estudo, no
qual a análise de perfil longitudinal de rio é utilizada para
inferir soerguimentos tectônicos recentes na região leste
de Ozark Mountains, Arkansas (EUA).

Na Amazônia, os estudos sobre knickpoints são
praticamente inexistentes, limitados à análise da extensão
dos grandes rios da Amazônia ou ainda sobre a morfologia
de canais. Uma tentativa de correlacionar esses dados
com anomalias na drenagem coube a Rodriguez (1993) e
Rodriguez & Suguio (1992) na designada "volta grande
do rio Xingu". No sudeste e sul brasileiro, entretanto,

mumeros são os trabalhos nessa linha de investigação
(Etchebehere 2000, Etchebehere et ai. 2004, 2006,
Martinez 2004, Guedes et ai. 2006, 2009, Franco et ai.
2008, Fujita et ai. 2008, Melo et ai. 2009). Esses estudos
buscaram identificar anomalias no perfil longitudinal de
rios e Índice de Gradiente RDE, conforme Hack (1973), e
sua relação com as deformações tectônicas atuais.

A análise de perfis longitudinais de drenagem e
de padrões de knickpoints, quando aplicada em uma
paisagem com forte influência tectônica, possibilita o
estudo de processos transientes de modificação da mesma
após a perturbação tectônica. Desse modo, a pesquisa
foi aplicada na região de Manaus (AM), onde o estudo
neotectônico tem alcançado um avanço significativo. O
propósito desta pesquisa é o de demonstrar a influência
das falhas geológicas em quatro bacias hidrográficas: rios
Cuieiras, Tarumã-Mirim, Tarumã-Açu e Puraquequara,
todos afluentes da margem esquerda do rio Negro (Fig. 1).
Os perfis longitudinais dessas bacias hidrográficas foram
correlacionados às análises geomorfológica e tectônica,
conforme os estudos de Silva (2005), Silva et ai. (2007) e
VaI & Silva (2011). Os dados indicaram uma distribuição
de knickpoints distinta em cada uma das bacias analisadas,
exceto por um com desnível semelhante comum aos
canais principais. Foi comprovado, ainda, a existência
de knickpoints coexistentes com lineamentos tectônicos
resultando em um sistema de drenagem decapitado e
capturado, sob forte interferência de falhas neotectônicas
nos perfis longitudinais. Os estudos demonstraram que os
perfis longitudinais e knickpoints de rios são importantes
ferramentas para o estudo da evolução da paisagem e
neotectônica na Amazônia.
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Figura 1 - Localização das bacias hidrográficas dos rios Cuieiras, Tarumã-Mirim e Tarumã-Açu, afluentes do rio Negro, e
Puraquequara, afluente do rio Amazonas, na região de Manaus (AM), sobrepostas ao modelo SRTM
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MÉTODOS
A sistemática do estudo foi a de realizar a análise de

perfis longitudinais e knickpoints em uma área que apre-
senta significativas deformações neotectônicas, com evi-
dências marcantes no relevo e na rede de drenagem. Esses
dados são baseadas nos estudos de Silva (2005), Silva et
aI. (2007), Amaral et al. (2009), VaI et al. (2010) e VaI &
Silva (2011). Concemente à analise geomorfológica e tec-
tônica, os estudos anteriormente citados foram baseados
na análise em imagens Landsat ETM+ e modelo digital
de elevação (MDE) da missão SRTM (Shuttle Radar To-
pography Missioni para a identificação de elementos no
relevo e na drenagem associados à tectônica. Nesses estu-
dos, a rede de drenagem foi classificada e analisada con-
forme Strahler (1952), Howard (1967), Schumm (1981),
KeUer & Pinter (1996) e Schumm et al. (2002). O cálculo
do Fator de Assimetria das bacias hidrográficas da área
estudada foi obtido de acordo com Cox (1994) e KeUer &
Pinter (1996).

Os dados geológicos e estruturais foram obtidos a
partir dos estudos de Silva (2005), Amaral et al. (2009) e VaI
et al. (2010) que mapearam sistematicamente os conjuntos
de falhas que afetam as unidades geológicas que ocorrem
na área. Esses dados e informações compreendem as seções
geológicas que ilustram as deformações neotectônicas,
bem como os dados estruturais e sua interpretação.

O mapa de drenagem foi obtido a partir da extração
automática no MDE SRTM, com resolução de aproxima-
damente 90 m por pixel. As imagens concementes à área
de estudo foram corrigi das para preenchimento dos vazios
existentes no modelo, através de ferramentas Blackart e
SRTM fiU. A obtenção da rede de drenagem seguiu o pro-
cedimento via ArcGIS, através da ferramenta Hydrology.
Os perfis longitudinais e knickpoints foram obtidos au-
tomaticamente a partir da base de drenagem e MDE ob-
tida anteriormente e elaborados para cada bacia (canais
principais e tributários). Esses perfis foram elaborados
conforme a rotina digitalizada de coleta e tratamento de
dados estabelecida por Harbor et al. (2005). A elaboração
dos perfis, correção de erros inerentes ao modelo SRTM
e suavização dos perfis longitudinais foram feitos no pro-
grama Matlab. A partir desse programa, foi calculado o
desvio do nível de base em relação ao perfil longitudinal
ideal previsto para a bacia (perfil côncavo sem rupturas).
Tal determinação é fundamental para quantificar os des-
vios e determinar os locais prováveis em que ocorrem
knickpoints. Em seguida, o perfil de desvio é importado
para o ArcGIS para plotagem das áreas com convexidades
anômalas (knickpoints) no MDE e correlação com dados
geomorfológicos e estruturais.
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O resultado dos possíveis locais com ocorrência de
knickpoints, os gráficos de desvio de nível de base e dos
perfis longitudinais foram analisados e discutidos com base
nos trabalhos de Gardner (1983), Mckeown et a!. (1988),
Whipple (2004), Bishop et al. (2005), Harbor et a!. (2005)
e Crosby & Whipple (2006). Estes foram correlacionados
aos dados geológicos, geomorfológicos e tectônicos
existentes no que conceme à análise neotectônica, cujo
resultado mostra a distribuição de ruptura de declive e sua
relação com os fatores neotectônicos.

RESULTADOS
Geologia e tectônica da área

A unidade geológica que predomina na área de
estudo compreende os sedimentos cretáceos, de ambiente
fíúvio-lacustre, da Fm Alter do Chão, Grupo Javari,
Bacia do Amazonas (Kistler 1954), conforme a Fig. 2A.
Essa unidade é representada por arenitos e siltitos finos
a médios avermelhados e/ou caulinizados e bastante
intemperi~ados (Caputo et a!. 1971, Silva 2005). É sob
essa unidade geológica que se desenvolve o latossolo
amarelo típico da região, constituído por uma crosta
laterítica bem desenvolvida de idade plio-pleistocênica.
A monótona ocorrência dos sedimentos cretáceos é
interrompida pelos sedimentos aluviais recentes situados
no canal do rio Negro ou nos vales estreitos dos igarapés
da região. Porém, especialmente no interflúvio entre
os rios Cuieiras e Tarumã-Mirim, VaI et al. (2011) têm
caracterizado o depósito do paleocanal do Tarumã-Mirim,
o qual representa uma sequência de níveis de arenitos
grossos esbranquiçados e avermelhados na base, contendo
grânulos de quartzo e níveis arenosos ferruginosos,
sotopostos por um material arenoso pouco estruturado,
contendo nível irregular de seixos (quartzo ou ametista),
bem arredondados e mal selecionados, pouco espesso (20
em). Níveis argilosos maciços, com 1 m de espessura,
seguidos por sequências arenosas com granodecrescência
ascendente, sobreposto por uma camada de brechas e
de gretas de argila amarelada, constituem a fase final
dessa deposição aluvial recente da antiga conexão entre
os rios Cuieiras e Tarumã-Mirim, conforme descrita por
Nascimento et al. (1976), Silva (2005), Amaral et al. (2008
e 2009) e Vai & Silva (2011).

O processo de captura do rio Cuieiras e sua inflexão
para sudoeste, em direção ao rio Negro, foram causados
pela falha normal do Baependi, que provocou mudança do
nível de base que resultou na inversão do fluxo do igarapé
Cachoeira e a formação do paleocanal (Amaral et al.
2008,2009, Vai et al. 2010). A Falha do Baependi é uma
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Figura 2 -Em (A), mapa geológico da área de estudo. Predomina a Fm Alter
do Chão (Ka), de idade cretácea - Grupo Javari da Bacia do Amazonas; os
sedimentos do paleocanal (Qp), no vale do rio Tarumã-Mirim, e os depósitos
quaternários aluviais situados no baixo curso do rio Negro (Qa, Qb, Qt).
Destaque para a Falha do Baependi com direção NW-SE (conforme Silva
2005 e Amaral et ai. 2008). Em (B), tem-se a distribuição de lineamentos
NW-SE em imagem Landsat TM5 (tons de cinza), com predomínio da
direção N25-30W, mas também orientações N-S, E-We NE-SW

descontinuidade do embasamento reativada no Cenozoico,
que, no relevo, compreende uma escarpa alinhada com
100km de extensão e direção NW-SE (Silva 2005, VaI
et aI. 2010, VaI & Silva 2011), conforme Fig. 2B. Essa
falha apresenta atitude N30-35W/25-30SW e mostra
deslocamento das camadas da Fm Alter do Chão e da
crosta laterítica (Fig. 3D). Esse sistema de falhas normais
NW-SE está bem marcado na região, sendo mapeado
no interflúvio entre os rios Tarumã-Mirim e Tarumã-
Açu na cidade de Manaus, predominando a orientação
N35W/60SW, muito embora sejam observadas falhas com
planos que mergulham para nordeste (N20W/45NE).

De acordo com Silva (2005), o quadro neotectônico
dessa região apresenta pelo menos dois sistemas bem
caracterizados. A Fm Alter do Chão apresenta falhas
normais com orientação NE-SW e mergulho para os dois
quadrantes (N40-50E/40SE e N40-50E/40NW), com
formação de estruturas horste e gráben, mas que não
afetam o nível laterítico. Estruturas em flor positiva e
falhas inversas que também afetam essa unidade reportam
a um quadro transpressivo sindeposicional. O quadro
mais novo, em que o sistema de falhas normais, como,
por exemplo, a Falha do Baependi e a Falha do rio Negro
estão associadas, compreende o sistema transcorrente
destral E-W, mencionado por Hasui (1990), Costa &
Hasui (1997), Fernandes Filho et al. (1997) e Silva (2005).
Nesse quadro, falhas transcorrentes destrais N50E e,
eventualmente, falhas transcorrentes sinistrais próximas a
N-S, complementam esse sistema.

Geomorfologia das bacias hidrográficas
O relevo dessa região, formado por colinas dissecadas

com topos tabulares e/ou convexos, varia em altitudes entre
50 e 100 m, pertence ao denominado Planalto Dissecado
Rio Trombetas-Rio Negro, segundo IBGE (2006). Essa
unidade de relevo desenvolvida em rochas da Fm Alter do
Chão está desnivelada por falhas neotectônicas (Silva et al.
2007, Amaral et al. 2009, VaI et al. 2010), onde o sistema
de drenagem está francamente adaptado (Sternberg 1950).
O sistema de drenagem orientado segundo NW-SE, é clas-
sificado como subdendrítico, podendo ocorrer os tipos pa-
ralelo e treliça, enquanto que anomalias, tais como, curvas
anômalas, forma em candelabro, anelares e meandramen-
tos anômalos também podem ser encontradas (Silva 2005,
Ibanez et al. 2007). Contudo, predominam drenagens sub-
sequentes, com exceção ao igarapé Cachoeira, nitidamente
obsequente.
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Figura 3 - Controle neotectônico de falhas na região. Conjunto de falhas normais, orientadas N30W com mer-
gulhos para sudoeste e nordeste, na avenida do Turismo, cidade de Manaus (A e B) que corresponde à Falha
do rio Negro. Conjunto defalhas normais N25W efalha transcorrente N35W associada, no ramal do Pau-Rosa,
BR-174, que mostra planos estriados no nivel laterltico (C). Operfil acima corresponde à interpretação da seção
abaixo. Falha do Baependi (N30W/25SW) mapeada na margem esquerda do rio Negro (D).
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A hidrografia dessa área está composta pelas bacias
hidrográficas dos rios Cuieiras-Branquinho, Tarumã-
Mirim, Tarumã-Açu e Puraquequara, todos afluentes
da margem esquerda do rio Negro, exceto a do rio
Puraquequara que flui próximo ao encontro dos rios Negro/
Amazonas (Fig. 1). Os rios Cuieiras e Branquinho, juntos,
formam a maior bacia hidrográfica da área, com cerca de
140km de extensão, fortemente assimétrica, com fator de
assimetria AF = 29, o que indica possível deslocamento da
drenagem para oeste, possivelmente resultante da captura
que ocorreu no baixo curso (Silva 2005). Uma série de
feições anômalas, associadas a processos neotectônicos,
ocorre nessa bacia, tais como: a) meandros anômalos no
baixo curso desse rio, b) a inversão de fluxo do igarapé
Cachoeira, c) o padrão em candelabro do rio Cuieiras no

alto curso, d) a retração da escarpa da Falha do Baependi,
e) ocorrência do paleocanal no interflúvio do igarapé
Cachoeira e do rio Tarumã-Mirim, conforme Silva (2005)
e VaI et ai. (2011) (Fig. 4).

Conforme já mencionado, esses rios, junto com
o rio Tarumã-Mirim, tinham a mesma direção de fluxo,
agora desviado para sudoeste pela atuação da Falha do
Baependi. Desse modo, a bacia do rio Tarumã-Mirim
possui área limitada e manteve o fluxo para sul-sudeste. O
curso principal desse rio possui aproximadamente 40 km
de extensão, drenando em altitude da ordem de 75 a 55 m
na região de cabeceira, até atingir o nível do rio Negro,
por volta de 8 m na foz. O cálculo do Fator de Assimetria
mostra uma bacia pouco assimétrica (AF = 54), com
possível deslocamento da drenagem para nordeste.

~
~ 11' 1iiiiIii_1iiii1iiiii1=

PERFIL TOPOGRÁFICO A-B

Figura 4 - Feições anômalas observadas no modelo SRTM Em (A), sentido de fluxo do igarapé Cachoeira para norte, padrão
em candelabro do rio Cuieiras e meandramento anômalo no baixo curso desse rio. Em (B), detalhe do meandramento anômalo
ao atravessar a escarpa dissecada da falha do Baependi e o fluxo do igarapé Cachoeira para norte-noroeste. Em (C), o perfil
topográfico que mostra o desnível causado pelafalha do Baependi e o paleovale de um rio desajustado.
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A bacia do rio Tarumã-Açu é a segunda maior bacia,
cujo rio principal possui aproximadamente 70 km de
comprimento, atingindo cotas de até 95 m na cabeceira
e 10 m próximo à foz com o rio Negro. Esta bacia é
marcadamente assimétrica, com fator de assimetria 31
(AF = 31), que demonstra deslocamento para oeste,
direção aproximadamente S-N. Na margem direita, onde a
área dessa bacia é menor, ocorrem relevos remanescentes
que se encontram dissecados e alinhados nessa direção
estrutural, coincidindo com o alinhamento de confluências
de drenagem. A bacia do rio Puraquequara é relativamente
menor em comparação com as demais bacias hidrográficas.
Possui 50 km de extensão no canal principal e drena
áreas com até 118 m de altitude e 10m na foz com o
rio Negro/Amazonas. A bacia do rio Puraquequara, em
contrapartida, é pouco assimétrica (AF =45), porém possui
uma morfologia atípica para as bacias de drenagem dessa
área, pois possui tributários muito curtos na cabeceira e
extensos a jusante. Isso pode ser devido à diferença de
dissecação da margem esquerda para a margem direita,
que é mais dissecada. No vale desse rio, curvas bruscas
e escarpas alinhadas em ambas as margens sugerem o
controle estrutural desse sistema, cujo fluxo é de noroeste
para sudeste.

Perfis longitudinais e distribuição de possíveis
knickpoints

A aplicação do algoritmo utilizado por Harbor et al.
(2005) na rede de drenagem, extraída a partir do modelo
SRTM, resultou no mapa de distribuição de knickpoints
apresentado na Fig. 5. Nesse mapa, a drenagem está
representada sob a forma de desvio logarítmico de
um perfil ideal, onde os tons azuis significam perfis
longitudinais suaves e côncavos, já os tons avermelhados,
trechos convexos no perfil do canal que configuram
possíveis locais de rupturas de declive (knickpoints) e
as cores intermediárias representam a transição de um
perfil côncavo para convexo. A expressiva distribuição
observada no mapa demonstra o caráter transiente dos
perfis, ainda por atingir estabilidade. Nota-se nesse
mapa que ocorrem knickpoints na porção mediana e nos
tributários de baixa ordem, com destaque para as áreas
de cabeceira. Na bacia do rio Cuieiras, quase não se

Contribuições à Geologia da Amazônia - Volume 8, 2013

observam rupturas de declive no canal principal, sendo
estes distribuídos nos tributários e no alto curso dos rios
Cuieiras e Branquinho. Na bacia do rio Tarumã-Mirim,
entretanto, as convexidades no canal ocorrem a partir da
porção mediana do canal para montante, demarcada no
gráfico pela linha transversal ao canal. Nas bacias dos
rios Tarumã-Açu e Puraquequara, esse limite estabelecido
ocorre próximo à área de cabeceira do canal. Assim como
na bacia do rio Cuieiras, as demais bacias mostram o
predomínio de knickpoints nos afluentes em detrimento
dos canais principais. Na bacia do Puraquequara, ocorre
uma sequência de rupturas ao longo de uma anomalia
circular (Fig. 5). Outra característica comum para as
bacias estudadas é a presença de knickpoints próxima à
confluência do tributário com o canal principal, como, por
exemplo, no igarapé Cachoeira (bacia do rio Cuieiras), no
médio curso do rio Tarumã-Mirim e em alguns canais na
bacia do rio Puraquequara. Particularmente, a maioria dos
tributários da margem direita do rio Tarumã-Açu apresenta
rupturas de declive próximas às confluências, enquanto que
na margem esquerda ocorre uma sequência de knickpoints
alinhados, segundo a direção NNW-SSE, com altemância
de seções convexas e côncavas (Fig. 5).

O perfil longitudinal da bacia do rio Cuieiras mostra
que as rupturas de declive estão localizadas nos tributários
do canal principal, com destaque para o igarapé Cachoeira,
que marca um ressalto significativo nesse perfil (Fig. 6). É
conspícuo notar que o rio Branquinho está situado em nível
altimétrico abaixo do rio Cuieiras, indicando um canal mais
aprofundado e estabilizado. Os knickpoints desenvolvidos
nos canais tributários dessa bacia, entretanto, estão
situados a 45 m de altitude, o que provavelmente deve
representar um sinal transiente inerente à queda do nível
de base no canal do rio Cuieiras com propagação para
montante da bacia. A propagação desse sinal transiente
nas drenagens afluentes pode ser observada no gráfico
do desvio altimétrico do canal em relação ao perfil ideal,
cujos valores variam entre 10 e 20 m em relação ao canal
principal. Nota-se, entretanto, que esses desvios podem
estar associados à Falha do Baependi, uma vez que esta
parece ser uma importante feição para a ocorrência de
knickpoints e a propagação do sinal para montante. A
jusante da captura, na região afetada pela zona de falha do
Baependi, o desvio é de aproximadamente 10m.
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Figura 5 - Mapa de distribuição de possíveis knickpoints da área estudada, cuja rede de drenagem está representada na forma
de desvio logaritmico de um perfil ideal. Os tons azulados são perfis suaves e côncavos, os avermelhados são áreas convexas e
configuram rupturas de declive, os demais níveis transicionais. A linha curva transversal ao canal principal representa o início
de knickpoints no canal principal. As principais correspondências entre lineamentos, anomalias circulares e knickpoints estão
indicadas por setas e respectivamente traçadas em branco.
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o perfil longitudinal do rio Tarumã-Mirim apresenta
uma forte convexidade que se estende de 20 km até a
região de cabeceira (Fig. 6). Esse limite coincide com
a linha transversal apontada na Fig. 5. Todos os canais
tributários desse rio possuem perfis convexos (knickpoints),
indicando assim um processo de incisão do rio principal.
Os tributários que deságuam a jusante dessa convexidade
do canal principal possuem knickpoints muito mais
expressivos do que aqueles que deságuam a montante
desse limite. Topograficamente, isso parece estar situado
a 35 m de altitude. A jusante desse limite, os tributários
dessa bacia descrevem um perfil convexo que demonstram
ter adquirido o sinal de convexidade relativo ao canal
principal. O único afluente do rio Tarumã- Mirim que
tem cabeceira na escarpa da Falha do Baependi descreve
um perfil nitidamente convexo na foz e na cabeceira,
mas côncavo ao cruzar a escarpa. O perfil longitudinal
de desvio altimétrico revelou valores diferenciados, de
maneira que o canal principal apresenta um desvio de
10m e, os tributários, 15 m. Todos os canais a jusante do
knickpoint do canal principal apresentam o desnível de 10
a 15 m, já os canais à montante do mesmo demonstram um
perfil ainda não adaptado.

O rio Tarumã-Açu possui baixa declividade, fato este
demonstrado pelo perfil longitudinal côncavo no baixo
curso desse rio. Na porção mediana do canal, duas áreas
convexas ocorrem entre 20 e 30 km e 38 a 55 km e uma
na área de cabeceira, entre 60 e 70 km. A convexidade
situada entre 38 a 55 km é a mais significativa e tem
reflexo nos canais tributários que deságuam nesta zona,
os quais apresentam o mesmo comportamento no perfil
longitudinal. Os tributários da margem esquerda dessa
bacia apresentam o mesmo padrão no perfil longitudinal
do baixo ao médio curso, com sucessivas transições
côncavo-convexas, cujos knickpoints são acumulados a
25 m de altitude. Na margem direita, todos os tributários
apresentam knickpoints expressivos, pontuais, com
ocorrência nas proximidades da confluência com o canal
principal. O perfil de desvio desta bacia revelou uma zona
de knickpoints no médio ao alto curso do rio Tarumã-
Açu, com desvio de aproximadamente 10m do perfil
longitudinal ideal. Esse valor também tem correspondência
nos tributários a jusante do knickpoint principal, porém,
consistindo num padrão com desvios consecutivos. A
montante da ruptura de declive, os canais tributários
desenvolvem desvios menores, mesmo sem esse desvio
ocorrer no canal principal.

O perfil longitudinal do rio Puraquequara apresenta
possíveis knickpoints entre 6 e 25 km e 30 a 45 km. Todos
os tributários dessa bacia apresentam essas convexidades
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no perfil, o que pode indicar incisão da bacia. Os perfis
longitudinais dos tributários dessa bacia descrevem,
em alguns casos, um perfil inteiramente convexo ou
inteiramente côncavo, com discretas convexidades
associadas. Os knickpoints que ocorrem nessa bacia
predominam na região de cabeceira, ao longo do tributário
e na zona de confluência com o canal principal. Nota-se
que alguns tributários estão situados em altitudes mais
baixas que o canal principal, o que pode representar um
sinal transiente entre estados instável e estável ou, ainda,
um erro gerado no MDE potencialmente causado pelo alto
nível da água. Nesta bacia, o perfil longitudinal de desvio é
8 m no canal principal. Nos canais tributários já adaptados,
a jusante do knickpoint, os desvios são de 10 a 12 m.

Na área de estudo, os knickpoints podem ocorrer como
corredeiras e/ou cachoeiras com vários metros de desnível
(Fig. 7). A transição entre perfil côncavo e convexo pode
ser brusca ou suave. Nesse sentido, o limite inferior de
um knickpoint, ou início do mesmo, pode ser marcado por
um brusco desnível na base do canal, OU simplesmente um
suave arqueamento do substrato, que pode evoluir para
uma cachoeira à medida que se desloca para montante. No
caso em particular da Amazônia, esses locais de ruptura
de declive invariavelmente ficam submersos na época
da cheia dos rios. No aspecto geológico, o substrato das
cachoeiras e corredeiras é o arenito da Fm Alter do Chão,
denominada localmente de "Arenito Manaus".

As cachoeiras desenvolvidas na bacia do rio Tarumã-
Açu, baixo curso, conforme mostrado nas Figs. 7A e 7B
mostram que esse desnível foi formado em arenito e/ou
siltito. A jusante da cachoeira é comum a ocorrência de
blocos rochosos de diversos tamanhos resultantes da erosão
remontante. Na cachoeira do Alto- Tarumã, esse desnível é
da ordem de 10m, enquanto que na Ponte da Bolívia essa
diferença topográfica não é superior a 2 m. Notou-se ainda
que essa rocha está bastante fraturada, conforme mapeado
por Silva (2005). No igarapé Cachoeira, médio curso do
rio Cuieiras, o substrato rochoso também é constituído
pela mesma rocha sedimentar (Fig. 7C). Nesse local, o
desnível topográfico é de aproximadamente 3m de queda,
na ruptura principal. Normalmente, enquanto o substrato
rochoso (Fm Alter do Chão) permanece exposto dentro da
zona de knickpoint, a jusante, dentro da zona côncava, este
substrato é recoberto por sedimentos que o protegem da
erosão fluvial, evidenciando assim o caráter transicional
do knickpoint. Diversas fraturas subverti cais observadas
no arenito exposto no igarapé Cachoeira, nas direções
N-S, NW-SE e NE-SW, promovem a migração remontante
a preservação da ruptura quase vertical do knickpoint.



Almeida et ai. / Distribuição de knickpoints em bacias de drenagem na região de Manaus (AM) e seu potencial para o estudo neotectônico e evolução da paisagem na Amazônia 17

Bacia do rio Cuieiras

o 120

40 45

30

:g 25

120

~ 15'fi,
'"ii;1O
III

5

o

70

30 Bacia do rio Cuieiras

45

45

2 ao

25

140

70

50

li 10 15 20 25 30 35

Bacia do rio Tarumã-Açu

.1
0 10 15 20 25 30 35 40

Distância a Montante (11m)

Figura 6 - Perfis longitudinais dos canais principais e tributários das bacias dos rios Cuieiras (A), Tarumã-Mirim (B), Tarumã-Açu
(C) e Puraquequara (D) com seus respectivos gráficos de desvio altimétrico em relação ao perfil ideal (A', B', C'e D ').

80

§:70
o~eo
(11

~50

W40

ao
20
1011:.--"::;.....::::.----

00 3010 20 40 00

5

Bacia do rio Puraquequara

Distância a Montante (11m)



18 Contribuições à Geologia da Amazônia - Volume 8, 2013

Figura 7 - Rupturas de declive (knickpoints) observados em campo desenvolvidos em arenito da Fm Alter do Chão (Arenito
Manaus): Cachoeira do Alto-Tarumã (A) e Corredeira na Ponte da Bolívia (B), ambas na bacia do rio Tarumã-Açu (área urbana
de Manaus) e cachoeira no igarapé Cachoeira, afluente do rio Cuieiras, bacia do rio Cuieiras (C).

DISCUSSÃO

Os perfis longitudinais dos canais das bacias estuda-
das apresentam knickpoints no médio e alto curso dos ca-
nais. Crosby & Whipple (2006) comentam que esse fato é
diagnóstico do processo de incisão do canal que se inicia
no baixo curso e é transmitido rio/bacia acima. Todos os
demais canais apresentam essa mesma característica, in-
cluindo a bacia do rio Tarumã-Mirim, que é a menor bacia
hidrográfica da área estudada. O fato de esse rio ter inci-
são pronunciada mesmo em um vale aluvial muito maior
para o canal atual pode ser entendido por o mesmo ser
a parte remanescente da bacia dos rios Cuieiras e Bran-
quinho, conforme atestado pela ocorrência do paleocanal
situado no vale do rio Tarumã-Mirim (Silva 2005, Amaral
et al. 2008,2009, Vai et a!. 2010).

A ocorrência de knickpoint comum a todas as bacias
mostra que estes resultam do processo de incisão e
dissecação do relevo para atingir um estado de equilíbrio
após uma queda do nível de base local da ordem de 10
m, conforme constatado no perfil de desvio altimétrico
(Fig. 6). O fato de ocorrerem knickpoints no médio curso
dos principais canais das bacias estudadas e em altitudes
diferentes deve representar um processo de queda de
nível de base simultâneo para esta região. A propagação
remontante da ruptura de declive no canal principal
ocasiona migração do sinal e sua distribuição para todos
os tributários a jusante do ponto em desequilíbrio (Harbor
et aI. 2005), processo que é indicado pela presença de
knickpoints no baixo curso de todos os canais tributários a
jusante da ruptura principal em todas as bacias estudadas.
O poder de erosão de cada tributário dependerá da sua
ordem, cujo resultado será na formação de corredeiras e!
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ou cachoeiras. Os tributários de terceira ou maior ordem
(conforme Strahler 1952), consequentemente de menor
potência erosiva, são incapazes de acompanhar este
processo de incisão da bacia, levando então à formação de
elevadas cachoeiras, como é o caso da Cachoeira do Alto
Tarumã (bacia do rio Tarumã-Açu), na região de Manaus.
Portanto, a formação desta cachoeira pode ser explicada
pela incisão pronunciada da bacia enquanto o canal
tributário permanece na altitude remanescente, sendo
então separados por um degrau de 10m, que é o desnível
que foi revelado pela análise dos perfis longitudinais.
Crosby & Whipple (2006) descrevem esse processo na
Nova Zelândia, onde o pulso de incisão foi engatilhado
após a última glaciação e então propagado para o restante
da bacia, gerando cachoeiras onde canais de terceira ou
maior ordem não acompanham a incisão da bacia. Desta
forma, as cachoeiras são os knickpoints mais expressivos
relatados na área de estudo.

A forte assimetria da bacia do rio Cuieiras e sua maior
área estão relacionadas com o processo de captura e desvio
do curso para sudoeste, conforme descrito por Nascimento
et al. (1976), Franzinelli et al. (1999), Amaral et al. (2008
e 2009), Silva (2005) e VaI et al. (2010). O mecanismo
mais provável que resultou na captura do rio Cuieiras foi
a reativação da Falha do Baependi (Silva 2005, Amaral
et al. 2008, 2009, VaI et al. 2010), que desencadeou
um pulso erosivo que se propagou bacia acima. Nesse
processo, houve o recuo da escarpa de falha por erosão
e, consequentemente, uma pronunciada erosão remontante
levando à suavização do perfil longitudinal do rio Cuieiras,
o qual demonstra um padrão já estabilizado ao cruzar a
escarpa (Fig. 6). A captura também foi acompanhada por
uma queda de nível de base que, somada ao vencimento da
escarpa de falha, alcançou a ordem de 20 m de desvio do
canal ideal situado na região de cabeceira, como evidenciado
na Fig. 6 (perfil de desvio). Observa-se que o vale do rio
Branquinho possui continuidade até a foz do rio Tarumã-
Mirim, tratando-se, então, do provável vale do paleocanal.
É interessante notar a diferença topográfica observada
no perfil longitudinal dos rios Cuieiras e Branquinho,
mostrando que o último (Branquinho) teve maior incisão
do que o primeiro (Cuieiras), provavelmente por se tratar
do alto curso do antigo paleocanal. Ajusante da escarpa de
falha, foi constatado um desvio de 10m em tributários do
rio Cuieiras, coincidente com o desvio presente nas demais
bacias estudadas e provavelmente mais uma evidência

da queda de nível de base simultânea na região, porém o
desvio se toma ainda mais alto (aproximadamente 20 m)
ao cruzar a escarpa de falha. Esta forte incisão na região da
zona de falha do Baependi foi provavelmente responsável
pela suavização do relevo nesta região, que possivelmente
era mais acidentada devido à presença da zona de falha.
Além disto, a forte assimetria apresentada por esta bacia
e sua migração para oeste, calculada através do fator de
assimetria, é possivelmente resultado da captura ativada
pela atividade neotectônica.

Como mencionado, o knickpoint no rio Tarumã-
Mirim apresentou um desvio de 10m, que também se
encontra presente nos tributários a jusante do mesmo,
porém ausente naqueles à montante, indicando novamente
o processo de propagação do knickpoint pelo canal
principal, o que coincide com o que foi constatado nas
demais bacias estudadas. A concavidade exibida pelo
tributário ao cruzar a escarpa de falha do Baependi foi
provavelmente assumida após este tributário vencer a
barreira geomorfológica. Já a convexidade na cabeceira ao
avançar sobre a escarpa indica o processo atual de erosão
da escarpa neste setor. É muito provável que ao vencer a
escarpa, este canal capturou algum tributário do rio Negro.

A bacia do Tarumã-Açu, fortemente assimétrica
como mencionado anteriormente, possui um deslocamento
para oeste indicado pelo fator de assimetria. A direção
marcante N-S desse rio possivelmente está associada
a uma falha transcorrente, conforme mencionado por
Igreja & Franzinelli (1990) e Silva (2005). Portanto, a
assimetria observada é muito provavelmente resultante de
um basculamento tectônico (Silva 2005), neste caso com
mergulho para W ou SW.A coincidência desta característica
morfoestrutural com a presença de sucessivos knickpoints
nos tributários da margem esquerda é observada somente
nesta bacia e também somente nestes canais, portanto,
indicativa de controle neotectônico. Além disto, existe,
nos tributários da margem direita, a coincidência das
confluências alinhadas na direção N-S e knickpoints com
o lineamento N-S observado nesta área, constituindo outro
indicativo de controle estrutural da rede de drenagem e dos
knickpoints.

A bacia do Puraquequara é marcada por fortes
anomalias e lineamentos de drenagem, além de expressivas
escarpas como mencionado acima. Existe uma forte
correlação entre knickpoints e estas anomalias. Na margem
esquerda, por exemplo, um forte lineamento na direção
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NW-SE juntamente com uma escarpa na mesma direção
cortam o alto curso do rio Puraquequara, o qual desenvolveu
uma zona de knickpoints neste setor, provavelmente como
reflexo destes elementos morfotectônicos. Já na margem
esquerda, knickpoints ocorrem associados à anomalia
circular (Fig. 5). Nesta bacia, ocorrem ainda, muitos
knickpoints em zonas de confluência de drenagem, regiões
com fluxo diferenciado das drenagens e com potencial para
geração de knickpoints (Crosby & Whipple 2006).

Como constatado acima, existem tributários nas bacias
dos rios Tarumã-Mirim, Tarumã-Açu e Puraquequara que
possuem leitos em altitudes inferiores que aquelas do
canal principal. Normalmente espera-se que os tributários
tenham seu nível de base associado ao canal principal.
Desta forma, esta feição implica em uma região alagada
visto que os tributários estão em elevações mais baixas
que a do canal principal. Não se pode descartar, também,
a possibilidade desta feição ser gerada por um erro no
MDE causado pelo alto volume de água. Isto geralmente
ocorre à montante dos knickpoints do canal principal, o
que demonstra que os sinais de ruptura ainda não foram
distribuídos por toda a bacia, e que as mesmas não
atingiram a sua estabilidade. Portanto, estima-se que essas
áreas são relíquias do relevo e que ainda passarão por um
rebaixamento controlado pela rede de drenagem. Dessa
forma, o relevo da região estudada, principalmente das
bacias desses três rios mencionados acima constitui um
relevo transicional, ainda em desequilíbrio.

As regiões de cabeceira, com raras exceções,
apresentam knickpoints. As zonas de cabeceira e de
divisores de drenagem caracterizam regiões instáveis,
com declividade maior que 30% principalmente aquelas
da bacia do Puraquequara e porção sul da bacia do
Tarumã-Açu. Assim, a ocorrência de knickpoints nestas
regiões é outro sinal de instabilidade nestes divisores, e
são provavelmente desenvolvidos após sucessivos eventos
de migração de interflúvios à medida que os mesmos são
vencidos pelo poder erosivo dos canais.

A característica estrutural complexa do substrato
rochoso também contribui para a modificação da forma do
knickpoint à medida que o mesmo se propaga à montante.
A zona côncava do perfil de drenagem pode evoluir de
maneira a suavizá-lo à medida que o substrato é erodido.
Porém, ao atingir um substrato com fraturas subverticais,
o processo de erosão do mesmo se dará nestas fraturas,
fazendo com que blocos rochosos sejam removidos e
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assim evoluindo para uma corredeira mais agressiva, se
não uma cachoeira, como é o caso do knickpoint no igarapé
Cachoeira. Esta variação de controladores de migração de
knickpoints já foi relatada por Crosby & Whipple (2006),
e também foi descrita por VaI et ai. (2012) para a bacia do
rio Cuieiras.

O leito da porção já adaptada dos canais (a jusante
dos knickpoints) é coberto por sedimentos arenosos e
coincidem com vales largos, ao contrário da zona do
knickpoint que possui exposição do substrato rochoso
em planícies estreitas (Harbor et ai. 2005). Desta forma,
os sedimentos a jusante do knickpoint são provenientes
da região de cabeceira da bacia e constituem elementos
importantes para entender a evolução da paisagem, pois
indicam que o canal atingiu a estabilidade naquele ponto.
Além disto, a presença de knickpoints em zonas de vales
alargados como ocorre nas bacias dos rios Puraquequara
e Tarumã-Açu revela uma característica incomum para
zonas de knickpoints (Gallen et ai. 2011), podendo se tratar
de um controle local, provavelmente estrutural.

Por fim, o valor estimado de 10 a 12 m como queda
de nível de base comum a todas as bacias, presente
no médio curso dos rios Tarumã-Mirim, Tarumã-Açu
e Puraquequara, pode estar relacionado a diferentes
eventos climáticos e tectônicos relatados para esta região
(Latrubesse & Franzinelli 2005, Rossetti et ai. 2005,
Crosby & Whipple 2006). Entretanto, o mais plausível é
que essa ruptura tenha sido gerada pela abertura do vale do
rio Negro em frente à cidade de Manaus, com modificação
da zona de confluência entre os rios Negro - Solimões
para leste, anteriormente posicionada a sul da região de
Iranduba (Silva et ai. 2007), tomando-se o novo nível de
base nesta área.

CONCLUSÃO

O entendimento da evolução da paisagem no setor
estudado vem sendo abordado em diversos estudos
sedimentológicos, estruturais e geomorfológicos. Neste
trabalho, buscou-se a aproximação com o estudo de perfis
longitudinais de drenagens e seu potencial para entender
a evolução da paisagem local, tendo em vista que até o
momento pouco se utilizou desta ferramenta tão valiosa na
região amazônica.

Este trabalho revelou, portanto, uma queda de nível
de base na região de Manaus e adjacências, que pode estar
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relacionada a uma combinação de eventos climáticos e
tectônicos relatados para o Quaternário. Além disto, as
descrições dos knickpoints, assim como suas projeções
no mapa, auxiliaram a estabelecer sua correlação
com elementos geomorfológicos e estruturais. Neste
sentido, revelou-se uma possível interferência das falhas
neotectônicas observadas nos afloramentos, associadas
à zona de falha do Baependi, no desenvolvimento de
rupturas de declives locais, assim como uma correlação
entre a densidade de lineamentos de relevo e drenagem
nas direções N-S e NW-SE com a presença de knickpoints.

Os knickpoints foram revelados como zonas
transicionais marcados por exposição do substrato
rochoso como forma de diminuir a convexidade local e
atingir um nível estável do perfil longitudinal. A jusante
dessa ruptura de declive.iocorrem áreas de deposição de
sedimentos, o que se traduz em áreas estáveis da bacia.
Knickpoints na bacia do rio Tarumã-Açu estão associados
a lineamentos importantes do relevo. As rupturas na bacia
do rio Puraquequara estão associadas a lineamentos,
anomalias de drenagem e, possivelmente, a presença de
diversos knickpoints irregularmente distribuídos pode ter
sido iniciada em confluências de tributários de diferentes
capacidades de erosão e fluxo.

Portanto, a posição atual dos knickpoints presentes
nos rios principais representa uma zona transicional entre
a porção já adaptada da paisagem a jusante do mesmo, e a
porção relíquia, a montante do mesmo. Assim, caracteriza-
se o relevo da região de Manaus como transicional e ainda
por passar por um rebaixamento moderno. As áreas a
montante dos knickpoints nas bacias do Tarumã-Mirim,
Tarumã-Açu e Puraquequara passarão por processo de
incisão da drenagem, que pode acarretar no surgimento
de novas cachoeiras, principalmente em canais de terceira
ordem. A bacia do rio Cuieiras possui uma evolução
diferenciada, que foi marcada por uma intensificação da
incisão e um pulso de erosão governado pela ocorrência da
falha do Baependi no baixo curso desse rio.

A presença de interflúvios instáveis, zonas de alta
declividade e alta densidade de falhas neotectônicas
contribui para a formação dessas rupturas locais, que
atuam como modificadores do relevo, sendo um importante
elemento a ser estudado ao avaliar as condições de zonas
de risco na cidade de Manaus, principalmente em zonas
de cabeceiras de drenagem. Para um melhor entendimento
da evolução da paisagem local, devem ser realizados
estudos de determinação de taxas de erosão para que
sejam determinadas as taxas de migração dos knickpoints
e, assim, a taxa de adaptação da paisagem local.
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Resumo
A região nordeste do estado do Mato Grosso foi objeto de recente mapeamento geológico regional na escala 1: 250.000
realizado pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM). Nesta região, as rochas do Grupo Colíder e plutônicas associadas,
aqui nomeadas Granito Pium, correspondem às exposições mais a leste da Província Rondônia-Juruena no SE do Cráton
Amazônico. Tais rochas sobrepõem-se em discordância erosiva e intrudem as rochas plutono-vulcânicas mais antigas
(1,99 a 1,96 Ga) da Província Tapajós-Parima. As características de campo e petrográficas das rochas vulcânicas indicam
magmatismo essencialmente félsico com termos litológicos representados por riolitos/ quartzo traquitos, enquanto que o
Granito Pium é representado por sienogranitos e álcali-feldspato granitos, isótropos. Datação geocronológica realizada
pelo método U-Pb LNlCP-MS em zircão de riolito porfirítico do Grupo Colíder obteve a idade de 1791.7 ± 7.9 Ma,
enquanto os dados Sm-Nd nesta mesma unidade obteve a idade modelo de 2,78 Ga e cNd(I,79)de -3,06. Datação pelo
método Pb-Pb por evaporação em zircão de sienogranito do Granito Pium obteve a idade de 1774.7 ± 4,4 Ma. Os dados
petrográficos, litoquímicos e geocronológios indicam tratar-se de rochas com características químicas que variam de
peralcalina a peraluminosa, afinidade com magmatismo tipo-A, do subtipo-A2, possivelmente gerado em um ambiente
de arco de margem continental, com influência de regime extensional de back-arc e forte contribuição de fontes crustais
na sua gênese.

Palavras-chave: Magmatismo tipo-Ar, Grupo Colíder, Granito Pium, Cráton Amazônico, Província Rondônia-Juruena.

Abstract
The northeastem state of Mato Grosso was the subject of recent regional geological mapping undertaken by the
Geological Survey of Brazil (CPRM), at the 1:250,000 scale. ln this region, the Colíder Group and associated plutonic
rocks, here named Pium Granite, correspond to the eastemmost exposures of the Rondonia-Juruena Province in the SE
Amazonian Craton. These rocks overlaying by erosive unconformity and intruded the oldest plutono-volcanic rocks
(1.99 to 1.96 Ga) of the Tapajós-Parima Province. Field and petrographic characteristics the volcanic rocks indicate
that the magmatism is essentially felsic, isotropic and represented by rhyolites/quartz trachytes, while the Pium Granite
is represented by syenogranites and alkali fe1dspar-granites. Geochronological dating method performed by U-Pb LA/
lCP-MS zircon porphyritic rhyolite Colíder Group got the age of 1792 ± 8 Ma, while the Sm-Nd obtained in the same
drive model age of 2.78 Ga and cNd (1.79) of -3.06. Dating method by evaporation Pb-Pb zircon in the Pium Granite
syenogranite got the age of 1775 ± 4 Ma. The petrographic, litochemical and geochronological characteristics indicate
that it rocks varying from peralkaline to peraluminous, which is consistent with the affinity A-type magmatism, A2

subtype, possibly generated in an environment of continental margin are, with the influence of extensional regime back-
are and strong contribution of crustal sources in their genesis.

Keywords: A
2
-type magmatism, Pium Granite, Colíder Group, Rondônia-Juruena Province, Amazonian Craton.
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INTRODUÇÃO

Este trabalho é produto do mapeamento geológico
realizado na Folha São José do Xingu (SC.22-Y-A), pelo
Serviço Geológico do Brasil (CPRM - Alves et ai. 2010)
em convênio com o governo do Estado do Mato Grosso.
A Folha está localizada no NE do referido estado, entre os
paralelos 10° e 11° de latitude sul e meridianos 52° 30' e
54°00 de longitude oeste de Greenwich, no interior da qual
está localizada a área deste trabalho específico (Fig. 1).

As rochas vulcânicas félsicas do Grupo Colíder, bem
como seus correlatos plutônicos Suítes Paranaíta, Juruena,
e nesta região denominados Granito Pium (Alves et ai.
2010), representam vasto e importante evento magmático
da porção sul-sudoeste do Cráton Amazônico (Fig. 2),
Província Geocronológica Rondônia-Juruena (Santos
et ai. 2000, Santos 2003, Santos et ai. 2006), fazendo
parte da evolução do Arco Magmático Juruena (Frasca
& Borges 2005, Ribeiro & Villas Boas 2005, Moreton &
Martins 2005, Oliveira & Albuquerque 2005), gerado no
período entre 1810 a 1770 Ma, estendendo-se por quase
toda a porção norte do estado do Mato Grosso em direção
aproximada WNW-ESSE. Anteriormente incluídas no
plutono-vulcanismo Uatumã (Grupo Iriri) com idade
aproximada de 1880 Ma, estas rochas foram no decorrer
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da última década, alvo de vários estudos geológicos-
geocronológicos, principalmente na porção WNW. Estes
estudos, no entanto, concluiram tratar-se de um evento
magmático com idades cerca de 100 a 60 Ma mais novo
e com características geotectônicas distintas do Evento
Magmático Uatumã. Os dados aqui apresentados, obtidos
na porção mais a leste da Província Rondônia-Juruena,
no limite com rochas da Província Tapajós-Parima, onde
ainda há carência de informações geológicas, contribuíram
sobremaneira na cartografia e no entendimento da evolução
geológica deste terreno.

MATERIAIS E MÉTODOS
As análises químicas em rocha total foram realizadas

no Laboratório da SGS Geosol, e envolveu as análises
para elementos maiores, menores, traços e terras raras,
através do método ICP-MS. As idades geocronológicas
foram obtidas através dos métodos LA-MC/ICP-MS U-Pb
em zircão e Pb-Pb por evaporação em zircão, além de
análise isotópica Sm-Nd idade modelo" Os dados de LA-
MC/ICP-MS U-Pb e Sm-Nd foram obtidos no Laboratório
de Geocronologia da Universidade de Brasília (UNB),
enquanto a datação Pb-Pb foi realizada pelo Laboratório
de Geologia Isotópica da Universidade Federal do Pará
(UFPA).
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Figura 1-Folha São José do Xingu com destaque a área de ocorrência do Grupo Colíder e Granito Pium
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Figura 2 - Localização da Folha São José do Xingu em relação às províncias geocronológicas
do Cráton Amazônico (Vasquez & Rosa-Costa 2008, modificado de Santos 2003).

o mapeamento geológico recente realizado nas
folhas São José do Xingu (SC.22-Y-A) e Rio Comandante
Fontoura (SC.22-Y-B), na porção NE do estado do
Mato Grosso pela CPRM (Alves et aI. 2010) permitiu a
identificação de rochas pertencentes as seguintes províncias
geocronológicas proposta para o Cráton Amazônico (Fig.
3): Transamazonas, Tapajós-Parima, Amazônia Central e
Rondônia-Juruena.

A Província Transamazonas é constituída por terrenos
acrescionários juvenis do paleoproterozoico e segmentos
arqueanos retrabalhados durante o Ciclo Transamazônico.
No Brasil, a Província Transamazonas é constituída pelo
Bloco Amapá, pelos domínios Bacajá, Carecuru e Paru
(Ricci et aI. 2001, Rosa-Costa et aI. 2003, 2006, Santos

2003, Vasquez 2006, Vasquez et al. 2008). Vasquez &
Rosa-Costa (2008) acrescentaram o Domínio Santana do
Araguaia no extremo sul da Província Carajás, incorporado
por apresentar evidências de retrabalhamento durante o
Ciclo Transamazônico. No extremo NE do Mato Grosso,
nos arredores da cidade de Vila Rica, rochas gnáissicas-
migmatíticas do embasamento arque ano de idade U-Pb
em zircão de 2820 Ma, foram cartografadas e incluídas no
Complexo Santana do Araguaia, pertencendo ao Domínio
Santana do Araguaia da Província Transamazonas
(Vasquez & Rosa-Costa 2008), admitindo-se com isso,
continuidade deste domínio a partir do sul do Pará para
o nordeste do Mato Grosso, cartografado anteriormente
como Complexo Xingu.
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Figura 3 -Províncias geocronologicas na porção NE do estado do Mato Grosso. Intervalos de tempo utilizados
e modificados a partir de Vasquez & Rosa-Costa (2008).

A Província Tapajós-Parima foi dividida por Santos
(2003) em quatro domínios, distribuídos de norte para sul:
domínio Parima, Uaimiri, Tapajós e Peixoto de Azevedo,
este último abrangendo a porção norte-nordeste do estado
do Mato Grosso. No Domínio Peixoto de Azevedo, os
trabalhos de mapeamento geológico realizados no Projeto
Promin Alta Floresta (Frasca & Borges 2005, Ribeiro &
Villas Boas 2005, Moreton & Martins 2005, Oliveira &
Albuquerque 2005), cartografaram associações de rochas
típicas desta província, como o Complexo Cuiu-Cuiu (1992
Ma), Suíte Intrusiva Matupá e Flor da Serra (1872 Ma),
estes últimos correlacionáveis a Suíte Intrusiva Parauari
e Ingarana da região do Tapajós. Alves et al. (2010) no
Projeto NW-NE do Mato Grosso, realizado pela CPRM
em convênio com o governo deste estado, cartografaram
nas folhas São José do Xingue Rio Comandante Fontoura
rochas plutono-vulcânicas Paleoproterozoicas com idades
entre 1990 a 1960 Ma, incluídas na Província Tapajós-
Parima e representadas pelas unidades Suíte Intrusiva Vila
Rica e Formação Jarinã, com características geoquímicas
de arco magmático. A cartografia destas unidades e
correlação com a Província Tapajós-Parima marca um
significativo avanço na compartimentação tectônica e
limite de províncias-domínios nessa região, anteriormente

inseri das em grande parte no contexto da Província
Amazônia Central.

A Província Amazônia Central (Santos 2003) se
divide em dois domínios geotectônicos separados pela
Bacia do Amazonas: a norte da bacia o denominado
Domínio Curuá-Mapuera, e a sul o Domínio Iriri-Xingu,
este último ocupando boa parte da porção centro-sudeste
do estado do Pará, até a porção norte-nordeste do estado
do Mato Grosso, onde localiza-se a área de estudo. O
Domínio Iriri-Xingu é constituído dominantemente
por uma associação vulcano-plutônica orosiriana com
subordinadas coberturas sedimentares de rifte continental.
A principal unidade deste domínio é a sequência vulcânica
ácida a intermediária do Grupo Iriri, com idades em tomo
de 1880 Ma, além das unidades plutônicas co-magmáticas
intracratônicas representadas na região nordeste do Mato
Grosso pela Suíte Intrusiva Rio Dourado, e mais ao norte,
no Pará, pela Suíte Intrusiva Velho Guilherme e granitos
Tipo-A indiferenciados (Vasquez & Rosa-Costa 2008).

A Província Rondônia-Juruena (1,85 - 1,54 Ga), situa-
se na porção sudoeste do Cráton Amazônico, limitando-se
a leste com a Província Tapajós-Parima, e a oeste com a
Província Sunsás. Possui estruturação geral WNW-ESSE e
E-W e foi dividida por Scandolara et aI. (1999) nos terrenos
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Jamari, Nova Brasi1ândia e Roosevelt/Juruena, por Santos
(2003) nos domínios Jamari (a oeste) e Roosevelt-Juruena
(a leste), e posteriormente modificada por Lacerda Filho
et al. (2004, 2006) nos domínios Juruena, Rooseve1t-
Aripuanã, Rondônia-Jamari e Jauru. Na área do Projeto
Promin Alta Floresta, Souza et al. (2005), definiram o
Arco Magmático Juruena no intervalo de 1,85 - 1,75 Ga,
caracterizado por rochas p1utono-vulcânicas de afinidade
cálcio-alcalina de alto K, representado principalmente
pelas suítes Juruena, Paranaíta, Colíder e Vitória, e pelos
granitos São Pedro, São Romão e Te1es Pires.

A porção sul do Cráton Amazônico, na região NE
do Mato Grosso é recoberto por uma espessa cobertura
sedimentar fanerozoica da Bacia dos Parecis, representada
por pacotes de siltitos e arenitos finos, esbranquiçados
e averme1hados, estratificados, friáveis, englobados
na Formação Salto das Nuvens. Por fim, recobrindo
extensas áreas desta bacia, ocorrem depósitos superficiais
inconso1idados de idades cenozoicas representados por
pacotes de areia, silte, argila e cascalho incluídos nas
formações Ronuro e Araguaia, pertencentes às bacias do
Xingu e Araguaia respectivamente.

RESULTADOS

Aspectos de Campo e Petrográficos

GRUPO COLIDER

Na área de estudo, as rochas vulcânicas ácidas do
Grupo Colíder recobrem a leste, as rochas da Formação
Jarinã e Suíte Intrusiva Vila Rica de idades entre 1,99 e
1,96 Ga, pertencentes à Província Tapajós-Parima, são
intrudidas pelos granitos da Suíte Intrusiva Teles Pires,
e recobertas a sul-sudeste pelos sedimentos arenosos
da Formação Ronuro, pertencente à Bacia dos Parecis.
Afloram sob a forma de blocos dispersos, raramente
lajedos e maciços, em áreas de relevo plano a ondulado
(Fig. 4A). São formadas por riolitos porfiríticos, com raros
quartzo traquitos, de coloração castanho-avermelhadas,
marrom-chocolate (Figs. 4Be D), hololeucocráticas e
com texturas porfiríticas variando para afanítica micro a
criptocristalina fe1sítica e microporfiríticas (Figs. 4C e D).
Textura micrográfica e feições de fluxo também ocorrem.
Localmente, ponto GM-010, foi descrito a ocorrência de
rochas vulcanoclásticas correlacionadas ao Grupo Colíder.

Ao microscópio possuem mineralogia essencial constituída
por: microclina, quartzo, plagioc1ásio, biotita e opacos
(magnetita), enquanto os acessórios são titanita, apatita
e zircão. Os minerais secundários são sericita, clorita,
epidoto e carbonato. Homblenda ocorre pontualmente
como mineral essencial. Os fenocristais nos tipos
porfiríticos são dominantemente de K-feldspato e quartzo
e mais raramente de plagioclásio e biotita, imersos em
matriz quartzo- feldspática felsítica micro a criptocristalina
(Figs. 4E e F). Os fenocristais de K-feldspato variam de
2 a 6 mm, são anédricos, subarredondados com golfos
de corrosão, desenvolvem intercrescimento pertítico,
não preservam geminações e no geral estão sericitizados/
argilizados. O quartzo ocorre como fenocristais de até 2,5
mm, podem formar aglomerados granulares subédricos
e desenvolver golfos de corrosão e feições esqueléticas.
Os fenocristais de plagioclásio variam de 2 a 8 mm, são
anédricos a subédricos, desenvolvem golfo de corrosão,
podendo ou não apresentar maclamento do tipo albita, e no
geral estão bastante saussuritizados. A biotita ocorre como
lamelas subédricas variando de submilimétricas até 1,5
mm, comum ente alteradas para c1orita. As porções mais
finas estão associadas aos opacos e titanita. As formas
arredondadas e golfos de corrosão nos fenocristais indicam
processos de reabsorção magmática durante a subida do
magma à superficie.

Os termos vulcanoclásticos são restritos, aparecendo
em relevo plano a ondulado, sob a forma de blocos "in
situ" e lajedos maciços, que soldados, exibem incipientes
planos de aleitamento, além de aspecto brechóide em
afloramento. Predomina a cor cinza claro, incluindo
fragmentos de vários tamanhos em uma matriz fina a
afanítica composta por quartzo, plagioclásio, muscovita,
microc1ínio, epidoto e opacos. Os fragmentos líticos
identificados são constituídos de quartzo e plagioc1ásio
em grãos finos. No conjunto, com intensa silicificação
sobrepõe a este horizonte, pacote de rochas também
vulcanoclásticas, com aleitamento mais regular, maior
organização, homogeneidade, coloração bege, descrita
ao microscópio como de textura hipidiomórfica,
inequigranular média a fina, composta por plagioclásio,
quartzo, muscovita, biotita e fragmentos líticos, estes por
sua vez, na maioria, são constituídos por grãos de quartzo.
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Figura 4 - Aspectos de campo (A) e macroscopicos dos riolitos do Grupo Collder; mostrando tonalidade marrom avermelhado e
textura porfirítica (B, C e D). Aspectos microscópicos, onde observam-se pórfiros de álcali-feldspato pertítico e de quartzo (E e F).
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Designação proposta no mapeamento das folhas São
José do Xingu e Rio Comandante Fontoura no nordeste do
Mato Grosso executado pela CPRM (Alves et ai. 2010),
para nomear os granitos que compõem o par Plutono-
vulcânico com as vulcânicas do Grupo Colíder. Substitui
a denominação "Nhandu", usada por Moreton & Martins
(2005), na Folha Vila Guarita, limítrofe com esta a oeste,
para tratar dos mesmos granitos, pois verificou-se que os
granitos "Nhandu" propriamente dito apresentavam idades
100 Ma mais antiga (em torno de 1880 Ma).

Ocorrem na porção oeste da Folha São José do Xingu,
nas cabeceiras do Rio Pelé, Rio Huaiá-Miçu, Córrego Alto
Xingu e Rio Pium que empresta o nome a unidade. Os

corpos graníticos desta unidade ocorrem como "stocks"
arredondados e ovalados e apófises, com características
subvulcânicas (epizonais), e por vezes, exibem granulação
fina por resfriamento de borda dos corpos de maior
volume. Afioram normalmente na forma de blocos,
matacões e lajedos (Fig. 5A), compondo morros isolados,
em parte circundados por sedimentos inconsolidados da
Formação Ronuro e em parte em contato transicional com
as Vulcânicas do Grupo Colíder.

Os litótipos predominantes de acordo com a
petrografia são microgranitos porfiríticos, granófiros e
álcali-feldspato granito/sienogranito, com anfibólio ±
biotita. Possuem coloração rosada a marrom avermelhados
(Figs. 5A e B), totalmente isótropos e sem metamorfismo,
com textura dominante porfirítica a microporfirítica,
granofírica e inequigranular fina a média que varia em

Figura 5 - Aspectos de campo (A) e macroscopico do Granito Pium (B). Em lâmina petrográfica observa-se textura micrográfica
(C) e microfenocristal de anfibálio sádico arfvedsonita (D)
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função do posicionamento dos corpos mais rasos ou
mais profundos. A mineralogia essencial dessas rochas é
representada sobretudo por K-feldspato (50%), quartzo
(35%), plagioclásio (5-10%), anfibólio (arfvedsonita)
± biotita (5-10%) e opacos. Clinopiroxênio foi descrito
apenas em uma amostra. Os acessórios incluem magnetita,
titanita, zircão, apatita; e fluorita. Os minerais secundários
são muito restritos devido ao baixo grau de alteração
das amostras se restringindo a presença local de sericita,
epidoto, argilominerais e carbonatos produtos de alteração
de feldspatos, e clorita como alteração de biotita e anfibólio.

Os fenocristais dominantes são de quartzo e
K-feldspato, raramente de anfibólio e biotita, englobados
por matriz fenerítica de granulação fina a média, quartzo-
feldspática que interage com a fração mais grossa através
de corrosão. A textura micrográfica é marcànte nestes
litotipos (Fig. 5C). O quartzo ocorre tanto na matriz fina
como fenocristais imersos nessa matriz. Na matriz constitui
fase principal junto com os feldspatos, onde os cristais são
submilimétricos, límpidos, anédricos a subédricos, com
contatos suturados a retilíneos entre si e com os cristais
de feldspato. Como fenocristais constituem cristais
límpidos, com dimensões que chegam a 5 mm, de formas
arredondadas anédricas e formas hexagonais subédricas,
normalmente exibem golfos de corrosão e inclusões de
plagioclásio, anfibólio e k-feldspato. Os fenocristais de
K-feldspato possuem dimensões de até 4 mm, variam
de anédricos a subédricos, de formas arredondadas e
tabulares, com bordas corroídas. Alguns cristais possuem
geminação do tipo Calsbad, e intercrescimentos pertíticos
e micrográficos. Alterações para sericita e argilominerais
podem ocorrer nesses cristais. Os fenocristais de biotita e
anfibólio são subordinados e possuem dimensões de até
2 mm. A biotita possui típico hábito lamelar, subédrica,
associada a opacos e titanita, algumas vezes com
alteração para clorita. O anfibólio foi caracterizado como
arfvedsonita (Fig. 5D), constituindo cristais irregulares,
anédricos a subédricos, de pleocroísmo verde azulado
a acastanhado, geralmente poiquilítico com bordas
irregulares e cominuídas. Comumente a arfvedsonita
parece bordejar um núcleo de piroxênio.

Aspectos da Geologia Estrutural
A deformação que afeta as rochas do Grupo Colíder e

Granito Pium na área estudada é essencialmente de caráter
rúptil, localmente rúptil-dúctil. Em campo é marcada por
um sistema de falhas e fraturas com duas orientações
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principais: uma de direção NNW-SSE, mais restrita e
outra, mais marcante, de direção NE-SW.

A estruturação NNW-SSE foi extraída principalmente
a partir de imagens de satélite. Possuem direções
preferenciais entre N10W e N60W, e em campo são
evidenciadas por zonas de falhas que constituem serras e
morros alinhados, geralmente com intensa silicificação,
fragmentação, e percolação de fluidos com alteração
hidrotermal, além de um sistema de fraturas que afeta
também rochas mais antigas da Suíte Vila Rica e Formação
Jarinã. Regionalmente, esta deformação é bem marcada
mais ao norte, no estado do Pará, afetando os terrenos dos
domínios Iriri-Xingu e Tapajós, com continuidade para a
região NE do Mato Grosso, porém já bastante obliterada
pela estruturação NE-SW mais nova.

A estruturação NE-SW, definida por Cunha et al.
(1981) como Lineamento Juruna-Gradaús, é representada
por direções N45° -60oE, sendo identificada principalmente
através de imagens aeromagnetométricas, e interpretadas
como uma mega-estruturação NE-SW definida por
lineamentos magnéticos de 1a e 2a ordens que abrangem
as Folhas São José do Xingu e Rio Comandante Fontoura.
Em campo é marcada por uma deformação essencialmente
rúptil, representada por descontinuidades (falhas e fraturas)
que afetam todas as rochas do embasamento cristalino,
em alguns locais obliterando as estruturas NNW-SSE,
mais antigas. Veios de quartzo de espessura centimétrica
a métrica com direções preferenciais entre N30-50E
também ocorrem neste domínio, alguns com estruturas
tipo pente e cocar, típicas de fraturas extensionais (tipo
T de Riedel). Nas imagens aeromagnetométricas, estas
estruturas são mais expressivas onde as rochas cristalinas
estão expostas, porém mantém continuidade, mesmo nas
porções sobrepostas pelas rochas da Bacia dos Parecis.
Imprime mega-estruturas sigmoidais nas rochas do
cráton, limitadas por zonas de cisalhamento de natureza
dúctil-rúptil. Estas feições mais dúcteis, detectadas pela
aerogeofísica, indicam nível crustal mais profundo, ainda
não exposto pelo atual nível de erosão, o que explica sua
pouca representatividade em campo.

Litoquímica

Foram selecionadas 8 amostras de rocha do Grupo
Colíder e 8 do Granito Pium para análise química em rocha
total de elementos maiores, menores e traço, incluindo
terras raras (Tabela 1).
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Tabela 1-Análise química das amostras de rochas vulcânicas do Grupo Colider e Granito Pium.

Amostra.
Gl1.lDO Golíder Granito Pium

GMOO8A GMOO9 CA055 CA054 CA048 CAOO6 GMOIlA GMOS2 GMOS3 GM054 CA029 CA049 CAOSO GM042 GM043 CAOII
so, 66,24 67,17 67,6 67,98 69,42 70.24 70,25 70,8 71,41 71.48 72,04 75)6 76,14 76,66 77.01 77,34

noz 0,69 0,66 0,31 0,57 0,49 0,38 0,42 0,63 0,26 0,54 0,56 0,2 0,21 0,11 0,13 0,22

AIaOt 13,24 13,49 14,94 14,55 14,03 15.03 13,79 14,22 12)2 13.49 13,26 11,81 11,79 12,99 13,12 ti ,73

Fe.>OJ 4,62 4,11 2,97 4,39 4,2 3,34 3,02 3.98 3,15 4,12 4,21 2,52 2,73 2,41 2,74 2,54

MnO 0,13 0,11 0,08 0,11 0,13 0,05 0.08 0,11 0,08 0,13 0,1 0,08 O,OS 0,04 0,04 0.05
MgO 0,68 0,52 0,62 0,58 0,66 0,43 0,49 0,54 0,18 0,52 0,61 0,15 0,12 0,24 0,24 0,17

CIO 1,74 1,48 1,56 1,54 1,13 1,64 1,69 1,12 0,34 1,05 1.19 0,47 0,43 0,58 0,7 0,42
Na,o 3.84 4,24 5,62 5,64 3,58 4,22 2,83 4,1 4,06 3,99 4,51 3,15 3.78 1,68 1.36 3,61
K,O 5,33 5,16 3,57 4,61 4,7 5,21 5,4 5,02 5,52 5)5 5,31 4,4 5,68 5,36 4,68 5,51

PA 0,17 0,15 0,01 O,OS 0,01 0,2 0,07 0,11 0,01 0,08 0,02 0,08 0,01 0,04 0,04 0,07

LOI 1,38 0,87 1,26 0,63 0,1 0,67 0,87 0,62 0,01 0,02 0,23 0,16 0,1 0,29 0,01 0,38

Soma 98,06 97,96 98,54 100,65 98.44 10.1,41 98,91 101,25 97,21 100.66 102.04 98,27 101,01 100,4 100,07 102,05

NnzO+ K.zO 9,17 9,4 9,19 10,25 8,28 9,43 8,23 9,12 9,58 9,24 9,82 7,.55 9,4(i 7,()4 6.04 9,12

K,oINa20 1,39 1,22 0,64 0,82 1.31 1.23 1,91 1,22 1,36 1,32 1,18 1,40 1.•50 3,19 3,44 1.53
FeOt/(Feüt+MgO) 0,92 0,93 0,<; 0,93 0,9"2 0,93 0,92 0,93 0,97 0,93 0,93 0,97 0,98 Q.95 0,95 0,96

[10m. Traços (ppm)
U 4,6 3,8 4,0 S.I 4.0 26 4,4 3.7 6,0 3.4 3,8 6,2 6,7 10,4 8.6 5,6

Th 23,3 18,6 17,3 19,8 17,4 10,3 14,1 15,0 23,9 17,1 15,9 23,4 24,6 35,1 25,0 20.4
y 34,0 39.0 16,J 36,5 37,7 17,0 30,0 95,1 68,0 58,2 3,0 39,8 44,0 16,3 20,1 49.0
Cs 2,1 1.7 3,2 2,0 2,2 1,2 2,1 1,2 3,3 1.7 1,2 1,8 1,6 3.9 2,7 0,8

Ga 18,0 19,0 15,5 19,5 19) 10,8 16,0 27,9 27,3 29,2 17,0 18.7 18,7 18.8 20,1 14.8

Hf 9,0 9,0 5,6 10,2 12,1 5,3 7,0 10,3 11,1 12.2 13,3 9.8 9,5 3.4 3,7 9)

Nb 11,0 10,0 9.0 19.4 18.4 6) 7.0 23.0 29,9 23.8 13,0 19,3 24,5 14.8 18,9 15,2

Rb 180 143 115 160 137 80 156 203 295 236 136 178 192 326 292 157

Ta 2,2 1,3 1,0 2,0 0,9 0,6 1,3 0,8 1,4 0,9 1,2 1.3 1,4 1,2 16 1,7

Ba 1301 1385 1351 1414 934 911 1581 1556 121 853 557 279 212 778 680 192

Sr 186 170 224 167 163 230 192 179 14 114 142 47 40 115 117 33
Zc 376 405 156 303 390 127 367 309 326 378 352 287 269 76 8S 203

Co 2,8 2,6 3,2 2,6 2,0 40 1,6 2,1 0,5 1,6 2,8 0,8 0,6 1,0 1.4 1,1

eu 4,4 7,8 6,8 6,2 6,0 25,9 4,1 3,3 2,0 5,1 10,4 5,0 3,0 3,5 2,2 5,7

Mo 11,1 2,2 0,9 1.4 1,3 8,2 3,4 1,0 0,5 1,4 2,6 2,4 1.6 0,3 1,0 2,8

Ni 2.1 1.9 3,1 1.8 1,5 5,0 8,7 1,4 0,8 1,7 4,3 1,4 1,3 1,8 2,1 3,7

Sn 2,0 3.0 1,6 4,5 2,4 0,8 2,0 2,3 4,5 2,3 1,3 3,2 4,3 1,3 1,1 2,3

W 1,0 1.0 1,7 1,4 4,5 1,0 1.0 1,3 0,8 2.6 0,9 5.1 2,2 0,1 0,1 1.0
Z!1 65,0 90,0 39,0 55,0 62,0 52,0 40.0 59,0 65,0 48,0 78,0 57,0 64,0 19.0 11.0 7\,0

Pb 17,1 215 15.3 238 137 13,2 221 160 199 12.9 18,6 26.8 319 135 12,2 28,0

ETJt
La 60,6 60,1 40,5 68.9 77,1 37,4 48,S 93,9 82,5 84,8 76,6 71,2 70,9 38,9 40.6 76,9
Ce 120,1 IIS 70,1 120,6 138,5 60,6 92.6 147,6 170,9 174,8 144,5 129,1 127.9 67,6 73,6 133,2

Pr 13,4 13,3 8,35 16,07 17,Q6 7 10.1 27,13 10,58 20,52 17,73 15,44 15,33 6,94 7,97 16

Nd 50,4 51,2 29 54,6 63,8 24,2 37,5 109,7 73,6 76.9 63,6 55,2 54,5 21 25,8 55.2

Sm 7.8 8,4 4,6 10 101 3,7 6 18,9 U,9 L2,7 10,4 9,4 9,4 3 4 9,4

Eu 1.78 1,67 0,57 1,97 1,06 0,26 1,38 3,6 0,41 0,98 1.07 0,49 0,47 O,lI 0,15 0,45

Gd 7,9 8,08 3.74 &,5 8.98 2,91 5,8 16.93 10,89 10,29 8.05 8,34 8.57 2,15 2,8 7,52

Tb 1,22 1..2 0,65 1,12 1.28 0,37 0.88 2,16 1,48 1,19 1.14 1,25 1.35 0,37 0.48 1.18

Oy 6,92 7,31 3,1 7,27 7,75 2,44 5,36 14,43 9,18 8,8 7,56 7,59 8.06 2,23 2,62 7.74

Ho 1.31 1.35 0.72 1,89 1.58 0.47 1.04 2.84 1,98 1,15 1.42 1,68 1.84 O,SI 0.53 1.56

Er 3.65 4 1,82 4.38 4,26 1.37 2,79 .18 6.16 5.21 4.05 4.74 5,34 1.47 1.76 4.46

Tm 0.55 0.59 0,36 0;)7 0,72 0,2 0,47 1,18 0,97 0.68 0,62 0,78 0,9 0,31 0.3 0,73

Yb 4 3,9 1,9 4,6 4,4 1,4 3 8 6.5 5.4 4 5,2 5.8 1,7 1,9 4.4

Lu 0,63 0,64 0,39 122 0.77 0,22 05 0.92 0,79 0.56 0,62 0.83 0,87 0.18 0,13 0,74

l:ETR 280,26 279,74 165,8 302,69 337,36 142.54 216 455,53 398.44 404.5 341,36 311,24 311,23 146,47 162,64 319,48

YINb 3,09 3,90 1,79 1,88 2,05 2,74 4)9 4.14 2,28 2,45 2,91 2,07 1,80 1,10 1,06 3,22

RblSr 0,97 0,84 0,51 0.96 0.84 0,35 0,81 1.13 21,85 1.36 0,96 3,76 4.84 2.83 2,50 4.77

EulEu' 0,69 0.62 0.42 0.65 0.34 0.24 0,71 0.62 0.11 0.26 0,36 0,17 0.16 0.13 0.14 0.16
LstIYb::< 10,21 10,39 14,37 10,1 11,81 18,01 10,9 7,91 8,56 10,59 12,91 9,23 8,24 15,43 14,41 11.78

La,.lSm" 4.89 4.5 5,54 4,33 4,8 6,36 5.08 3,13 4.36 4,2 4,63 4,76 4,74 8,16 6,38 5.15

GMYb.: 1.59 1,67 1.59 1.49 1.65 1.63 1.57 1,71 1,35 1.54 1,62 1.29 .1.19 1.02 1.19 1.38
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Os dados litoquímicos indicam que o magmatismo é
essencialmente ácido, com teores elevados de Si02, (71
e 77% nos granitos e 66 a 71% nas vulcânicas) e álcalis
(K20+Na20 variando de 6,04 a 10,32% nos granitos e de
8,23 a 10,25% nas vulcânicas), refletido petrograficamente
na grande quantidade de feldspato alcalino na forma de
fenocristais e na matriz destas rochas. No diagrama TAS
(Fig. 6A, Le Bas et ai. 1986) as amostras variam de
traquitos a riolitos/granitos e na transição dos campos
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subalcalinos para alcalinos, corroborado pelo diagrama
multicatiônico RI-R2 (Fig. 6B, De La Roche et ai 1980)
que mostra as rochas vulcânicas no campo dos riolitos
e quartzo traquitos e as plutônicas no campo do álcali-
feldspato granito. Possuem teores baixos de CaO (0,34
- 1,74%), Ti02 (0,2 - 0,69%) e MgO (0,12 - 0,68%).
Os teores de Al203 são baixos nos granitos, variando de
11,73 a 13,26%, enquanto nas vulcânicas os teores são
moderados e variam de 13,24 a 15,03%.
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No gráfico AFM de Irvine & Baragar (1971) (Fig.
6C), as amostras plotam num campo muito restrito, mais
próximo ao vértice A (K20 + Na20) do gráfico, refletindo
seu enriquecimento nesses elementos em relação ao FeO. O
índice de saturação em alumina dessas amostras, plotadas no
diagrama AINK versus AlCNK de Maniar & Piccoli (1989)
(Fig. 6D), mostram uma transição do campo peralcalino ao
peraluminoso nos granitos e metaluminoso a peraluminoso
nas vulcânicas, ambos incidindo no campo dos granitos
pós-orogênicos, definido pelos mesmos autores.

Nos diagramas FeOlFeO+MgO vs Si02 e Nap+~O-
CaOvs Si02deFrostetal. (2001) (Figs. 7AeB), as amostras
indicam afinidade com os granitos ferrosos e mostram

transição entre os campos alcalinos a álcali-cálcicos para
as vulcânicas, enquanto nos granitos variam desde o campo
cálcico até o alcalino. Em ambos os gráficos as amostras
plotam no campo dos granitos tipo-A. Nos diagramas CaO/
(FeOt+MgO+Ti02) vs CaO+Alp3 e FeOt/(FeOt+MgO)
vs AIP3 de Dall'Agnol & Oliveira (2007) (Figs. 7C e D),
assim como nos diagramas FeOt/MgO vs 1000*Ga/AI e Zr
vs 10000*Ga/ AI de Whalen et aI. (1987) (Figs. 8A e B),
as amostras também incidem dominantemente no campo
tipo-A. Nos diagramas Y - Nb - 3*Ga e Rb/Nb vs Y/Nb de
Eby (1992) (Figs. 9A e B), as amostras apontam afinidade
com granitos tipo-A2, relacionados a fase pós-orogênica/
pós-colisional da evolução de um arco.

Figura 7 - Diagramas FeO/FeO+MgO vs Si02 (A) e Nap+Kp-CaO vs Si02 (B) de classificação geoquimica de Frost et aI. (2001)
com o campo dos granitos tipo-A, e diagramas CaO/(FeOt+MgO+TiO) vs CaO+Alp3 (C) e FeOt/(FeOt+MgO) vs AIP3 (D) de
Dali 'Agnol & Oliveira (2007) com os campos dos granitos cálcio-alcalinos e tipo-A e tipo-A oxidados e reduzidos.
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e Granito Pium.

y

Figura 9 - Diagramas Y-Nb-3Ga (A) e Rb/Nb vs Y/Nb de Eby
(1992) com a classificação dos granitos tipo-A em subtipos A1
eA2.

No diagrama RI-R2 com os campos de Batchelor &
Bowden (1985) (Fig. 1OA), as amostras distribuem-se entre
os campos tardi a pós-orogênicos. Situação semelhante
ocorre no diagrama Rb vs Y+Nb (Fig. 10B) de Pearce et
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ai. (1984) e Pearce (1996) onde as mesmas posicionam-
se na transição entre os campos de arco vulcânico (rochas
vulcânicas) e intraplaca (granitos), o que caracteriza o
campo pós-colisional, segundo este último autor. No
diagrama (Nb/Zr)n vs Zr (Fig. 11)de Thieblemont & Tegyey
(1994) as amostras plotadas indicam uma transição entre
os campos cálcio-alcalino gerados em zona de subducção
com o campo calcio-alcalino com contaminação crustal e
granitos tipo-A2.

No diagrama multi-elementar (Fig. 12A) normalizado
pelo Manto Primitivo de Wood et ai. (1979) as amostras
mostram enriquecimento nos elementos litófilos K, Rb, Cs
e Ba (LILE), além de Th, Ce e U em relação aos elementos
de alta carga (HFSE) Nb, Ta, Zr, Hf, Sm, Y, e Yb. Fortes
anomalias negativas de Sr, P e Ti são observadas nestas
rochas. Possui teores moderados e baixos de Nb e Ta, que
podem estar associados a processos de subducção na geração
da própria rocha ou herdados de fontes crustais geradas
neste ambiente. Os teores de K, Rb, Cs, Th, La e Ce elevados
reforçam a hipótese da participação de fontes crus tais na
geração dessas rochas (Rollinson 1993). As anomalias
negativas de Sr, P e Ti, provavelmente estão associadas
ao fracionamento do plagioclásio e fases acessórias como
apatita, ilmenita e titanita durante a evolução do magma, e
segundo Brown et ai (1984) estão relacionadas ao aumento
da maturidade do arco. Nas amostras do Granito Pium
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Tegyey (1994) para caracterização de ambientes tectônicos.

observa-se uma anomalia negativa de Ba, o que pode estar
relacionado ao fato de o granito ser mais evoluído que as
vulcânicas, e o Ba empobrecido junto com Sr e Eu com o
fracionamento do plagioc1ásio e k-feldspato nestas rochas.

Possuem razão Y/Nb > 1,2 (1,7 a 4) que segundo Eby
(1992) está relacionado a uma maior participação de fontes
crustais na geração destas rochas.

O padrão de distribuição dos Elementos Terras Raras
(ETR) (Fig. 12B) é muito semelhante para as duas unidades,
com a razões La/YbN moderadas a alta variando de 8
a 18. No entanto, observa-se que as amostras do Granito
Pium são levemente mais enriquecidas em ETR, com um
teor médio de 321, e de 272 para as vulcânicas. No geral,
as duas unidades mostram um enriquecimento dos ETR
leves sobre os pesados, com os ETR leves mostrando
um fracionamento fraco a moderado indicado pelas
razões L~/SmN que variam de 3,13 a 6,38. Já os ETR
pesados mostram um padrão sub-horizontalizado com um
fracionamento muito fraco evidenciado pelas razões G~/
YbN com valor médio de 1,5. Em relação à anomalia de
Eu, as rochas vulcânicas do Grupo Colíder possuem razão
Eu/Eu* variando entre 0,24 a 0,71, enquanto no granito,
esta razão varia entre 0,11 a 0,36, indicando moderadas e
fortes respectivamente, anomalias negativas de Eu, o que
caracteriza a remoção de plagioc1ásio e subordinadamente
K-feldspato durante a evolução do magma, através de
processos de fusão parcial e cristalização fracionada.

8~ B

Rb

~ A

~
.~
E.;::
0.0,g~
c:
nl:E.•....
~+J
CJ)"-
o
~

Cs Ba U Ta La
d s Tb

Zr Ti

Th K Nb Ce

g
'I::
'O
§
Ü
~ot;T'"
o
E«

y

La Ce Pr N:l Pm en 8J Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu

Figura 12 - Padrão de distribuição dos elementos traços no diagrama multi-elementar (A)normalizados segundo o manto primitivo
de Wood et al. (1979) e dos elementos terras raras (B) normalizados pelo condrito de Boynton (1984) para as rochas do Grupo

. Colíder e Granito Pium.



38

Tabela 2 - Principais idades U-Pb e Sm-Nd para as rochas do Grupo Colider no norte do Mato Grosso e sul do Amazonas.
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IDADES

ROCHA U-Pb
Sm-Nd

REFERÊNCIA OBS(idade modelo)
Riolito 1786± 16Ma JICAlMMAJ (2000) NW de ParanaitaMT

Riolito 1781±8 Ma 2,34 Ga, eNd-3.75 Moreton & Martins Projeto Promín Alta
(2003) Floresta (CPRM)

Riolito 1770± 8 Ma
Ignimbrito 1774± 2 Ma 2,14 Ga, eNd~.9 Pinho et ai (2003) Região do RioMoriru, NW

do Mato Grosso
Ignimbrito 1778±6Ma 2,16 Ga, eNd~. 7
Riolito 1785±6 Ma Silva & Abram (2008) CPRM
Riodacito 1805± 8 Ma
microsienograníto 1790± 18 Ma Almeida & Costa
Traquito 1791 ±9Ma 3,42 Ga, eNd-4.42 (2011) Folha Samaúma (CPRM)

Ignimbrito 2,22 Ga, eNd- 1.07

Geocronologia

Anteriormente inseri das no vulcanismo do Grupo Iriri
de idade 1888 ± 2 Ma (Vasquez et al. 1999), estas rochas,
no decorrer da última década, foram objeto de inúmeros
estudos petro1ógicos e geocrono1ógicos em toda a porção
norte do estado do Mato Grosso. Tais estudos identificaram
diferenças significativas nas suas características químicas
e principalmente em suas idades, que no geral estão no
intervalo de 1770 a 1800 Ma (Tab. 2). Estas idades
demonstram que trata-se de um magmatismo distinto e
cerca de 100 a 60 Ma mais jovem que o magmatismo que
gerou as rochas do Grupo Iriri e seus correlatos plutônicos,
o que levou a inclusão do Grupo Colíder no contexto da
Província Geocronológica Rondônia-Juruena (1820 - 1540
Ma - Santos et al. 2000, Santos 2003, Santos et al. 2006,
Vasquez & Rosa-Costa 2008), e mais especificamente no
Arco Magmático Juruena (1850 - 1750 Ma - Moreton &
Martins 2005, Ribeiro & Vilas Boas 2005, Oliveira &
Albuquerque 2005, Frasca & Borges 2005).

Neste trabalho, foram realizadas duas análises
geocronológicas em amostras representativas do Grupo

Colíder e de seu corre1ato p1utônico na região denominado
Granito Pium (Tab. 3). Nas vulcânicas Colíder foi realizada
datação geocrono1ógica pelo método U-Pb LA/ICP-MS
em zircão de riolito porfirítico (GM-08). Para tanto foram
utilizados nove cristais de zircão (Tab. 4), a partir dos quais
foi gerado o diagrama concórdia (Fig. 13A), obtendo-se a
idade de 1792 ± 8 Ma, considerada a idade de cristalização
destas rochas. Nesta mesma amostra foi realizada análise
pelo método Sm-Nd, cuja a idade modelo obtida foi de
2,78 Ga, com eND(l,79) -3,06 (Fig. 13B e Tab. 5).

Para a datação do Granito Pium foi utilizado o
método Pb-Pb por evaporação em zircão de amostra
de microsienogranito porfirítico (amostra CA-29).
Os cristais de zircão nesta amostra possuem hábito
prismático bipiramida1, euédricos, transparentes, com
muitas inclusões e relação de tamanho de 3 : 1 e 2,5 : 1
(comprimento/largura). Doze cristais de zircão foram
analisados, e sete indicaram sinal de Pb adequado para as
análises. Após filtragem de rotina para eliminar cristais
com maiores teores de Pb comum, restaram apenas as
análises dos zircões 1, 7, 8 e 12, que indicaram idade
média de 1775±4 Ma, com USD de 1,1 (Fig. 14 e Tab. 6).

Tabela 3 - Idades obtidas neste trabalho para as rochas do Grupo Coüder e Granito Pium.

IDADES Coordenadas

ROCHA U-Pb Pb-Pb Sm-Nd (idade modelo) LAT LONG
Riolito (GM-008) 1792:1::8 Ma 2,78 Ga, eNd -3.06 -10,523 -53,968

Sienogranito (CA-029) 1775±4 Ma -10,574 -53,960
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Tabela 4 - Razões isotópicas U-Pb em zircões de riolito porfirítico (GM-008) do Grupo Colíder. Em destaque os zircões utilizados na
determinação do diagrama concórdia

Grilo trr(%) "'Pb,wU err(%) Cone.
s t Is· ma %

íIll '15 4?6S I J 99.54
1.!l4 0.90 s 5 13 1926 33 106.1S
z06 I 110111 0,44 5.651 7 2039 13 113.12
t09 0.11\ 0.108630 0.10 4,654 1,34 Jl 1744 18 98.18
.z10 G.92 0.109524 0.58 4.000 1.42 11 1515 11 84.55 I
214 0,91 0,109306 1,05 4.744 2,42 20 1164 34 98..68IzlS !1,80 0,108134 0,70 4.911 1.11 9 1835 14 103,80 i
zl7 0,87 0.108349 0,51 4.714 1.19 10 1788 16 100.89 ~

1211 0.16 0.110204 0.87 6.048 2.35 20 2160 40 119.81 I
z03 0.73 0.108235 0.68 5.408 1.07 9 1993 14 112.63
zl6 0.84 0.106049 0.85 5.228 1.63 14 1971 24 113.74
z02 1,25 0.079633 0.75 0.632 1.58 6 361 5 30.39
l:22 0,68 0,119661 1,79 6,554 2,35 21 2156 28 110,52
zlS 1,11 0.123509 4.2& 5,117 4.40 37 1866 16 92.95
z20 0,81 0,124362 1.06 5,451 1.38 12 1780 14 88,11
zOI 0.12 0.111147 0,75 4,968 1.22 10 1810 15 99.54

Tabela 5 - Dados isotópicos Srn-Nd para amostra de riolito do Grupo Colíder.

Amostra Sm(ppm) Nd(ppm) 147Smll44Nd 143Nd/144Nd
~Nd(I,79)

TDM

(±2SE) (Ga)
GM008 9,463 55,664 0,1028 0,511376+/-4 -3,06 2,78

Tabela 6 - Dados isotópicos Pb-Pb para os zircões de sienogranito (CA-029) do Granito Pium. Em destaque os zircões utilizados
no cálculo da idade de cristalização

Zircão Temp. Razões 204PbP06Pb 2sigma e08PbP06Pb )c 2sigma e07PbP06Pb )c 2sigma Idade 2sigma,

CA29/1 *1450 0/8 0,000266 0,000324 0,20793 0,01119 0,10754 0,00452 1758,6 76,8

1500 40/40 0,000626 0,000017 0,19386 0,00168 0,10886 0,00057 1780,6 9,5

CA29/2 #1450 0/6 0,001270 0,000620 0,13627 0,02125 0,09506 0,00880 1529,6 J74,4

CA29/3 *1500 0/12 0,000466 0,000142 0,18768 0,00673 0,10557 0,00244 17246 42,4 I
I

CA29/5 #1450 0/8 0,005322 0,000026 0,21243 0,00220 0,10651 0,00062 1740,8 10,7
I

*1500 0/38 0,000174 0,000002 0,19621 0,00063 0,10934 0,00017 1788,6 2,8 I

CA2917 1450 8/8 0,000351 0,000008 0,16123 0,00094 0,10905 0,00251 1783,8 41,9

1500 26/26 0,000721 0,000055 0,16974 0,00091 0,10823 0,00062 1770,1 10,4

CA29/8 1450 4/4 0,000330 0,000060 0,18750 0,00221 0,10803 0,00086 1766,8 14,6

CA29/12 1450 12112 0,000275 0,000013 0,17959 0,00200 0,10852 0,00039 1775,1 6,6
90/162 Idade Média = 1774,7 4,4
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Figura 13 - (A) Diagrama concórdia para cristais de zircão de riolito porfiritico do Grupo Colíder. (B) Diagrama de evolução
isotópica do eNd em função da idade TDMpara a mesma amostra (GM-08)
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Figura 14 - Diagrama idade vs cristais de zircão utilizados no
cálculo da idade mínima de cristalização para o Granito Pium

DISCUSSÕES

o Arco Magmático Juruena apresenta compartimen-
tação em dois domínios (Fig. 15) (Pinho et al. 2003, Fras-
ca & Borges 2005, Ribeiro & Villas Boas 2005, Moreton
& Martins 2005, Oliveira & Albuquerque 2005, Ribeiro
& Duarte 2010). O domínio 1, possui deformação rúptil
a rúptil-dúctil, representado pelas rochas plutono-vulcâni-
cas do Grupo Colíder, Suítes Juruena e Paranaíta, geradas
num intervalo de 1810 a 1770 Ma, que intrudem e reco-
brem rochas mais antigas (1990 a 1870 Ma) da Província
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Tapajós-Parima. Segundo os autores acima, tais rochas
têm afinidade com a série cálcio-alcalina de alto-K e am-
biente de arco de margem continentaL O domínio 2, justa-
posto a SW do primeiro, possui uma deformação dúctil a
dúctil-rúptil, que afeta rochas dominantemente plutônicas
geradas no intervalo de 1770 a 1780 Ma (Suíte Vitória,
granitos São Pedro e São Romão, Granito Apiacas, Suíte
Vespor), igualmente com características cálcio-alcalinas
de arco. A deformação dúcti1 imprime nas rochas mega-
zonas de cisalhamento transcorrente e formas sigmóidais.

Neste contexto, as rochas aqui estudadas, inseridas no
domínio 1 do Arco Magmático Juruena, foram agrupadas
no Grupo Colíder e Granito Pium principalmente
devido às idades de 1792 ± 8 Ma e 1775 ± 8 Ma obtidas
respectivamente nestas rochas, que são compatíveis com
as várias idades já existentes para este vulcano-plutonismo
e que definem o intervalo aproximado entre 1810 a 1770
Ma para geração destas rochas. Ressalta-se a continuidade
física das rochas da região estudada com áreas vizinhas
a oeste (CPRM-Projeto Promin Alta Floresta) onde as
rochas do Grupo Colíder ocorrem continuamente numa
direção WNW-ESE.

Apesar das idades obtidas neste trabalho serem
compatíveis com as demais de ocorrências de áreas
vizinhas a oeste, os dados petrográficos, litoquímicos e
isotópicos Sm-Nd mostram algumas diferenças. A oeste,
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Figura 15 - Domínios do Arco Magmático Juruena na região do Projeto Promin Alta Floresta. A leste, folha São José do Xingu,
onde ocorrem as rochas do Grupo colíder e Granito Pium objeto deste trabalho. Figura adaptada do Projeto Promin Alta Floresta
(CPRM - Frasca & Borges 2005, Ribeiro & Vil/as Boas 2005, Moreton & Martins 2005, Oliveira & Albuquerque 2005).

as rochas vulcânicas variam de termos intermediários
a félsicos (andesitos a riolitos), com predomínio dos
últimos, sendo classificadas como cálcio-alcalinas de
alto-K e ambiente de arco, com idades modelos entre 2,1 a
2,35 Ga. °Grupo Colíder e Granito Pium aqui estudados,
são rochas petrográfica e quimicamente homogêneas,
exclusivamente félsicas (riolitos, quartzo traquitos, álcali
granitos e sienogranitos), ricas em álcalis, mostrando
afinidade com magmatismo tipo-A, do subtipo-A, (Eby
1992). °ambiente destas rochas é bastante discutível, pois
apesar da tipologia Ar, que geralmente esta associada a um
ambiente pós-orogênico, suas idades são compatíveis com
as fases iniciais da evolução do Arco Magmático Juruena.

Estudos recentes demonstram que granitóides tipo-A
podem ocorrer em vários ambientes geotectônicos, desde
limites de placas convergentes a regiões intra-placa
(Bonin 2007, Zhao et aI. 2008, Dahlquist et aI. 2010). Eby
(1992) dividiu os granitos tipo-A em subtipo AI e A2. °
subtipo AI sendo gerado durante rifteamento continental
e magmatismo intra-placa, enquanto o subtipo A2 seria
gerado em ambiente extensional pós-orogênico/pós-
colisional relacionado a um ciclo de colisão continente-
continente ou a uma zona de subducção. Karsli et al.
(2012), Jiang et al. (2011) e Zhao et al. (2008) propõe outra
possibilidade para geração de magmas tipo A2 na região
nordeste da Turquia e sudeste da China. Segundo estes
autores, o magmatismo tipo A2 seria gerado em subducção

de margem continental sob influência de processos
extensionais relacionados ao ambiente de back-arc (Fig.
16). °upwelling da astenosfera no ambiente de back-arc
teria contribuído na geração de underplating na base da
crosta, que por sua vez seria responsável pela fusão da
crosta inferior em zonas extensionais do arco continental.
Esta hipótese parece a mais consistente com os dados da
área de trabalho, pois explicaria a associação espacial e
temporal deste magmatismo tipo-A2, com os cálcio-
alcalinos, tipo- I mais abundantes no Arco Magmático
Juruena. Somando-se a isso, os teores elevados de Si02,

K20+Na20, o enriquecimento em LILE e terras raras, a
razão Y/Nb > 1,2 (1,7 a 4), assim como a idade modelo
Sm-Nd de 2,78 Ga e ENDC1,79) -3,06 obtida, apontam para
uma importante participação de fontes crustais na geração
destas rochas.

Uma outra hipótese para geração destas rochas
vulcano-plutônicas, implica que as mesmas não pertençam
ao Grupo Colíder e plutônicas correlatas, assim como
definido a oeste, apesar das idades similares, mas sim
estariam relacionadas a fase pós-orogênica da evolução da
Província Tapajós-Parima (Arco Tropas ou Parauari?), e
neste caso, marcariam os pulsos magmáticos mais tardios
desta fase, uma vez que a mesma é bem marcada num
intervalo entre 1880 e 1860 Ma por unidades como Suítes
Maloquinha, Parauari, Rio Dourado, Formação Moraes
Almeida e alguns representantes do vulcanismo lriri.
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Figura J 6 - Evolução em margem continental para as rochas
vulcano-plutônicas tipo-A2 do Grupo Colider e Granito Pium
na área de trabalho (Modificado de Karsli et al. 2012)

CONCLUSÕES
As rochas do Grupo Colíder e Granito Pium aqui

estudadas, correspondem às exposições mais a leste da
Província Rondônia-Juruena (Santos et aI. 2000, Santos
2003, Santos et al. 2006), e fazem parte da evolução do
Arco Magmático Juruena (Frasca & Borges 2005, Ribeiro
& Villas Boas 2005, Moreton & Martins 2005, Oliveira &
Albuquerque 2005), com evolução no período aproximado
entre 1810 a 1750 Ma. Nesta região, tais rochas intrudem
e se sobrepõe às rochas mais antigas da Província Tapajós-
Parima de idades entre 1990 e 1880 Ma. Tratam-se de
rochas vulcano-plutônicas essencialmente félsicas, ricas
em álcalis, as vulcânicas de composição riolítica e quartzo
traquítica, e os granitos de composição sienogranitica e
de álcali-feldspato granitos, incluído nestes os termos
subvulcânicos. Possuem contatos transicionais a intrusivos,
com deformação essencialmente rúptil sem evidências de
metamorfismo.

São muito semelhantes petrográfica e quimicamente,
porém o granito aparenta ser mais fracionado como
observado nos seus mais elevados teores de Si02 (70-77%)
e anomalias negativas de Ba, Sr e Eu. Variam de fracamente
peralcalinos a peraluminosos, possuem afinidade com
magmatismo do tipo-A, do subtipo-A2 de Eby (1992). Os
teores de LILE (Cs, Rb, K), de U, Th, La e Ce elevados, a
razão YlNb > 1,2 (1,7 a 4), associados aos elevados teores
de ETR, apontam importante participação de fontes crustais
na geração destas rochas, o que é reforçado pelos dados de
idade modelo Sm-Nd de 2,78 Ga e GND(l,79) -3,06 obtida. As
idades obtidas de 1792 ± 8 Ma para o Grupo Colíder e de
1775 ± 4 Ma para o Granito Pium, são correlacionáveis
às demais idades existentes na literatura em áreas mais
para oeste, e que estão situadas no intervalo entre 1810
a 1770 Ma. As relações de campo, associados aos dados
litoquímicos e geocronológicos indicam um possível có-
magmatismo para estas rochas, tendo o magma granítico
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sofrido processos de diferenciação mais intensos. Sua
petrogênese estaria relacionada à subducção em margem
continental, sob a influência do ambiente extensional de
back are. Processos de underplating, associado à fusão
parcial da crosta inferior em regime extensional teriam
contribuído na geração e colocação do magmatismo
tipo-A2 no arco continental.

Apesar das diferenças observadas entre as rochas
vulcânicas aqui estudadas e as rochas do Grupo Colíder,
definidas em áreas a oeste, optou-se por mantê-Ias ainda
nesta mesma unidade, uma vez que trata-se de uma área
de ocorrência localizada, ainda com poucos dados. No
entanto, há indícios em outras partes do Grupo Colíder a
oeste, de rochas com afinidade tipo-Ai, que futuramente em
trabalhos de maior escala possam ser melhor cartografadas
e caracterizadas petrologicamente, possibilitando a
separação em outra unidade. Os estudos sobre ambientes
geotectônicos e fontes destas rochas também precisam
ser aprofundados através de novos estudos isotópicos e
litoquímicos objetivando sua melhor caracterização.
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Resumo
Neste trabalho apresentam-se os resultados da caracterização petrológica e estrutural da Formação Serra da Bocaina,
pertencente aoArco Magmático Amoguij á do Terreno Rio Apa, sul do CrátonAmazônico. AF ormação Serra da Bocaina, na
serra da homônima, consiste de rochas vulcânicas paleoproterozoicas de composição intermediária a predominantemente
ácida, classificadas como andesito e riolitos, subdivididas em cinco fácies petrográficas (quatro piroclásticas e uma
efusiva), que mantêm contato tectônico, a leste, com o Granito Carandá. Nas rochas estudadas estruturas tectônicas
foram formadas em duas fases deformacionais compressivas de natureza dúctil e dúctil-rúptil. A primeira fase, mais
intensa, é observada ao longo de toda a área estudada e é representada pela Zona de Cisalhamento Santa Rosa enquanto
a segunda fase é mais discreta e localizada. Os dados geoquímicos indicam que essas rochas possuem similaridade
composicional com aquelas geradas num ambiente de arco-vulcânico, apresentando um magmatismo cálcio-alcalino de
médio a alto-K, peraluminoso.

Palavras-chave: Cráton Amazônico, Terreno Rio Apa, Formação Serra da Bocaina, Geoquímica.

Abstract
This work shows the results of petrological and structural characterizations of Serra da Bocaina Formation, belonging
to Amoguijá Magmatic Are of the Rio Apa Terrain, southem Amazon Craton. The Serra da Bocaina Formation consists
of Paleoproterozoic volcanic rocks of intermediate to predominantly acidic composition, classified as rhyolites and
andesite, and is subdivided into five petrographic facies (four pyroclastic and one effusive), which are in tectonic contact
at east with the Carandá Granite. Tectonic structures were formed in two stages of ductile and ductile-brittle compressive
deformation. The first stage, more intense, is observed throughout the whole area and is represented by the Santa Rosa
Shear Zone, while the second phase is more localized. The geochemical data indicate that these rocks belong to a
medium to high-K, peraluminous calc-alkaline magmatism and that are compositionally similar with those generated in
a volcanic-arc setting.

Keywords: Amazonian Craton, Rio Apa Terrain, Serra da Bocaina Formation, Geochemistry.
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INTRODUÇÃO

O sul do Cráton Amazônico, especificamente na
divisa com o Paraguai nas proximidades do município de
Porto Murtinho (MS), é caracterizado por ocorrências de
rochas pertencentes ao Terreno Rio Apa, que constitui o
embasamento da faixa Paraguai.

O Terreno Rio Apa compreende um segmento crustal
paleoproterozoico exposto em área restrita do sudoeste do
estado de Mato Grosso do Sul na divisa com o Paraguai. É
limitado a leste por rochas pelítico-carbonáticas do Grupo
Corumbá (Serra da Bodoquena) e é recoberto, a oeste,
por sedimentos cenozoicos da bacia do Pantanal. Lacerda
Filho et. aI. (2006) apresentam uma compartimentação
tectônica para o Terreno Rio Apa, onde a Formação Serra
da Bocaina, foco deste trabalho, está inserida no Arco
Magmático Amoguijá.

A literatura geológica do Terreno Rio Apa é escassa e a
maioria dos trabalhos refere-se a mapeamentos geológicos
apenas de reconhecimento. Levantamentos geológicos em
escala de semi-detalhe são localizados e raros.

A Formação Serra da Bocaina está localizada na
serra homônima nas proximidades do município de
Porto Murtinho-MS e sua caracterização petrográfica,
geoquímica e estrutural constitui o objeto deste trabalho.
Espacialmente, o Granito Carandá encontra-se a ela
associado; trata-se de unidade inédita, sendo foco de
futuras publicações. Pretende-se com isso contribuir para
o entendimento da evolução geológica do magmatismo
ácido do Arco Magmático Amoguijá.

METODOLOGIA

A fim de entender a evolução das vulcânicas da
Formação Serra da Bocaina realizaram-se levantamento e
estudo do acervo bibliográfico disponível referente à região
do sul do Cráton Amazônico e interpretação de imagens de
relevo digital (SRTM) e da Folha Porto Murtinho (SF. 21-
V-D), objetivando o entendimento geológico regional.

Para as análises petrográficas foram se1ecionadas
aproximadamente 44 amostras para a confecção de seções
delgadas, visando melhor definir os limites entre as
fácies. A confecção destas lâminas delgadas foi realizada
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no Laboratório de Laminação da Universidade Federal
do Mato Grosso, Departamento de Recursos Minerais
(DRM - UFMT). O trabalho de descrição de lâminas
foi realizado em microscópio óptico binocular da marca
Olympus, modelo BX50, no Laboratório de Microscopia,
também pertencente ao DRM da universidade; tendo como
objetivos a descrição macro e microscópica detalhada
das amostras de rochas, visando à caracterização da sua
composição mineralógica, feições texturais e estruturais.
No tratamento estatístico dos dados estruturais foi utilizado
o software Stereo Net 3.10.

Para o tratamento litogeoquímico foram selecionadas
vinte e duas amostras de rochas da Formação Serra
da Bocaina, sendo nove da fácies 1, quatro da fácies 2,
quatro da fácies 3, duas da fácies 4 e três da fácies 5. É
importante ressaltar que as amostras da Fácies Brecha
Ignimbrítica foram tratadas, através de catação manual,
buscando a separação dos fragmentos sendo analisados,
isoladamente, a matriz. Após essa fase, todas as amostras
foram tratadas no Laboratório de Preparação de Amostras
do Departamento de Recursos Minerais da Universidade
Federal de Mato Grosso (DRM - UFMT) e analisadas nos
laboratórios da Acme Analytical Laboratories (Acmelab) -
Vancouver/Canadá, por ICP-ES e ICP-MS, para elementos
maiores, menores, traços incluindo terras raras (Tabs. 1 e
1.1). Foram calcinadas até peso constante para o cálculo
de perda ao fogo e os elementos maiores e alguns menores
foram recalculados, em base anidra, como recomendado
pela IUGS (Le Maitre 2002). A partir dos dados obtidos,
buscou-se a caracterização geoquímica, a definição da
natureza do magmatismo e indicações sobre a ambiência
tectônica das rochas estudadas. Para a determinação e
classificação geoquímica foram utilizados os software
MinPet 2.0, NewPet e GCDkit.

CONTEXTO GEOLÓGICO

O Cráton Amazônico (Fig. 1) ocupa uma área de
aproximadamente 430 mil km", o que o coloca entre uma
das maiores áreas cratônicas do mundo. Está localizado na
parte norte da América do Sul e tem como limite oriental
os cinturões neoproterozoicos Paraguai e Araguaia, a
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sudeste e a leste, respectivamente, estando os limites N, S
e W recobertos pelos sedimentos das Bacias Subandinas.

A evolução tectônica do Cráton Amazônico é
dividida em duas grandes linhas de pensamentos, A
primeira concepção foi baseada nos conceitos da escola
geossinclinal, onde autores como Amaral (1974), Almeida
(1978), Hasui et ai, (1984) e Costa & Hasui (1997)
propuseram que a tectônica pré-cambriana do cráton fosse
caracterizada por processos de reativação de plataforma e
formação de blocos continentais ou paleoplacas por meio
de retrabalhamento de crosta continental no Arqueano e
Paleoproterozoico. De acordo com esta concepção, no
Mesoproterozoico teriam ocorrido apenas processos de
reativação e/ou retrabalhamento de rochas preexistentes. A
segunda linha de pensamento sobre a evolução do Cráton,
proposta por Cordani et ai. (1979), seguida e modificada por
Tassinari (1981), Cordani & Brito Neves (1982), Teixeira
et aI. (1989), Tassinari (1996), Santos (2000), entre outros,
se fundamenta na Teoria da Tectônica Global ou de Placas,
na qual defendem a ocorrência, durante o Arqueano, Paleo
e Mesoproterozoico, de sucessivas acresções de crosta
juvenil, além de processos de evolução crus tal.

O Terreno Rio Apa (Fig. 1), extremo sul do Cráton
Amazônico, ultimamente vem sendo alvo de discussões
quanto à sua origem, e quanto à questão de fazer parte,
ou não, desse cráton. Os primeiros esboços do Cráton
Amazônico (Almeida 1964, 1978, Hasui & Almeida 1970,
1985, Amarall974) consideram o Terreno Rio Apa como
parte integrante do mesmo. A partir dos modelos sugeridos
por Cordani et ai. (1979) e Litherland & Bloomfield
(1981) e Litherland et ai. (1986) o Terreno Rio Apa
foi descartado das reconstruções, ficando estabelecida
a Faixa Tucavaca como o limite meridional do Cráton
Amazônico. Litherland et ai. (1986) divulga o esboço do
Cráton Amazônico limitado a sul pela Faixa Tucavaca e a
leste pelas Faixas Paraguai e Araguaia. Esta reconstrução
aponta que o Terreno Rio Apa constituí um bloco crustal
menor, acrescido à margem cratônica na consolidação da
Faixa Tucavaca.

Por outro lado, Trompette (1994), Trompette &
Alvarenga (1998) e Ruiz et a!. (2005) interpretam a Faixa

Tucavaca como um rift abortado de uma junção tríplice,
o Aulacógeno Tucavaca - Chiquitos e não a um cinturão
marginal, gerado pela colisão do Cráton Amazônico com
o Terreno Rio Apa. Cordani (2005) e Cordani et ai. (2005)

admitem que o Cráton Amazônico e o Terreno Rio Apa
foram unidos antes da instalação do Aulacógeno Tucavaca
e também sugerem a correlação dos mesmos.

Ruiz (2005) apresenta argumentos sugerindo que o
Terreno Rio Apa é parte integrante do Cráton Amazônico,
baseando-se nas seguintes observações: (i) o Grupo
Cuiabá e as demais unidades do Cinturão Paraguai exibem
continuidade física desde Nova Xavantina (MT) até a Serra
da Bodoquena (MS) e o Paraguai; (ii) a deformação na
Faixa Tucavaca é caracterizada por uma fraca compressão
geradora de amplas ondulações e discretos cavalgamentos;
(iii) na correlação estratigráfica entre as unidades da Faixa
Tucavaca (Grupos Boqui, Tucavaca e Murciélago) e as
unidades da Faixa Paraguai, no SW do Brasil (Grupos
Jacadigo e Alto Paraguai); (iv) o Cráton Amazônico, em
toda a sua extensão, comportou-se como uma margem
continental passiva, durante a deposição de parte da Faixa
Paraguai.

Com base em características geológicas, geoquímicas
e geocronológicas, Lacerda Filho et ai. (2006) apresentam
uma compartimentação tectônica para o Terreno Rio
Apa e subdividem a província em três compartimentos
geotectônicos distintos, denominados: Remanescente de
Crosta Oceânica (2,2 a 1,95 Ga), Arco Magmático Rio
Apa (1,95 a 1,87 Ga) e Arco Magmático Amoguijá (1,87
a 1,75 Ga).

O Arco Magmático Amoguijá é composto pela Suíte
Intrusiva Alumiador e pelas Vulcânicas Serra da Bocaina
(Fig. 2), enfoque deste trabalho, descrita por Araújo et ai.
(1982), Godoi et ai. (2001) e Lacerda Filho et ai. (2006),

como constituída por riolitos porfiríticos, riodacitos
e dacitos, com intercalações de rochas piroclásticas e
brechas vulcânicas. Datação U-Pb SHRIMP em zircão
registrou idade de cristalização de 1.794 Ma para as rochas

vulcânicas, as quais apresentaram valor de ~Nd(1.79) em torno
de -2 (Lacerda Filho et ai. 2006).
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Figura 1 - Compartimentação geocronológica e tectônica do Cráton Amazônico, considerando o
Maciço Rio Apa como seu extremo meridional (Ruiz 2005).

A Suíte Intrusiva Alumiador de acordo com Lacerda
Filho et aI. (2006), Godoy et al. (2010) e Cordani et al.
(2010) é um batólito alongado segundo a direção N - S
dominantemente de composição sieno a monzogranítica,
constituído por rochas leucocráticas de coloração variando
de cinza a rosa, isotrópicas a fracamente anisotrópicas.
Datação U-Pb SHRIMP em zircão obtida em amostra
de monzogranito porfirítico indica idade de cristalização

de 1867 Ma. Lacerda Filho et al. (2006) obtêem dados
isotópicos pelo médoto Sm-Nd (rocha total) que mostram
valores de ÇNd em tomo de -0,68, considerando que os
dados fracamente negativos apontam para um arco juvenil
de margem continental com pouca participação de material
crustal.

Resultados Ar-Ar e K-Ar apresentados por Cordani
et al. (2010) em rochas vulcânicas da Serra da Bocaina e
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Figura 2 - Esboço geológico do Terreno Rio no sudoeste do estado de Mato Grosso do Sul (Brasil) e noroeste do Paraguai. (Extraído
e modificado de Cordani et al. 2010).

plutônicas da Suíte Intrusiva Alumiador indicam valores
em torno de 1,3 Ga.

Neste trabalho será utilizada a denominação Formação
Serra da Bocaina (Brittes & Plens 2010, Brittes et al. 20 10,

2011 a, b e c), segundo os parâmetros estabelecidos pelo
Código Brasileiro de Nomenclatura Estratigráfica (Petri et
al. 1986), para designar as rochas efusivas e piroclásticas
expostas na serra da Bocaina.
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RESULTADOS
Aspectos Petrográficos

Com base nos aspectos de campo e petrográficos, foi
possível estabelecer e diferenciar duas unidades geológi-
cas na região da serra da Bocaina, representadas pela For-
mação Serra da Bocaina e pelo Granito Carandá (Fig. 3).

A Formação Serra da Bocaina afiora na serra homô-
nima e faz contato a leste com o Granito Carandá, e a nor-
te, sul e oeste com os sedimentos inconsolidados da For-
mação Pantanal. O Granito Carandá faz contato tectônico
com as rochas efusivas e piroclásticas da Formação Serra
da Bocaina, e é classificado como biotita sienogranito
leucocrático, cinza-esverdeado, exibindo trama orienta-
da que se intensifica nas proximidades do contato com
as efusivas. Opticamente, estas rochas são caracterizadas
por uma textura dominantemente inequigranular consti-
tuída por microclina e ortoclásio pertíticos, plagioclásio
e quartzo, tendo biotita como máfico essencial e opacos,
apatita e zircão como acessórios. Observa-se intenso fra-
turamento dos cristais e uma predominância de paragêne-
se de alteração/metamórfica formada por opacos, epidoto/
clinozoizita, sericita, muscovita, argilo-minerais, calcita
e clorita.

A Formação Serra da Bocaina (Fig. 3) é constituída
por rochas paleoproterozoicas efusivas (fácies 5) e, do-
minantemente, por piroclásticas representadas por quatro
fácies ignimbríticas: Brecha Ignimbrítica (fácies 1), Ignim-
brito Rico em Cristais (fácies 2), Tufo Co-ignimbrítico (fá-
cies 3) e Reoignimbrito (fácies 4). Estas fácies arranjam-se
em uma estrutura homoclinal com mergulho para SE, tendo
contatos abruptos entre elas.

Microscopicamente, as rochas da fácies Brecha Ig-
nimbrítica (fácies 1) da Formação Serra da Bocaina são
caracterizadas pela grande quantidade de fragmentos líti-
cos e pumíceos, cristaloclastos, púmices,jiammes, shards
e cristalitos de variadas dimensões e composições, que se
encontram imersos em uma matriz cinerítica fina, de na-
tureza felsítica, com diversos graus de alteração. Foram
identificados também fenocristais de plagioclásio, quartzo
e, subordinadamente, feldspato alcalino, tendo como prin-
cipal máfico a biotita de alta temperatura. As fases de alte-
ração estão representadas por sericita, epidoto/clinozoizi-
ta, calcita, argilominerais e clorita; enquanto as acessórias
por allanita, zircão, apatita e opacos. A biotita é caracte-
rizada por hábito acicular/fibroso a fibrorradiado, ou por
pequenas palhetas disseminadas pela matriz (Figs. 4G e
H) ou plaquetas formando agregados juntamente com elo-
rita e vidro. A allanita apresenta-se euédrica, isotrópica,
metamíctica, sendo parcialmente substituída por epidoto.
Observam-se também produtos de devitrificação tanto na
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mesóstase quanto nos litoclastos e púmices, bem como
venulações/fraturas preenchidas por sílica. Os fragmen-
tos líticos apresentam-se com formas arredondadas ou an-
gulosas a alongadas, com contornos variados, dimensões
milimétricas a centimétricas, maiores do que os púmices
e são geralmente compostos por uma mesóstase felsítica,
fenocristais, biotita, opacos, vidro e produtos de devitri-
ficação (Fig. 4B), como esferulito, axiolito, cristalitos e
feldspatos gráficos. Podem representar termos cognatos de
composição similar à da rocha, caracterizando porções do
mesmo magma, o que permite a utilização do termo aces-
sório lítico, bem como, não apresentar semelhança com
a rocha, correspondendo aos fragmentos líticos acidentais
(Fig. 4A). Os fenocristais são euédricos a anédricos com
dimensões entre 0,2 e 2,5 mm, apresentando graus dife-
rentes de alteração, fraturamento, embaiamento e golfos
de corrosão preenchidos pela matriz ou por vidro. Em al-
gumas amostras, os fenocristais ocorrem totalmente frag-
mentados como consequência do processo extrusivo, bem
como, de resfriamento e hidratação. O .plagioclásio exibe
geminações polissintéticas (albita e periclina) e complexa
do tipo baveno, às vezes, de forma apenas reliquiar de-
vido aos intensos processos de alteração hidrotermal, tais
como, sericitização, saussuritização e argilização; pode
ocorrer límpido ou apenas como pseudomorfos preenchi-
dos por epidoto, sericita, calcita, argilominerais, clorita
e biotita. O quartzo é comum nesta fácies e apresenta-se
embainhado evidenciando intensa corrosão magmática.
Os feldspatos alcalinos mostram-se com geminações Carl-
sbad ou em grade caracterizando, respectivamente, orto-
clásio e microclina, muitas vezes com intercrescimento
gráfico/granofírico. Os cristaloclastos essenciais, identi-
ficados nesta fácies, apresentam-se angulosos a arredon-
dados e consistem de plagioclásio, feldspatos alcalinos e
quartzo comumente embaiados. Os púmices têm contorno
bem definido, formas arredondadas, elipsoidais (Figs. 4D
e E), achatados ou alongados podendo ser identificados em
seu interior shards, cristalitos, canalículas e fragmentos fi-
brosos; mostram-se, em geral, recristalizados por arranjos
de feldspatos e quartzo, às vezes, gráfico ou granofírico.
Púmices-tubo (Fig. 4C) são comumente identificados. Os
fiammes, que correspondem aos púmices colapsados, são
frequentemente estirados e orientados (Fig. 4D), sendo
identificados por cores mais escuras e um grau de acha-
tamento maior devido às modificações que acompanham
o processo de soldagem. As shards ocorrem, em geral, na
matriz e nos fragmentos, com formas típicas em "X", "Y"
e em plates. Vidro reliquiar marrom-escuro a preto em ar-
ranjo fibrorradiado disperso pela matriz e nos litoclastos.
Os produtos de devitrificação envolvem crescimento de
micrólitos fibrosos e estão representados por esferulitos
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Figura 4 - Fotomicrografias das rochas da fácies 1 da Formação Serra da Bocaina ilustrando: (A)
fragmento lltico acidental imerso em matriz cineríticafina com shards; (B) fragmento lítico com biotita e
rico em esferulito esférico; (C) púmices em tubo em mesóstase vítrea a cinerítica; (D) púmices encurvado
e sigmodal, cristaloelasto e biotita fibrorradiada em mesóstase cinerítica; (E) púlmice de forma elipsoidal
e cristaloelasto; (F) esferulitos esféricos e biotita; (G) biotita de alta temperatura de hábito acicular a
fibrorradiado; (H) biotita de alta temperatura de hábito acicular a fibrorradiado e vidro. Polarizadores
cruzados em A, B, C, D, E e F e paralelos em G e H.
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Figura 5 - Fotomicrografias das rochas da Formação Serra da Bocaina ilustrando: (A) fenocristais,
cristaloclastos e púmice imersos em matriz cineríticafina (fácies 1); (B) fenocristal de quartzo com bordas
e golfos de corrosão em litotipo de matriz de granulação maior (fácies 2); (C) matriz felsítica muito fina
(fácies 3); (D) fenocristal de plagioclásio envolto por textura eutaxítica efiammes (fácies 4); (E) púmice
elipsoidal circundada por textura eutaxítica e lentes de axiolito (fácies 4); (F) textura glomeroporfiritica
(fácies 5); (G) glômero de plagioclásio (fácies 5). Polarizadores cruzados em A, B, F e G, paralelos em D e
E e paralelos à direita e cruzado à esquerda em C
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do tipo axiolito compostos de cristais fibrorradiados de-
senvolvidos a partir de uma linha, estrutura fan, gravata
borboleta e esféricos (Fig. 4F), bem como, lithophiysae.

Os Ignimbritos Ricos em Cristais (fácies 2) diferen-
ciam-se, opticamente, pela grande proporção de fenocris-
tais e cristaloclastos que atingem até 50% de sua composi-
ção (Fig. 5A), apresentando menor percentual dos demais
produtos piroclásticos já descritos, bem como, grande
quantidade de clorita e carbonatos e ausência de biotita de
alta temperatura. Seus fenocristais e cristaloclastos (Fig.
5B) são de mesma composição dos encontrados nas outras
fácies ignimbríticas, porém com dimensões maiores, va-
riando entre 0,5 e 4,0 mm e 0,2 e 0,5 mm, respectivamente.

O Tufo Co-ignmbrítico (fácies 3) caracteriza-se por
partículas elutriadas do fluxo ignimbrítico e diferencia-
se das outras fácies pela menor quantidade e tamanho
dos fenocristais/cristaloclastos e produtos piroclásticos
«< 0,1 mm), mesóstase mais homogênea e ainda mais
fina, ausência de biotita de alta temperatura, bem como,
por apresentar foliação dada pelo arranjo paralelo de
sericita (Fig. 5C).

Os Reoignimbritos (fácies 4) são caracterizados
por feições de fluxo pós-compactação de um ignimbrito
soldado que permaneceu quente por tempo suficiente
para deformá-lo ductilmente. A diferença marcante entre
esta fácies e as demais é a presença de textura eutaxítica
(Fig. 5D), púmices de formas elipsoidais e sigmoidais
e grande quantidade de produtos de devitrificação
(Fig. SE). Os litoclastos e púmices têm composição
semelhante à encontrada na fácies 1 com proporções e
dimensões inferiores (entre 0,3 e 2,0 mm). Observa-se
ainda nestas rochas deformação de caráter rúptil/dúctil,
como microvenulações de aproximadamente 0,2 mm
perpendiculares à foliação, rompidas e deslocadas, ora
dobradas, preenchidas por epidoto e, às vezes, sílica.

A fácies 5 corresponde às lavas que se caracterizam
por textura porfirítica a glomeroporfirítica e composi-
ções andesíticas e riolíticas. Os fenocristais encontrados
nos riolitos são de quartzo, feldspato alcalino e plagio-
clásio, em geral, euédricos a subédricos, com evidências
de intensa corrosão magmática, tais como, embaiamen-
tos e golfos, imersos em uma matriz muito fina a fina de
mesma composição tendo apatita, zircão e opacos como
acessórios e sericita, epidoto/clinozoizita, clorita, argilo-
-minerais como fases de alteração. Nos andesitos ocorrem
fenocristais de anfibólio e, principalmente, de plagioclásio
alterado a pseudomorfizado numa matriz muito fina com
cloritização e sericitização pervasivas e pequena quantida-
de de minerais primários preservados, tais como, anfibó-
lio e biotita; por vezes observa-se nesses últimos litotipos
enclave microgranular acidental de composição mais áci-
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da. O plagioclásio, nos riolitos, tem composição albítica
e ocorre na matriz em minúsculos grãos ou cristalitos ou
como fenocristais isolados e por vezes formando glômeros
(Figs. 5F e G); são subédricos de hábito tabular, zonados,
às vezes mirmequíticos, exibindo geminações albita e/ou
periclina; localmente apresenta-se com grande quantidade
de golfos de corrosão caracterizando textura em sieve. Nos
andesitos, o plagioclásio encontra-se na matriz em ripas
finas, por vezes descrevendo uma discreta textura de fluxo,
intensamente sericitizadas bem como em fenocristais de
composição coincidente com andesina, em geral gemina-
dos e zonados com maior grau de alteração no núcleo; co-
mumente ocorre parcial a totalmente pseudomorfizado por
uma associação de epidoto microgranular a fibrorradiado,
clorita, sericita e calcita. O quartzo, nos riolitos, tanto se
apresenta na matriz como em fenocristais embaiados, por
vezes, recristalizado em mosaico, em venulações finas ou
como intercrescimento vermicular no plagioclásio e fel-
dspato alcalino formando texturas mirmequítica e gráfica,
respectivamente. Nos andesitos, o quartzo é sempre uma
fase secundária e pode ocorrer em grãos muito finos asso-
ciados a epidoto e clorita, proveniente da transformação
do plagioclásio. Os feldspatos alcalinos são fases comuns
apenas nos riolitos sendo encontrados constituindo a ma-
triz felsítica ou como fenocristais, por vezes constituindo
glômeros. Mostram-se sempre pertíticos e estão represen-
tados por cristais subédricos a anédricos de microclina
com geminação em grade, bem como, pelo ortoclásio com
macla Carlsbad, ambos parcialmente alterados para serici-
ta e argilominerais.

O único máfico primário encontrado nos riolitos é a
biotita, sendo observada em minúsculas palhetas dispersas
na matriz ou em agregados de cristais fibrorradiados
associados a opacos. Já os andesitos apresentam como
máficos fenocristais euédricos a subédricos de anfibólio
de cor marrom-esverdeado identificado como hornblenda,
e grande quantidade de epidoto/clinozoizita e clorita tanto
compondo a matriz como pseudomorfizando fenocristais
de plagioclásio.

A fase hidrotermal é caracterizada nas rochas da
Formação Serra da Bocaina por sericitização, epidotização,
saussuritização, argilização e cloritização, enquanto o
metamorfismo de fácies xis tos verdes é identificado pela
paragênese albita+epidoto+clorita.

Aspectos Estruturais
A análise estrutural na região da serra da Bocaina

possibilitou a identificação de duas fases deformacionais
compressivas de naturezas dúctil e dúctil-rúptil, respecti-
vamente, designadas FIe F2' e seus elementos estruturais
- dobras (D), foliações (S) e lineações (L).
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Figura 6 - Figuras ilustrando: (A) foliação lentes e/ou camadas da fácies 3 em contato com as rochas da fácies 1 em corte vertical
na serra da Bocaina, rodovia BR-267; (B) foliação SI em rochas dafácies 1; (C) foliação SI evidenciada por fenocristais, crista-
loelastos efragmentos estirados e orientados nas rochas dafácies 1; (D) foliação SI em rochas do Granito Carandá; (E) lineação
de estiramento marcada por alinhamento de fenocristais e fragmentos líticos; (F) fenocristais e litoelastos evidenciando o sentido
da Zona de Cisalhamento Santa Rosa.



56 Contribuições à Geologia da Amazônia - Volume 8, 2013

Tabela 1-Composição química de elementos maiores, menores (% em peso), traços incluindo terras raras (ppm) de rochas
da Formação Serra da Bocaina. Óxidos maiores reca/cu/ados em base anidra.

Amostras AB26/l AB26 ADOl AD85 AD92 AD65 AD2J2M AD32/2 AB16 ADI2 AD77
Fácíes 5 5 4 1 1 1 1 1 1 2 1

sio, 60,38 60,62 71,85 72,90 73,46 73,97 75,10 75,18 75,24 75,56 75,57

TiO! 0,70 0,68 0,45 0,42 0,33 0,34 0,28 0,24 0,32 0,24 0,25

Ah03 19,28 18,98 13,99 13,31 14,08 14,74 13,11 12,57 13,07 13,21 13,32

Fe203 5,44 5,65 3,01 3,51 1,75 1,84 1,55 2,72 2,70 1,J2 1,13

MoO 0,14 0,14 0,09 0,09 0,10 0,04 0,03 0,07 0,07 0,05 0,06

MgO 2,03 1,88 0,68 0,69 0,39 0,52 0,25 0,22 0,33 0,25 0,16

CaO 5,08 5,04 1,09 1,32 1,51 0,12 0,79 0,39 2,17 0,52 0,69

Na2ÚJ 4,5J 4,75 4,60 3,58 3,07 4,15 5,07 3,85 4,17 3,92 4,11

K20 1,95 1,79 3,91 3,90 4,98 4,00 3,60 4,48 1,59 4,44 4,42

P20s 0,26 0,22 0,11 0,12 0,02 0,04 0,03 0,03 0,12 0,03 0,03

Total 99,33 99,30 99,46 99,55 99,38 99,48 99,56 99,54 99,60 99,53 99,53

Ba 867 967 1299 li 33 1393 1001 958 1491 710 1346 1288

Be 3 1 2 3 3 3 3 2 <I 2 2

Co 15,50 44,10 86,20 3,50 98,20 34,40 0,40 1,40 3,20 96,50 72,40

Cs 3,40 3,80 2,20 2,10 3,90 1,90 3,40 1,30 2,10 0,80 1,90

Ga 17,90 19,90 15,80 14,70 17,10 19,50 14,50 13,90 11,60 14,70 16,20

Df 3,60 4,10 6,40 6,00 7,10 8,20 7,20 5,60 4,20 5,30 6,00

Nb 5,00 6,20 10,60 9,90 11,80 12,60 11,30 12,10 6,20 11,10 13,70

Rb 53,30 57,90 114,20 131,00 169,30 175,20 152,00 140,80 52,90 143,8 147,60

Sr 614,9 599,00 143,40 133,50 137,70 67,10 61,70 91,90 594,60 77,90 94,10

Ta 0,30 0,40 0,90 0,60 1,00 1,00 1,10 0,80 0,50 1,00 1,00

Tb 5,60 5,50 11,50 10,50 13,10 14,50 13,50 12,60 6,20 13,00 13,50

U 1,10 1,20 2,20 2,10 2,40 2,70 3,00 2,20 1,70 2,70 2,80

W 1,10 145,70 447,20 0,80 537,50 191,60 1,10 0,60 0,80 564,60 373,50

Zr 146,00 156,20 233,80 196,80 242,30 295,10 224,60 188,40 141,20 166,10 215,10
y 14,30 15,80 29,70 29,50 45,70 37,80 37,90 28,60 10,70 32,60 33,40

Pb - 2,40 15,60 - 16,10 17,30 11,90 - - 17,00 27,30

La 23,40 24,50 44,20 44,90 75,10 58,60 53,10 44,70 30,30 40,90 49,70

Ce 47,20 51,50 92,30 83,70 105,90 78,50 112,0 90,80 58,20 86,70 104,40

Pr 5,74 6,03 10,73 10,43 15,47 13,07 12,81 10,64 6,42 10,22 11,73

Nd 23,80 23,70 41,60 40,90 60,50 51,50 47,30 42,8 25,8 39,30 44,90

Sm 4,06 4,41 7,25 7,41 9,93 8,92 8,68 7,45 3,77 7,19 8,01

Eu 1.23 1,26 1,67 1,67 2,04 1,89 172 1,53 0,93 1,29 1,75

Gd 3,30 3,73 5,90 6,38 8,61 7,64 7,68 6,06 2,89 5,97 6,75

Tb 0,55 0,55 0,89 0,96 1,27 1,18 1,07 0,96 0,41 0,97 1,04

Dy 2,83 2,96 5,09 5,17 7,21 6,64 6,35 5,44 2,24 5,45 5,81

Mo 0,53 0,56 1,00 1,14 1,45 1,26 1,13 1,06 0,45 L,1O 1,17

Er 1,49 1,65 2,95 2,97 4,14 3,69 3,68 3,04 1,23 3,28 3,44

Tm 0,24 0,24 0,43 0,47 0,59 0,57 0,52 0,50 0,18 0,49 0,51

Yb 1,50 1,47 2,88 3,02 3,71 3,61 3,25 3,15 1,28 3,25 3,28

Lu 0,20 0,22 0,45 0,45 0,55 0,55 0,56 0,46 0,19 0,49 0,50

EufEu* 1,03 0,95 0,78 0,74 0,67 0,70 0,64 0,70 0,86 0,60 0,72

La/Yb 11,19 11,95 11,00 10,66 14,52 11,64 11,72 10,18 16,98 9,02 10,87

GalAl 1,95 2,15 2,13 2,09 2,29 2,50 2,09 2,09 1,68 2,10 2,30
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Tabela 1- Continuação

Amostras AD37 AD81 AB06 AD09/2 AD43/1 AB25 AD9M AD28 AD43 AD09/3 ADIO/lO
Fácies 4 2 2 3 3 2 1 5 1 3 3

SiOz 75,65 75,67 75,70 75,70 75,98 76,20 76,25 76,32 76,59 76,70 77,11
TiOz 0,28 0,24 0,25 0,21 0,26 0,24 0,25 0,23 0,23 0,23 0,22
AlzOJ 13,09 13,38 12,46 13,68 14,23 12,49 13,01 12,76 12,78 13,34 13,43
FetÜ;} 1,22 1,25 1,81 1,09 1,56 2,02 1,93 1,66 1,38 1,61 1,40
MnO 0,05 0,06 0,05 0,04 0,02 0,07 0,07 0,01 0,02 0,05 0,04
MgO 0,12 0,27 0,22 0,35 0,41 0,29 0,37 0,05 0,11 0,42 0,26
CaO 0,55 0,63 0,25 0,14 0,25 0,73 0,57 0,07 0,07 0,17 0,11
NalO;, 3,95 4,09 1,63 3,48 3,83 3,78 2,04 4,58 3,32 2,98 4,31
K10 4,71 4,12 7,43 5,03 3,34 3,94 5,31 4,19 5,33 4,25 2,94
P10S 0,03 0,04 0,02 0,02 0,03 0,04 0,02 <0,01 0,03 0,01 0,03
Total 99,40 99,56 99,60 99,55 99,69 99,61 99,60 99,64 99,66 99,54 99,68

Ba 1575 1094 nos 1474 405 998 1455 739 844 1032 1074
Be 2 1 <1 3 4 <1 4 1 2 2 3
Co 188,80 121,00 <0,20 117,00 0,70 1,00 1,30 0,50 0,50 75,50 0,70
Cs 1,40 1,50 2,10 3,60 1,80 1,50 3,40 0,70 1,60 3,80 1,50
Ga 12,50 14,60 16,10 14,00 18,40 13,50 15,10 12,90 12,40 17,40 15,10
Hf 7,50 5,50 6,70 6,50 6,00 4,70 7,20 6,80 7,10 6,10 7,70
Nb 12,00 10,60 13,70 11,00 10,90 10,80 12,10 13,30 14,10 11,90 10,40
Rb 130,10 120,80 195,40 158,00 134,60 113,10 173,60 109,40 143,50 176,50 118,10
Sr 120,10 89,70 49,80 80,10 51,60 84,10 124,20 51,30 36,90 89,00 89,30
Ta 1,30 1,00 1,10 1,20 0,80 0,80 1,10 1,00 1,00 1,00 0,70
Th 12,90 1I,50 17,50 13,00 12,90 11,50 13,00 14,40 13,70 14,30 1l,40
U 2,30 2,20 3,90 3,00 2,10 2,20 2,70 2,40 2,10 2,70 2,50
W 919,40 686,20 1,20 637,40 1,60 0,80 1,60 0,90 1,40 381,40 0,80
Zr 229,70 173,80 231,60 201,10 218,90 164,60 200,80 201,00 212,50 210,70 266,80
Y 33,20 30,90 49,10 31,60 25,50 30,00 42,80 23,07 34,60 28,60 26,90
Pb 1l,1O 17,60 4,70 6,60 - - 23,40 - - 10,10 -
La 50,40 42,80 49,80 61,40 41,30 44,20 55,10 23,70 46,00 30,00 28,80
Ce 101,00 82,90 100,40 102,40 80,10 79,6 93,8 36,6 61,2 80,0 66,7
Pr 12,12 10,31 11,96 14,55 9,16 10,25 11,22 6,58 11,07 7,59 5,47
Nd 47,40 40,80 43,00 52,9 35,00 39,10 41,80 23,80 42,50 27,30 2050
Sm 8,17 7,16 9,07 8,56 5,82 6,98 7,52 4,80 7,64 5,46 3,59
Eu 1,78 1,21 1,60 1,58 1,39 1,45 1,55 0,87 1,43 1,06 0,94
Gd 6,72 5,85 8,29 5,90 4,38 5,81 6,84 3,74 6,93 4,78 3,50
Tb 1,05 089 1,43 0,98 0,75 0,93 1,05 0,66 I,ll 0,85 0,74
Dy 5,75 4,92 8,86 5,36 4,36 5,69 6,10 4,32 6,67 4,53 4,46
Ho 1,14 1,01 1,51 1,04 0,97 1,00 1,33 0,94 1,30 0,96 0,99
Er 3,41 3,06 4,73 3,18 2,78 3,23 3,63 2,68 3,85 3,09 2,90
Tm 0,49 0,45 0,69 0,49 0,42 0,53 0,51 0,48 0,56 0,45 0,48
Yb 3,18 2,95 3,87 3,24 3,12 3,32 3,23 3,38 3,55 2,97 3,41
Lu 0,49 0,47 0,67 0,50 0,42 0,48 0,51 0,46 0,53 0,47 0,49

Eu/Eu* 0,73 0,57 0,56 0,67 0,84 0,70 0,66 0,63 0,60 0,63 0,81
La/Yb 11,37 JO,41 9,23 13,59 9,50 9,55 12,24 5,03 9,29 7,24 6,06
GalAl 1,80 2,06 2,44 1,93 2,44 2,04 2,19 1,91 1,83 2,46 2,12



58

Apesar do imprint tectônico-metamórfico, há pre-
servação de estruturas primárias reliquiares (So) princi-
palmente caracterizadas por camadas e/ou lentes centi-
métricas de tufo co-ignimbrítico intercaladas às brechas
ignimbríticas (Fig. 6A). As lentes e/ou camadas exibem
mergulhos entre 20° e 50° para o quadrante SE e SEE e
fazem ângulo com a foliação SI' cujos mergulhos concen-
tram-se entre 30° e 65° para SE. As medidas de So apre-
sentam uma máxima concentração em 100/30, sugerindo
um arranjo do tipo homoelinal, com discretas ondulações
produzidas por redobramento.

A primeira fase de deformação (F I)' evento mais an-
tigo e intenso, é observada em toda a extensão da serra da
Bocaina, tanto nos litotipos piroelásticos como nos efu-
sivos, e é responsável pelo desenvolvimento da foliação
penetrativa SI (Fig. 6B). Nas rochas da Formação Serra da
Bocaina a foliação SI é representada por xistosidade nas
rochas das fácies 1 (Fig. 6C), 2, 4, 5 e no Granito Carandá
(Fig. 6D) e por uma elivagem do tipo ardosiana nas da fá-
cies 3. Associa-se à fase de deformação FI' a implantação
da zona de cisalhamento dúctil Santa Rosa, que coloca em
contato o Granito Carandá com as rochas efusivas e piro-
elásticas da Formação Serra da Bocaina.

A foliação SI é definida pela recristalização orientada
de minerais placóides, principalmente a sericita, que for-
ma filmes orientados segundo o plano de foliação, assim
como o achatamento e rotação dos cristaloelastos da ma-
triz e dos fenocristais. No Granito Carandá a xistosidade
(S) é definida pela reorientação preferencial dos minerais
félsicos e pela trama definida pelos agregados de palhetas
de biotita com atitude média de 120/40.°estereograma para polos da foliação SI aponta para
um máximo em tomo de 120/40 e uma dispersão de medi-
das entre 030/35 e 150/70, provavelmente um reflexo dos
dobramentos da segunda fase de deformação F2•

As lineações LI (mineral e estiramento) são definidas
pelo alongamento dos fenocristais e dos fragmentos líticos
(Fig. 6E). As medidas de LI mostram atitudes que variam
de 030/35 e 150/20.

A Zona de Cisalhamento Santa Rosa situa-se na borda
leste da serra da Bocaina e caracteriza-se por uma faixa contí-
nua e anastomosada de deformação dúctil observada no Gra-
nito Carandá e na fácies 2 da Formação Serra da Bocaina. Os
milonitos gerados na Formação Serra da Bocaina são caracte-
rizados pela orientação preferencial da matriz, achatamento e
rotação de porfiroclastos, cristaloclastos e fragmentos líticos.
A foliação milonítica exibe atitude média de 085/80 sendo
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que a lineação de estiramento associada apresenta orientação
em tomo de 80/75. Os indicadores cinemáticos observados
em campo (Fig. 6F) e em seções delgadas apontam para um
movimento do tipo reverso, com transporte de topo para
NWW, ou seja, a Zona de Cisalhamento Santa Rosa coloca
tectonicamente o Granito Carandá sobre as rochas piroclás-
ticas e efusivas da Formação Serra da Bocaina, ao longo de
uma rampa reversa frontal.

° segundo evento deformacional (F2)' de menor in-
tensidade, é caracterizado pela geração de dobras na folia-
ção SI' As microdobras são abertas, simétricas a discreta-
mente assimétricas, orientadas na direção NNW /SSE, com
fraca vergência para NW.

A foliação S2é representada principalmente por uma
elivagem de crenulação ou clivagem disjuntiva com ati-
tude média de 220/90, ambas relacionadas ao plano-axial
das micro e mesodobras D2 e a lineação de intersecção L2
apresenta atitude 110/45.

A Formação Serra da Bocaina exibe metamorfismo
de fácies xisto-verde, caracterizada pela paragênese quart-
zo + epidoto + elorita, relacionada à fase de deformação
FI' enquanto as feições de retrometamorfismo devem estar
associadas à segunda fase de deformação F2' desenvolvida
em nível crus tal raso.

Geoquímica
A maioria dos litotipos das diferentes fácies definidas

neste trabalho apresenta natureza ácida, relativa homoge-
neidade composicional e valores de Si02 variando entre
71,85 e 77,11 %. Apenas duas amostras de lava (AB26), de
caráter intermediário, excetuam-se a esse padrão com teor
de Si02 entre 60,38 e 60,62%, correspondendo a andesito
e acarretando um hiato composicional entre esses valores
e 71,85% de sílica devido a falta de afloramento.Os dia-
gramas de Harker das rochas da Formação Serra da Bocai-
na (Fig. 7) mostram padrões evolutivos bem definidos com
correlações lineares negativas entre sílica e A1203' CaO,
MgO, Ti02, (Fep3\' PPs e MnO devido ao empobreci-
mento progressivo em plagioelásio e em minerais máficos
primários durante a diferenciação magmática, tais como
homblenda, biotita, ilmenita-magnetita, titanita e apatita.
Os diagramas que envolvem os álcalis apresentam relativa
dispersão resultante da maior mobilidade destes elementos
durante a atuação de processos pós-magmáticos. Dentre
os elementos traço apenas o Sr mostra correlação negativa
com a sílica (Fig. 7) corroborando a hipótese de fraciona-
mento de plagioelásio.
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versus Si02 de Le Maitre (2002; Fig. 9B). Quanto à
saturação em alumina e álcalis, utilizando-se os índices
de Shand em sua forma modificada por Maniar & Piccoli
(1989), no diagrama A/CNK versus AJNK (Fig. 9C) os
pontos representativos das rochas da Formação Serra
da Bocaina estão distribuídos no campo peraluminoso;
ressalta-se a exceção de uma amostra da matriz da Fácies
Brecha Ignimbrítica (AD 2/2M) que se plota no domínio
metaluminoso.

As razões Ga!AI são utilizadas como discriminantes
de granitos tipo I, S e A por Whalen et al. (1987; Fig.

10). Essas razões, associadas com as características
petrográficas observadas nas rochas da Formação Serra da
Bocaina sugerem sua afinidade com as do tipo L

Em diagramas discriminantes de ambientes tectô-
nicos, baseados no comportamento de Hf - Rb - Ta e de
Rb e (Y+Nb) propostos, respectivamente, por Harris et
al. (1986; Fig. lIA) e Pearce (1996; Fig. llB), os pontos
que representam as rochas da Formação Serra da Bocaina
coincidem com o domínio de granitóides de arco vulcâni-
co e pós-colisional.
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A normalização dos teores de alguns elementos traço
e do KzO das rochas piroclásticas e efusivas da Formação
Serra da Bocaina, a partir dos granitos de Cordilheira
Meso-Oceânica (Pearce et al. 1984; Fig. 12A), evidencia
um enriquecimento de elementos litófilos de íons grandes
(LILE), tais como K, Rb, Ba e Th em relação aos de alta
carga (HFSE) Ta, Nb, Ce, Hf, Zr, Sm, Y e Yb. Observam-
se nesse último grupo valores geralmente inferiores a 1
semelhantes aos de séries cálcio-alcalinas de alto K.

As concentrações dos Elementos Terras Raras
(ETR) das rochas piroclásticas da Formação Serra da
Bocaina, normalizadas pelos valores condríticos C 1
(Sun & McDonough 1989) e ilustradas na figura 12B,
apresentam moderadas anomalias negativas de Eu com
razões de Eu/Eu* 0,56 a 0,86 (Tabela 1). Mostram um
padrão de fracionamento de ETR Pesados (Dy, Ho, Er,
Tm Yb e Lu) em relação aos ETR Leves (La, Ce, Pr,
Nd e Sm) com razões La/Yb entre 5,03 e 16,98 (Tabela
1), exibindo configuração sub-horizontalizada para os
ETRP.

Os valores dos elementos traço das rochas efusivas
(andesitos, fácies 5) da Formação Serra da Bocaina são
sempre mais baixos do que os das rochas piroclásticas,
mas a disposição dos pontos que os representam nas
figuras 12A e 12B segue padrões semelhantes (La/
Yb= 11,19 e 11,95; Tab. 1) diferenciando-se pela ausência
de anomalia de Eu com razão Eu/Eu* igual a 0,95 e 1,03.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Na região da serra da Bocaina foi identificado o

Granito Carandá e a Formação Serra da Bocaina constituída
por rochas efusivas e dominantemente, piroclásticas,
representadas por quatro fácies: Brecha Ignimbritíca,
Ignimbrito Rico em Cristais, Tufo Co-ignimbrítico e
Reoignimbrito.

Do ponto de vista petrográfico, as rochas da Formação
Serra da Bocaina são caracterizadas pela presença de
diferentes produtos piroclásticos, tais como, fragmentos
líticos e pumíceos, cristaloclastos, púmices, fiammes,
shards e cristalitos de variadas dimensões e composições,
bem como por fenocristais de quartzo, plagioclásio e
feldspato alcalino, imersos em uma matriz cinerítica fina.
As fases de alteração estão representadas por sericita,
epidoto/clinozoizita, calcita, argilominerais e clorita, e
as acessórias por allanita, zircão, apatita e opacos, tendo
como principal máfico a biotita de alta temperatura. Os
fragmentos líticos são compostos por uma mesóstase
felsítica, fenocristais, biotita, opacos, vidro e produtos de
devitrificação, tais como esferulito, axiolito, cristalitos e

intercrescimento gráfico. A fácies 5, efusiva, caracteriza-
se por textura porfirítica a glomeroporfirítica.

As estruturas primárias das rochas da Formação Serra
da Bocaina arranjam-se em uma estrutura homoclinal
com mergulho do acamamento entre 20° e 50° para SE
e SEE, sendo o contato com o Granito Carandá definido
por zona de cisalhamento. Na Formação Serra da Bocaina
e Granito Carandá estruturas tectônicas são formadas
em duas fases deformacionais compressivas de natureza
dúctil e dúctil-rúptil, respectivamente. A Fj' evento mais
antigo, é responsável geração da foliação S, e zonas de
cisalhamentos cujo transporte tectônico é acomodado
por cavalgamentos de topo para NWW; a esta fase F.
associa-se o metamorfismo de fácies xisto verde. Discretas
crenulações (S) e dobras suaves da S. e Socaracterizam
um novo episódio de encurtamento, associado ao
retrometamorfismo das rochas efusivas, piroclásticas e
granito.

As rochas daF ormação Serra da Bocainacaracterizam-
se como intermediárias a predominantemente ácidas,
classificam-se como andesitos e riolitos, caracterizam-se
por um magmatismo cálcio-alcalino de médio a alto-K,
gerado por cristalização fracionada em um ambiente de
arco-vulcânico.

Considerando-se a compartimentação e evolução
tectônica do Terreno Rio Apa, as rochas estudadas
retratam um evento magmático extrusivo, de natureza
dominantemente explosiva, relacionado à evolução do
Arco Magmático Amoguij á, de idade Orosiriana, conforme
resultado Pb-Pb em zircão de 1878 ± 4 Ma (Brittes et al.
2012, no prelo).

Os dados Ar-Ar e K-Ar em tomo de 1,3 Ga,
apresentados para as rochas plutônicas e vulcânicas do
Arco Magmático Amoguijá (Cordani et ai. 2010), sugerem
que as rochas efusivas, piroclásticas e graníticas estudadas,
foram deformadas e metamorfizadas durante a Orogenia
San Ignácio (1,4 a 1,3 Ga) observada no Terreno Paraguá,
no SW do Cráton Amazônico.
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Resumo
A serra do Tepequém, localizada no Município de Amajari-RR, atraiu um enorme contingente de pessoas no final da
década de 30 devido à atividade garimpeira diamantífera. Tal atividade promoveu alterações significativas na paisagem
como o desvio e assoreamento das drenagens, retirada da mata ciliar e intensificação de processos erosivos. Apesar
das degradações provenientes do garimpo, a serra do Tepequém atualmente atrai uma gama de visitantes em busca
da atividade turística em decorrência da sua ostentável beleza cênica atribuída as suas características fisiográficas que
corresponde às feições geológico-geomorfológicas (morros, mirantes, cavernas e cachoeiras), além do clima local em
consequência da altitude, que chega a atingir 1100 m. Devido à crescente atividade turística no local, é imprescindível
o conhecimento técnico-científico sobre a região. Neste contexto, este estudo objetivou levantar o potencial geoturístico
da paisagem da referida serra a partir dos aspectos geológicos e geomorfológicos. Deste modo, foram realizados
procedimentos metodológicos: levantamento bibliográfico, cartográfico e de sensores remotos; trabalho de campo e
gabinete. Pontos de valor geoturístico (morros, mirantes, cachoeiras e cavernas) foram identificados e reunidos em um
único produto (mapa) acompanhados de suas descrições geológico-geomorfológica constituindo uma fonte de pesquisa
de cunho técnico-científico. A disponibilização de tais informações busca orientar e estimular os visitantes que desejam
aprender sobre a paisagem proporcionando o entendimento do local da paisagem local.

Palavras-chave: Paisagem, Beleza cênica, Feições geológico-geomorfológicas, Atividade garimpe ira, Atividade turística.

Abstract
The Tepequém mountains, located in the municipality of Amajari, State of Roraima, attracted a huge number of dia-
mond diggers in late thirties of the past Century. This activity promoted significant changes in the landscape, such as
drainage deviation and silting, removal of riparian vegetation and intensification of erosion. Despite mining degrada-
tion, the Tepequém mountains currently attract a number of tourists, because of its scenic beauty, which is attributed to
geological-geomorphological features (hills, belvederes, waterfalls and caves) and pleasant local climate, partly because
of the altitude of 1100 m. Due to the increasing tourist activity at the site, it is essential to scientific technical knowledge
about the region. ln this context, the paper aimed to raise the potential geotouristic landscape from the aspects of geo-
logical and geomorphological. The following methodological procedures performed: bibliographical survey, geological
mapping and remote sensing. Geological and geomorphological features of geotouristic value were identified, described
and integrated in a single map, providing a source of scientific research, that enable the know1edge and dissemination of
scenic beauty. The availability ofthis information is intended to guide and encourage visitors, wishing to understand the
formation and cOfstitution of the locallandscape.

Keywords: Landscape, Scenic beauty, Geological, Geomorphological features, Mining activitie, Tourism.
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INTRODUÇÃO

O norte do Estado de Roraima é constituído de uma
riqueza paisagística única, que consiste em peculiaridades
vinculadas aos testemunhos da história geológica, bem
como pelo realce geomorfológico de morros, montanhas e
colinas que quebram a monotonia de extensas áreas aplai-
nadas. Mais precisamente nesta região, destacam-se mor-
fologias de relevo em forma de grandes mesas, conhecidas
regionalmente por tepuis, cujos testemunhos isolados se
destacam na paisagem regional, como a serra do Tepe-
quém. Neste contexto, o objetivo deste estudo refere-se ao
levantamento do potencial geoturístico (aspectos geológi-
co-geomorfológicos) da paisagem da serra do Tepequém
situada no Município de Amajarí, norte do Estado de Ro-
raima, com o intuito de identificar e caracterizar as feições
geoturísticas.

O período que marcou a história da serra do Tepe-
quém remonta a década de 30 em virtude da descoberta
de sua riqueza mineral diamantífera promovendo inten-
sa garimpagem que perdurou até a década de 90 e hoje é
praticada de forma pontual. A partir de então, a atividade
garimpe ira diamantífera foi proibida pelo Governo Fede-
ral, que determinou o fechamento dos garimpos, devido ao
impacto ambiental.

Atualmente, tal atividade é pontual, sendo praticada
pelos remanescentes garimpeiros da região. Outras ativi-
dades de cunho econômico também foram desenvolvidas
com intuito de gerar renda para a comunidade local. As
cavas deixadas pelo garimpo serviram para criação de pei-
xes regionais, a qual destina-se à venda e consumo; pela
falta de incentivo governamental, vêm sendo atualmente
pouco praticada.

A degradação proveniente da atividade garimpeira na
serra (desvio e assoreamento das drenagens, retirada da
mata ciliar e intensificação de processos erosivos) alterou
significativamente sua paisagem. No entanto, a mesma
destaca-se por sua imponente beleza cênica que a diferen-
cia da paisagem regional que a cerca. Adicionado a este fa-
tor, o asfaltamento da RR 203 em 2008, trouxe facilidade
de acesso à serra, e consequentemente um grande fluxo de
pessoas que visitam a mesma a procura de lazer.
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Assim, atualmente a serra do Tepequém, atrai uma
gama de visitantes em busca de atividades turísticas de-
vido as suas características fisiográficas, a exemplo das
feições geológico-geomorfológicas (morros, mirantes, ca-
vernas e cachoeiras), além do clima local em decorrência
da altitude que chega a atingir 1100 m.

A serra, que já foi vulnerável ao garimpo, atualmen-
te também está com relação ao turismo, tendo em vista
abrigar belezas naturais peculiares. Entretanto, a atividade
turística acontece de forma desordenada, o que caracteriza
uma prática causadora de impactos negativos, a exemplo
de lançamento de resíduos sólidos principalmente nos lei-
tos e margens das drenagens e práticas de trilhas com mo-
tocicletas em morros que descaracterizam o cenário pai-
sagístico do ambiente. Neste contexto, Nascimento et al.
(2008) salientam que se trata de uma atividade que faz uso
do ambiente, tida como uma das principais consumidoras
de paisagens.

Segundo Guerra & Marçal (2006, p. 42) "o turismo
é uma atividade que pode estar intimamente relacionada
com o meio físico, em especial aquele que está vinculado à
exploração das belezas naturais de uma determinada área,
o turismo de aventura, o turismo ecológico, entre ouros".

No entanto, a falta de linguagem de cunho científico
em informação sobre aspectos geológicos-geomorfológi-
cos da paisagem e o crescimento da atividade turística de
forma desordenada causa impactos como a alteração na
estética da paisagem, poluição das drenagens entre outros,
o que descaracteriza o cenário paisagístico e consequente-
mente inibição da atividade turística.

Conforme Liccardo et al. (2009), o turismo moderno
tomou-se mais exigente com o produto, cobrando quali-
dade, conteúdo e consciência ambiental, a necessidade de
informações e o contato com o meio ambiente passaram a
ser fatores importantes na escolha dos destinos turísticos.

Assim, a ausência de informações sobre a origem dos
componentes físicos que formam a paisagem permite aos
visitantes apenas uma mera contemplação, sem que haja
uma observação adequada da história geológica e geomor-
fológica local.

Neste contexto, a busca pelo conhecimento técni-
co científico sobre os elementos físicos que compõem a
paisagem, a exemplo da vegetação, drenagem e aspectos
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geológicos e geomorfológicos, se faz necessário para o en-
tendimento da dinâmica de formação da paisagem atual e
as interferências advindas da ação antrópica. Este conhe-
cimento geocientífico permite melhor aproveitamento do
potencial geoturístico que a paisagem oferece.

Segundo Liccardo et al. (2009), o geoturismo propõe
ao visitante um aprofundamento sobre as origens deste
ambiente e a informação geológica como um dos funda-
mentos para o conhecimento ambiental.

Portanto, os dados a serem gerados por essa pesqui-
sa poderão contribuir na disseminação do conhecimento
a respeito da paisagem e sua importância no reconheci-
mento sobre a história geológica e geomorfológica. As
informações ainda poderão esclarecer sobre a estrutura,
funcionamento para a manutenção do equilíbrio, conser-
vação dos elementos abióticos que são necessários para
os moradores local, visitantes e estudiosos interessados na
temática.

Concepção do Conceito de Paisagem

Não é de hoje que a noção de paisagem gera bastan-
te discussão entre os estudiosos da área. A concepção de
paisagem sempre esteve presente nas correntes do pensa-
mento geográfico e sua história se desenvolve ao longo do
tempo. A interpretação do que é paisagem diverge dentro
das diversas abordagens geográficas, visto que depende do
olhar do pesquisador que busca entende-Ia, desse modo,
sua definição é repleta de variações. Assim, paisagens pos-
suem significados variados, com um alto grau de subjeti-
vidade, e que dependem, sobretudo, de quem as observa,
consome ou vive nelas, dependendo da relação que se es-
tabelece entre paisagem e seu observador (Sansolo 2007).

Para melhor compreender a paisagem, toma-se ne-
cessário considerar a relação entre os elementos naturais e
antrópicos e o constante movimento de transformação no
tempo e no espaço, pois esses integram a compreensão do
ambiente fisico que define um cenário paisagístico.

No século XIX, interessado na compreensão da na-
tureza, o cientista alemão Alexander Von Humboldt desta-
cou-se por sistematizar a ciência geográfica. Seus estudos
associavam elementos diversos da natureza e da ação an-
trópica, contribuindo dessa forma para o entendimento da
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paisagem (landschaft) considerando suas relações (Schier
2003).

Para que o homem, a sociedade e o meio fisico fos-
sem considerados como um conjunto, surge a Ecologia da
Paisagem em meados do século XX, originada na Europa
Central e Ocidental (Nucci 2007).

Duas abordagens da paisagem foram descritas por
Metzger (2001), norteadas a partir de estudos sobre a eco-
logia, termo difundido por Carl Troll em 1939 chamado
de "Landschaftsõkologie" (ecologia da paisagem), deno-
minado pelo pesquisador em estudos relacionados ao uso
da terra por meio de fotografias aéreas e interpretação das
paisagens (Nucci 2007), que introduziu de forma sistêmi-
ca as unidades geográficas.

A primeira abordagem apresenta um caráter holístico
e integrador das ciências Sociais, visto que é caracterizada
por três pontos fundamentais: planejamento da ocupação
territorial, estudos da paisagem modificadas pelo homem
e análise de ambas as áreas espaciais. Este último ponto
enfoca questões de macro-escalas espaciais e temporais.
Assim, visando sempre à compreensão global da paisagem
(cultural) e do ordenamento territorial. A segunda aborda-
gem tem a preocupação voltada para as paisagens naturais,
a aplicação de conceitos da ecologia de paisagens para a
conservação da biodiversidade e ao manejo de recursos
naturais. Nesta última, foi criada a abordagem ecológica
da paisagem, sendo empregada a teoria da biogeografia de
ilhas adaptada para o planejamento de reservas naturais
em ambientes continentais (Metzger 2001).

No mesmo período (década de 80) foram incorpo-
radas as ideias de desenvolvimento sustentável, onde a
paisagem toma-se objeto de exploração por grupos eco-
nômicos como objeto de interesse de proteção de uma co-
letividade com certa consciência ambiental (Schier 2003).

Conforme, Naveh & Lieberman (1984 apud Nucci
2007), Troll ao sugerir o termo Ecologia da Paisagem teve
por finalidade "incentivar uma colaboração entre a Geo-
grafia e a Ecologia, combinando, assim, na prática, a apro-
ximação "horizontal" do geógrafo examinando a interação
espacial dos fenômenos, com a aproximação "vertical"
dos ecólogos, no estudo das interações funcionais de um
dado lugar, ou "ecótopo".
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Os constituintes que formam a paisagem não encon-
tram-se fragmentados, soltos ou estáticos, mas em um
conjunto de elementos (físicos, biológicos, antrópicos)
que se interrelacionam dinamicamente, e conforme for
essa relação a proporção de mudanças será sempre con-
tinua. De acordo com Bertrand (2004) "a paisagem não é
a simples adição de elementos geográficos disparatados.
É, em uma determinada porção do espaço, o resultado da
combinação dinâmica, portanto instável, de elementos fí-
sicos, biológicos e antrópicos que, reagindo dialeticamen-
te uns sobre os outros, fazem da paisagem um conjunto
único e indissociável, em perpétua evolução". A este res-
peito Schier (2003) salienta que, Bertrand entende a paisa-
gem como uma relação entre sociedade e natureza em um
mesmo espaço geográfico.

Na mesma óptica Tricart (1976) desenvolveu uma
metodologia para análise da paisagem chamada de eco-
dinâmica, a qual classifica a paisagem em unidades, con-
siderando "as relações mútuas entres os diversos compo-
nentes da dinâmica e os fluxos de energia e matéria no
ambiente". A partir desta análise sistêmica pode-se avaliar
até que ponto a ação antrópica interviu em determinado
ambiente enquanto integrante da mesma paisagem ou não.

Nos estudos de Ab' Saber (2000), a evolução uni-
ficada das paisagens mais diversas na América Tropical
durante os últimos 10.000 anos incluiu a ação do homem
como um elemento adicional no global desenvolvimento
das paisagens. Neste contexto, no entendimento da paisa-
gem considerou-se uma escala de tempo e a ação do ho-
mem em uma escala espacial.

Sauer (1998) aponta a definição de paisagem como
sendo "uma área composta por associação distinta de
formas, ao mesmo tempo físicas e culturais", onde "sua
estrutura e função são determinadas por formas integran-
tes e dependentes, ou seja, a paisagem corresponde a um
organismo complexo, feito pela associação específica de
formas e apreendido pela análise morfológica, ressaltando
que se trata de uma interdependência entre diversos cons-
tituintes, e não de uma simples adição, e que se toma con-
veniente considerar o papel do tempo".

A serra do Tepequém constitui uma área do Estado de
Roraima com características peculiares, e para o entendi-
mento sobre a sua paisagem toma-se fundamental compre-
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ender a interação dos elementos que compõe sua fisiogra-
fia (geologia, relevo, solo, vegetação, hidrografia) e que
passaram por transformações advindas da ação antrópica
ao longo do tempo deixando modificações marcantes na
paisagem atual.

Conceito e Contribuições do Geoturismo

As potencialidades do turismo brasileiro englobam
diversos segmentos, a exemplo do turismo de aventura,
ecológico, rural, religioso, de negócios e cultural. Mais
recentemente, um novo segmento foi introduzido no país
denominado de Geoturismo. Este contempla as belezas
naturais do meio abiótico e sua conservação.

Conforme Hose (1995), o geoturismo permite aos tu-
ristas a aquisição de conhecimento e entendimento da ge-
ologia e geomorfologia, o que perpassa a mera apreciação
estética da paisagem.

Ruchkys (2007, p. 23), posteriormente definiu o ge-
oturismo enfatizando suas principais características como
"um segmento da atividade turística que tem o patrimônio
geológico como o seu principal atrativo e busca sua pro-
teção por meio da conservação de seus recursos e da sen-
sibilização do turista, utilizando para isto, a interpretação
deste patrimônio tomando-o acessível ao público leigo,
além de promover sua divulgação e o desenvolvimento da
ciência da terra".

O geoturismo é definido sinteticamente por Perinotto
(2007), e aponta que se trata de uma oferta de informações
sobre os processos de formação e ambientes passados em
pontos de visitação paisagística. Pode-se presumir que a
oferta de informações proporciona ao visitante a compre-
ensão em relação aos aspectos geológicos e geomorfológi-
cos possibilitando a interpretação do arranjo paisagístico
visualizado. A compreensão de tais aspectos por parte do
turista (público alvo a ser sensibilizado) é de fundamental
importância, visto que o mesmo poderá vir a ser conside-
rado um geoturista e assim promover a conservação do
local visitado.

O conhecimento sobre a escala temporal geológica
explicando a origem das formações, bem como dos pro-
cessos (endógenos) ocorridos e esculturação (processos
exógenos) do relevo em painéis e mecanismos interativos
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são fontes de informações já adicionadas a alguns locais
de visitação de caráter geoturístico bem estabelecidos. No
Pão de Açúcar na cidade do Rio de Janeiro, Parque Na-
cional (Cataratas) do Iguaçu-PR, Pico do Cabugi - RN,
Parque Nacional da Serra da Capivara - PI, estas belezas
naturais são bem divulgadas e bastante conhecidas no
meio nacional e internacional. Tal divulgação não deve-se
apenas aos meios de comunicação mas também ao turista
que adquiriu certo conhecimento e o repassou em seu local
de origem motivando o público a ir de encontro ao mesmo
destino.

Entende-se como geoturismo, modalidade de turis-
mo na qual se contempla o meio físico geológico-geo-
morfológico de um local visitado de maneira orientada,
apresentando esse meio como um produto de desenvolvi-
mento sustentável do turismo com base local, a partir do
conhecimento científico sobre a gênese da paisagem, dos
processos envolvidos e os testemunhos nas rochas, solos e
relevos (Geoturismo Brasil 2008).

Na visão de Brilha (2005), o geoturismo é uma ati-
vidade calcada na geodiversidade, e ressalta que nas defi-
nições deste segmento nem sempre há ligação óbvia com
a geodiversidade. Esta corresponde "à uma variedade de
ambientes geológicos, fenômenos e processos que geram
paisagens, rochas, minerais, fósseis, solos e outros depósi-
tos superficiais que constituem a base para a vida na terra,
conforme definição da Royal Society for Nature Conser-
vation, da Inglaterra" (Liccardo et aI. 2009, p. 11).

Enquanto o geoturismo refere-se às informações
geradas sobre aspectos geológicos e geomorfológicos, a
geodiversidade seria sua base sustentadora que abriga a
diversidade geológica, indo mais além, incluindo também
a biota, já que esta encontra-se condicionada à geodiversi-
dade. As plantas, por exemplo, não são capazes de sobre-
viver em condições onde os nutrientes estão retidos no re-
tículo cristalino das rochas, mas sim quando estas passam
por processos intempéricos (físico, químico e biológico)
transformando-se em solo e consequentemente liberando
os nutrientes para as plantas.

Os aspectos abióticos são de grande importância
para os seres vivos ainda mais que, espécies de plantas,
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animais, a exemplo de pássaros, que constroem seus ni-
nhos em paredões rochosos, organismos que necessitam
de condições especiais para sua sobrevivência, o homem
que cultiva culturas em solos ricos em elementos químicos
que derivam de determinados tipos de rocha, e a história
geológica do planeta registrada nas rochas possuidora de
fósseis.

Além de o geoturismo ser recente, seu conceito en-
contra-se em construção, e o desafio presente para a reali-
zação de sua prática tem sido: a falta de políticas públicas,
conhecimento sobre geodiversidade (minerais, fósseis e
rochas) local, promoção da geoconservação e aproxima-
ção das informações geradas pela comunidade científica
com o público.

A geoconservação faz referência à preservação, bem
como a gestão do patrimônio geológico que envolve ações
direcionadas à defesa da geodiversidade (Liccardo et aI.
2009). O geoturismo está sempre acompanhado com a ge-
odiversidade e a geoconservação, formando um trinômio
já mencionado nos trabalhos de Liccardo et aI. (2009), li-
gados em suma à geologia e geomorfologia e dependentes
entre si.

Contextualização dos Aspectos Fisiográficos da Área
de Estudo

Com o intuito de atingir o objetivo proposto, serão
apresentados os procedimentos metodológicos emprega-
dos na identificação do potencial geoturístico da paisagem
da Serra do Tepequém, bem como das principais carac-
terísticas fisiográficas sobre a área de estudo descritos a
seguir:

Localização

A serra do Tepequém, com uma área total de 70 km 2,

localiza-se no norte do Estado de Roraima, precisamente
no Município do Amajarí, (3° 42' e 3° 50' N e 61° 40' e
61° 48' W). Saindo da capital-Boa Vista, o trajeto é rea-
lizado pela BR 174 (100 km) e em seguida pela RR 203
(110 km), ambas asfaltadas (Fig.1).
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Figura 1- Localização da área de estudo, serra do Tepequém no Município do Amajarí no Estado de Roraima, com destaque a Vila
Tepequém situada no topo da serra.

GEOLOGIA

A serra do Tepequém está elaborada em um conjunto
de rochas sedimentares da Formação Tepequém constitu-
ída principalmente por conglomerados, arenitos, siltitos e
argilitos datados do Paleoproterozoico, e representando
uma exposição isolada do Supergrupo Roraima (Luzardo
2006, CPRM 2010).

A litologia que compõe o substrato da serra do Tepe-
quém consiste em rochas vulcânicas ácidas (riólitos, rio-
dacitos, ignimbritos e piroc1ásticas) e intermediárias (an-
desitos e latitos) as quais fazem parte do Grupo Surumu
(CPRM 1999). As litologias intermediárias citadas podem

representar os últimos derrames do vulcanismo Surumu
(Borges & D'Antona 1988).

A serra do Tepequém constitui-se em uma mega
sinc1inal aberta com eixos na direção E-W a ENE- WSW
(Guerra 1957, Luzardo et. al 2003). As feições estruturais
(falhas e fraturas) da serra do Tepequém seguem a direção
preferencial NE-SW, destacadas nos estudos de Beserra
Neta (2007) como sendo os principais agentes controla-
dores da drenagem evidenciados nos Igarapés do Paiva e
Cabo Sobral e da morfologia do relevo, configurada nos
alinhamentos de morros (residuais) e escarpas de falha
(escarpa sudeste) (Fig. 2).
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Figura 2 - (A) Morros alinhados na direção NE-SW com topos convexos-retilíneos e vertentes convexas-o côncavas, (B) Escarpa
sudeste seguindo a direção preferencial regional NE-SW, (B) Encosta sudeste da serra do Tepequém comformatação de padrão na
direção NE-SW

Figura 3- Visão panorâmica da paisagem com destaque para Serra do Tepequém ao fundo que sobressai quando comparada com
as demais formas de relevo que a circunda.

GEOMORFOLO GIA

A serra do Tepequém (Fig. 3) é parte integrante da uni-
dade Morfoestrutural Planalto Sedimentar Roraima, a qual
é representada por relevos tabulares (Franco et. aI 1975).
Estudos recentes (Beserra Neta 2007, Nascimento 2010)

demostram que a morfologia da serra do Tepequém apre-
senta um desnível altimétrico de 500 m de altitude o que
a diferencia do relevo tabuliforme. Beserra Neta (2007),
ainda destaca que tal desnível altimétrico, não é observado
do ângulo sul-sudeste, na paisagem regional, pois exibe um
perfil longitudinal com frontão regular e horizontalizado.
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Escarpa Sudeste
/

Figura 4 - (A) Destaque do contado entre a área de planície e morros residuais, (B) A encosta sudeste com 1.100 m de altitude e
vertentes íngremes em contato com o nível de base local

A diversidade das formas de relevo é evidenciada no
topo da serra do 'Iepequém.ique apresenta irregularidades
em sua morfologia, com desníveis altimétricos que atinge
500 m de altitude. As superfícies de menor altitude 575 m
até 670 m correspondem às planícies e as áreas mais ele-
vadas são as de encostas íngremes (1.100 m SW, 930 NE,
850 m NW, 750 m SW) que contornam toda serra. Entre
essas áreas encontram-se os morros residuais com topos
convexos-retilíneos e vertentes convexas-côncavas-retilí-
neas com altitudes variando entre 650 a 900 m (Fig.4).

A serra do Tepequém sobressai na paisagem regio-
nal quando comparada com as demais formas de relevo.
A extensa área aplainada que precede a serra é represen-
tada pela unidade Morfoestrutural Pediplano Rio Branco
-vRio Negro, esta superfície caracteriza-se pela topografia
de nível baixo, cuja altitude máxima corresponde a 160
m. A unidade Morfoestrutural Planalto dissecado Norte
da Amazônia nas adjacências da serra, constitui-se em um

'.
relevo dissecado formado por colinas ravinadas em va-
les encaixados com altitudes que chegam a atingir 900 m
(Franco et. al 1975).

VEGETAÇÃO

A vegetação da área em estudo é composta por es-
pécies endêmicas, classificada por Veloso et. aI. (1991),
como refúgio ecológico, o qual é constituído predominan-
temente por uma vegetação do tipo savana (gramínea e
Cyperaceae) em áreas de planície como capins (fino - Bra-
chiaria mutica Stapf, colonião- Panicum maximum Jacq,
capim-de-burro - Cynodon dactylon L. Pers e algumas
Compositae ).

Nas áreas próximas a drenagem encontra-se as ma-
tas de galeria (piqúiá- Caryocar villosum, lacre - Vismia
cayennensis, envira vermelha - Xylopia aromatica, ingá
cipó - Ingá edu lis , parapará - Jacaranda copais Aubl,
tatapiririca - Euphorbiaceae mabea, murici- Byrsonima
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crassifólia, inajá - Maximiliana regia). A floresta ombró-
fila densa recobre extensivamente as encostas da serra
e caracteriza-se por apresentar árvores de grande porte.

CLIMA E HIDROGRAFIA

O tipo climático da regiao, conforme Barbosa
(1997), corresponde ao quente úmido "Am" (classificação
de Kõppen), o qual apresenta estação seca e úmida bem
definidas, a precipitação média anual varia de 1700 à
2000 mm que inicia no mês de abril, com ápice em junho
e término em setembro, e o periodo seco ocorre entre os
meses de outubro a março, a temperatura média anual está
entre 22° e 24° C (Beserra Neta 2007).

Os igarapés do Paiva, localizado na porção sul, e
Cabo Sobral, na porção norte da serra do Tepequém,
fazem parte da bacia hidrográfica do Rio Amajari. Estas
drenagens são as de maior representatividade da área em
estudo, seguidos pelos igarapés do Meio, Barata e do Preto
(intermitente).

As nascentes dos Igarapés Paiva e Cabo Sobral situam-
se nas encostas ENE, e suas águas escoam paralelas entre
si. Ambas as drenagens atravessam a serra sobre as áreas
de planície (com inclinação de 3° a 5°) no sentido oposto
a suas nascentes e configuram-se em quedas d' água nas
escarpas de falha W e SW. A direção destes cursos d' água
encontra-se adaptada a linhas de falhas e fraturas e seguem
a direção NE-SW (Beserra Neta 2007).

Procedimentos Metodológicos
Com o intuito de atingir o objetivo proposto, serão

apresentados os procedimentos metodológicos empregados
na identificação do potencial geoturístico da paisagem da
Serra do Tepequém descritos a seguir.

Foi realizado um levantamento de trabalhos anteriores
para aquisição dos dados sobre a paisagem da serra do
Tepequém e do tema geoturismo, mediante pesquisas
bibliográficas em livros, documentos, artigos científicos e
em periódicos já existentes.

Os dados cartográficos foram coletados na carta
plani- altimétrica folha Vila Tepequém NA. 20-X-A-
III MI-25 de escala 1:100.000 (IBGE 1983) e no mapa
geológico elaborado por Fernandes Filho (1990), os quais
serviram de base no trabalho de campo, bem como para a
elaboração da carta imagem geoturística e interpretação dos
dados referentes aos aspectos geológico-geomorfológicos.
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Imagens de RADAR SAR/SIPAM foram disponi-
bilizadas pelo Laboratório de Geotecnologias situado no
Hydros da Universidade Federal de Roraima - UFRR,
para execução deste trabalho. Estas imagens, obtidas
através da plataforma R999, coletada em 2004, banda
L, de resolução espacial de 3x3 metros composta pelas
polarizações HH, VV, VH e HY. O propósito de utilizar
esta imagem foi o de integrá-Ia digitalmente com imagens
multiespectrais do satélite CBERS 2B, sensor CCD, co-
letadas em 2009, na composição das bandas 3 (R), 4 (G),
2 (B) de resolução espacial de 20x20 metros, para a ela-
boração de uma carta imagem com a localização espacial
dos pontos geoturísticos.

No trabalho de campo, foram identificadas feições
geoturisticas (cachoeiras, morros, mirantes e cavernas) e
coletado pontos de controle de cada feição em projeção
Universal Transversa de Mercator - UTM, acompanhado
de registros fotográficos.

Na identificação das feições geológico-geomorfológi-
cas de apreciação geoturística, as quais fazem parte de um
banco de dados das imagens de sensores remotos, foram
empregadas técnicas de observação e registro que envol-
veu: a aquisição de pontos de controle (coordenadas geo-
gráficas - UTM), através de GPS do tipo Garmin Entrex;
bússola de geólogo modelo Brunton, para verificação da
orientação das estruturas geológicas e feições geomorfo-
lógicas; aquisição de imagens fotográficas de detalhe das
feições, com o uso de câmera fotográfica digital Sony 12.1
mega pixel e trena para medição das feições geomorfológi-
caso Os dados coletados auxiliaram na elaboração da carta
imagem das referidas feições geológico-geomorfológicas.

O levantamento dos dados de campo ocorreu de
forma detalhada com intuito de identificar os pontos
geoturísticos, bem como com relação à observação e
aquisição de dados sobre feições geológicas (tipos de
rocha, matacões, feições estruturais de falhas e fraturas com
as respectivas direções) e geomorfológicas (descrição das
formas de relevo, dados de declividade, altimetria, direção
e mergulho de camadas). Também foram observadas e
registradas (através de anotações em caderneta de campo
e imagens fotográficas) as alterações advindas da ação
antrópica impressa na paisagem.

O procedimento metodológico para a interpretação
e elaboração da carta imagem, referente aos atrativos
geoturísticos da serra do Tepequém, foi realizado por meio
de procedimentos de foto interpretação de imagens digitais
de sensores remotos radar SAR e óptico.
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Figura 5 - Potencialidades geoturísticas identificadas na serra do Tepequém, elaborada com o auxílio das imagens CBERS
2B/CCD ano 2009 integrada digitalmente com a imagem de RADAR SARlSIPAM ano 2004.
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As imagens CBERS passaram por um rigoroso
processo de tratamento que depende da correta aplicação
de operações de processamento destinadas a atenuar
os efeitos da interferência atmosférica e das distorções
geométricas. Neste caso, foram realizados cálculos
matemáticos para atenuar as distorções provocadas pelos
constituintes atmosféricos e geométricos.

A correção atmosférica, através de um cálculo mate-
mático (média aritmética) atenua-se a interferência atmos-
férica originada por constituintes atmosféricos. A priori,
selecionam-se os alvos (água limpa e sombras de nuvens)
que possuem valores maiores que zero, em imagens de
bandas espectrais diferentes. Posteriormente, subtraem-se
os números digitais médios em cada banda, dos níveis de
cinza de todos os pixels. Assim, obtêm-se as imagens com
efeito atmosférico atenuado (Tavares Junior 2004).

A correção de distorções geométricas nas imagens, em
detrimento das distorções que são causadas no processo de
formação da imagem, pelo sistema sensor e por imprecisão
dos dados de posicionamento da plataforma (satélite). Para
corrigir tais distorções, é necessário identificar pontos de
controle (UTM) na imagem e na carta-planialtimétrica
ou por coordenadas adquiridas em campo, ambas as
situações devem conter linha e coluna. Os pontos devem
estar espalhados na área em estudo, preferencialmente em
cruzamentos de estrada, rios.

A imagem de radar SAR/SIPAM passou por procedi-
mentos de manipulação e recorte para melhor visualização
da área de estudo, com a aplicação de operações de realce.
A aplicação de operações de realce melhora a qualidade
das imagens, o que permite boa visualização e melhor
distinção dentre os objetos presentes nas imagens. Assim,
esta técnica tem por finalidade gerar um produto final de
significativa qualidade visual. Posteriormente, estas ima-
gens foram integradas com suas polarizações em compo-
sição colorida HH (R), VH (G) e VV (B). A atenuação das
distorções geométricas destas imagens foi realizada atra-
vés do georreferenciamento através de modelo matemáti-
co polinomial, calculados a partir da coleta de pontos de
controle no terreno, referentes às coordenadas em UTM,
Datum Mundial WGS 1984, adquiridos através do softwa-
re Google Earth.

A imagem de RADAR SAR/SIPAM foi integrada
digitalmente com as imagens ópticas do satélite CBERS
2B/CCD, através da fusão de imagem pela multiplicação
dos pixels. Foi utilizada a polarização VV, a qual teve
seus pixels multiplicados com cada banda multiespectral
do sensor CCD, a fim de produzir um produto integrado
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digitalmente, utilizando cálculos matemáticos. Todos estes
procedimentos fotointerpretativos de imagens digitais
foram realizados no aplicativo PCI Geomatics, versão 10.2.

Dentro do ambiente de Sistemas de Informação
Geográfica (SIG's) do aplicativo ArcGis, v. 9.3, as
imagens previamente tratadas foram integradas ao
conjunto com dados obtidos em campo, referente aos
pontos geoturísticos. Criou-se a categoria de símbolos
denominado de pictogramas, em conjunto com suas
respectivas simbologias (cachoeira, morros, mirantes,
voçorocas, cavernas). Os pictogramas foram elaborados
no software Corel Draw x4, conforme o módulo referente
à sinalização turística (BRASIL, 2007) referentes aos
atrativos turísticos. O banco de dados serviu como matriz
para a elaboração de um produto geoturístico.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Mediante estudos realizados a partir de levantamento

bibliográfico, trabalho de campo e·gabinete foi possível
identificar e caracterizar as potencialidades geoturísticas
da paisagem da serra do Tepequém, as quais serão
apresentadas a seguir.

Atrativos Geoturístícos

O potencial geoturístico que a paisagem da serra
do Tepequém oferece é bastante diversificado, sendo
composto por belas cachoeiras, morros, mirantes e
cavernas (Fig. 5). A riqueza destas feições geológico-
geomorfológicas são somadas a história garimpeira
diamantífera impressa na paisagem.

Figura 6 - Cachoeira do Paiva apresentando blocos de tama-
nho matacão de morfologia predominantemente arredondada.
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Cachoeiras Identificadas

CACHOEIRA DO PAIVA (CLI). Estruturalmente a li-
tologia que a compõe é formada por arenito fino, arenito
grosseiro com intercalações de conglomerados (Beserra
Neta 2007). Seguindo planos de falhas e fraturas (tectô-
nica) regionais com direção (E - W). Em seu modelado
é formado por patamares definindo múltiplos degraus.
Tais desníveis podem estar condicionados a falhas e fra-
turas e também a contatos litológicos entre arenitos e sil-
titos constituindo um ponto de fraqueza que favorece o
trabalho erosivo das águas ao longo do tempo geológico
(Fig. 6). Segundo Guerra & Guerra (2009), as principais
causas da existência dessas diferenças de nível no leito do
rio pode estar ligadas a falhas, dobras, erosão diferencial,
diques etc. Pôde-se identificar inúmeros blocos formados
por arenito conglomerático com tamanhos de matacão que
provavelmente foram rolados por gravidade. Os seixos de
quartzo presente no arenito variam de 2 a 9 em, são de
morfologia arredondada a subarredondada. No piso das
quedas d' água é comum deparar - se com feições geo-
morfológicas do tipo marmitas, que apresentam morfolo-
gia arredondada com fundo chato e diâmetro variando de
10 a 70 em e profundidade de 10 a 40 em. Em geral, a dre-
nagem carreia materiais sólidos como seixos, ocasionando
escavação (Guerra & Guerra 2009) que promove alarga-
mento e aprofundamento da feição. O processo químico
de dissolução também chama atenção nesta cachoeira, a
água de cor vermelha indica a presença de óxido de ferro;
esta escorre lentamente, porém constante com potencial de
moldar o arenito e siltito e formar cavas de 160 em de altu-
ra e 120 de largura. A infraestrutura turística da cachoeira
supracitada é considerada boa, com corrimão feito com
madeira e cordas. Essa estrutura foi organizada pelo Ser-
viço Social do Comércio - Roraima (SESC-RR). Recen-
temente, a instituição citada implantou uma escadaria de
madeira, melhorando a acessibilidade, visto que anterior-
mente o acesso era realizado por trilha de encosta íngreme.
Desta forma, houve um aumento da demanda, pois se trata
de uma das cachoeiras mais visitadas. Entre os equipamen-
tos de infraestrutura turística foram encontradas placas que
sinalizam o nome da cachoeira visitada, há também local
para lançamento do lixo e informações educativas em rela-
ção à preservação do meio ambiente. É importante ressaltar
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que no local não há fiscalização direcionada para proibição
da poluição ambiental, com intuito de preservação, pois os
visitantes costumam consumir alimentos industrializados,
que na sua grande maioria possuem embalagens plásticas
e demoram anos para serem decompostos, degradando o
meio ambiente e promovendo poluição visual da paisagem.

CACHOEIRA DO FUNIL (CLI). De acordo com o
mapa geológico (Beserra Neta 2007), a litologia desta ca-
choeira é composta basicamente por arenito fino interca-
lado com pelito roxo. Entretanto percebe-se a presença de
siltito, ortoconglomerados e conglomerados. As falhas e
fraturas seguem direção das camadas em E-W.A cachoeira
do Funil, cujo nome deriva da ação antrópica diretamente
ligada à atividade garimpe ira (Fig. 7). O canal por onde
dá passagem à água é estreito e foi elaborado através da
detonação de explosivos (dinamites), com o objetivo (na
época), de baixar o nível de água do igarapé Cabo Sobral
para facilitar a procura pelo mineral precioso, o diamante
de valor econômico significativo. No siltito (parte superior
da cachoeira) é comum deparar-se com as marcas deixa-
das pela dinamite. Sua arquitetura morfológica é formada
por uma queda subdividida em degraus, onde se destacam
cavas horizontais devido ao potencial erosivo da água que,
consequentemente, formam piscinas naturais, também foi
observada a desagregação de blocos rochosos bem fratu-
rados em decorrência da tectônica local. Em alguns pata-
mares da cachoeira foram observadas marmitas em suas
paredes, que a força da água esculpiu ao longo do tempo,
os conglomerados que também são atingidos pela ação
erosiva fluvial tem seu material mais frágil carreado ini-
cialmente e posteriormente os seixos de quartzos em seu
lugar ficam pequenas cavas que favorecem o surgimen-
to das marmitas. As águas do igarapé Cabo Sobral após
despencarem dos paredões rochosos, se encontram com o
igarapé do meio, formando um belo cenário paisagístico.
Estes igarapés apresentam seus leitos recobertos por blo-
cos de arenito e siltitos, por vezes conglomerados de va-
riados tamanhos. Quanto à infraestrutura turística, não há
placas informando o nome da cachoeira ou qualquer outro
tipo de informação educativa, nem local adequado para
lançamento de resíduos sólidos. Isto demonstra a falta de
um planejamento turístico que deveria ter por finalidade
a proteção e conservação do meio natural e paisagístico.
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Figura 7- Cachoeira do Funil apresentando fraturamentos e
blocos em sua base.

CACHOEIRA DO CABO SOBRAL (CLI). Esta ca-
choeira é elaborada em arenito que pontualmente são
recortados por intrusões de veios de quartzo leitoso. A
mesma segue linhas de falhas e fraturas na direção prefe-
rencial NE-SW. Seus patamares são formados por morfo-
logia de diversos degraus e na base destes há formações de
pequenas piscinas de águas transparentes (Fig. 8). Em sua
paisagem, foi observado que suas margens encontram-se
assoreadas, formando extensa faixa de praia em relação a
seu leito, o que demonstra o imenso impacto causado nas
décadas anteriores pela intensa atividade garimpeira dia-
mantífera. Atualmente resíduos (surucas) são encontrados
ao longo do percurso da drenagem, o que indica a atuação
pontual da prática de garimpo artesanal de diamante. A ex-
ploração direcionada a busca do diamante deixaram suas
marcas e lembranças do prometido "eldorado inacabável".
No canal do igarapé Cabo Sobral (além do desvio do fu-
nil), foi feito um desvio, denominado Tilim. A abertura foi
feita mediante explosivos (dinamite) e tinha o propósito de
baixar o nível da drenagem. Assim a gruta ou gruna (lin-
guagem garimpe ira) do gringo, era explorada. A mesma
era rica em cascalho que indica a presença de diamantes.
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Não há infraestrutura turística (placas informativas e edu-
cativas, local para lançamento de lixo), sendo este um dos
fatores que favorecem a degradação do meio ambiente.

CACHOEIRA DO BARATA (CLI). Conforme o mapa
geológico (Beserra Neta 2007), a litologia desta cachoei-
ra é constituída por arenito arcoseano, arenito grosseiro
e arenito ferruginoso. Apresentando falhas e fraturas de
direção NE-SW, observa-se o intemperismo fisico, quí-
mico e biológico. O último se dá pela mata de galeria, é
perceptível a intrusão das raízes nas rochas presentes nas
margens da drenagem. A sua morfologia (Fig. 9) atribui-
-se a inúmeros degraus que seguem a direção das falhas e
fraturas, abaixo dos desníveis, há formações de piscinas
naturais com formas circulares, grandes blocos de arenito
geralmente as circundam. É neste ambiente que o atrativo
turístico voltado para o lazer é de maior proporção. Comu-
mente há presença de placas informativas (alocadas pelo
SESC-RR) com intuito de sensibilizar os visitantes com
relação à conservação do ambiente, no local há também
recipiente adequado para colocação dos resíduos sólidos
trazidos pelos mesmos. No entanto, não existe fiscalização
ambiental para evitar o lançamento de resíduos sólidos no
local de visitação.

CACHOEIRADOPRETO(CLI).Elaboradaemarenito
fino intercalado com arenito grosseiro e intercalações de
conglomerados (Beserra Neta 2007), os veios de quartzo
são encontrados com frequência seguindo a direção NE-
SW. Sua morfologia é formada por patamares suavizados,
onde se observa o resultado erosivo de atuação da água, o

Figura 8-Patamares da cachoeira Cabo Sobral com formações
de piscinas.
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que deixa a rocha com aspecto desgastado (Fig. 10). Em
seu leito é comum a presença de blocos tamanho matacão
rolados por gravidade. A drenagem nasce na encosta
sudeste e desemboca na margem esquerda do curso médio
do igarapé do Paiva, que drena a planície intermontana
Tepequém. Em relação aos aspectos do volume de água, de
outubro a março seu leito permanece quase seco e de abril
a setembro apresenta grande volume de água que apresenta
coloração escura, devido à presença abundante de matéria
orgânica em decomposição (folhas), característica que
o denomina de igarapé Preto. Entre os grandes blocos
rochosos há uma gruta de nome homônimo, com abertura
estreita e com grandes blocos de arenito que a circundam.
Nos blocos observa-se a colonização de musgos e liquens
o que indica intensa atividade microbiológica. No interior
da gruta, há salões que variam de 1 m a 3 m de altura, as
paredes desta cavidade apresentam formas arredondadas,
com camadas estratificadas paralelas de textura fina
gradando para grosseira (da base para o topo), de cor
avermelhada devido à ocorrência de hidróxido de ferro.
No período chuvoso, a gruta fica submersa, portanto mais
frágil à erosão interna e ao carreamento de material e a
intemperização química. É importante salientar que a
paisagem de cavernas elaboradas em arenitos difere das
cavernas cársticas não somente pela litologia mas também
na morfologia, já que na segunda formam-se estalagmites
e estalactites devido ao processo de dissolução de rochas
carbonáticas.

Figura 9 - Cachoeira do Barata, onde observa-se nas margens
a presença de mata ciliar.
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Figura 10- Leito rochoso da cachoeira do Preto.

Segundo Perinotto (2007), caverna em arenito não é
tão profunda e são formadas com forte controle estrutural,
por meio da percolação de águas através de fraturas com
dissolução do material, assim menos comuns do que as
formada em terrenos cársticos. Em relação às intervenções
antrópicas no passado, a gruta também foi alvo de explo-
ração garimpeira. No entanto, pode-se considerar que a
mesma está bem preservada. Atualmente esta vem sendo
utilizada como atrativo turístico com nível de apreciação
visual. Contudo, o potencial geoturístico é amplo, poden-
do este ser mais bem aproveitado pelos visitantes como
forma de fonte de conhecimento. Na cachoeira não há pla-
cas informativas.

Mirantes
Os mirantes permitem uma visão panorâmica privi-

legiada da paisagem regional da serra do Tepequém, pois
são de maior elevação, a exemplo da encosta sudeste que
sobressai na paisagem e atinge 1.100 m de altitude. Na
planície intermontana se destacam morros residuais de
cristas convexas e lineares, recobertos parcialmente por
vegetação de savana graminosa.

Na porção SW da serra, pode-se observar o mirante
do Paiva, do qual se aprecia o leito da cachoeira de mesmo
nome, e de toda paisagem de entorno. No paredão rochoso
da encosta formada por arenitos, instala-se uma vegetação
de pequeno porte. Na base da encosta (escarpa erosiva)
encontra-se o tálus que está recoberto pela floresta ombró-
fila densa.
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Figura 11- (A) Mirante do Paiva (escarpa sudoeste), (B) Mirante da escarpa sudeste com 1.100 m de alti-
tude, (C) Morro da Antena localizado atrás da Vila Tepequém e (D) Morro do entorno com áreas desnuda
de vegetação em consequência da prática de trilhas com motocicletas.
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A encosta SE é a que mais sobressai na paisagem, por
ser a de maior altitude, acaba por proporcionar uma visão
panorâmica ampla da paisagem circundante. Deste ponto
geoturístico, tem-se a vista da serra Aricamã, elaborada
em rochas vulcânicas da suíte intrusiva saracura perten-
cente ao Compartimento Geomorfológico Planalto Disse-
cado Norte da Amazônia. O tálus desta escarpa é recoberto
pela vegetação de floresta ombrófila densa, ornamentada
principalmente por espécies do tipo paricaranas violetas
(Bowdichia virgilioides) e ipês amarelos (Tabebuia alba).

Do mirante localizado na média encosta (RR 203),
na porção sul da serra (Próximo a Estância Ecológica do
SESC-RR), observa-se do próprio Planalto Sedimentar
Roraima (serra do Tepequém), mais dois compartimentos
geomorfológicos: o Planalto Dissecado Norte da Amazô-
nia (constituído por morros alinhados de cristas pontiagu-
das) e ao fundo o Pediplano Rio Branco- Rio Negro carac-
terizada por uma área extensamente aplainada.

O morro da Antena e do Entorno proporcionam a
visualização paisagística do topo da serra. Do primeiro
se tem a visão ampla da vila Tepequém, e de ambos da
diversidade morfológica que a serra contém, constituída
por morros alinhados, colinas, planícies e bordas alçadas.
Um dos aspectos a ser preservado nos morros em particu-
lar, o morro do entorno é a ação erosiva intensificada pela
ação antrópica. A prática de trilhas com motocicletas deixa
marcas no solo que ficam expostos as chuvas e tendem a
originar o processo de ravinamento, podendo evoluir para
voçorocas. É importante ressaltar que a prática de esportes
de ação em meio a natureza seja realizada de forma orien-
tada sem a descaracterização do cenário paisagístico.

Portanto, mirantes e morros (Fig. 11) se apresentam
com potencial geoturístico e abrem um leque de molduras
das demais formas geomorfológicas que compõem o qua-
dro paisagístico da serra e de seu entorno.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A serra do Tepequém reúne um quadro natural pai-

sagístico diversificado (cachoeiras, morros, mirantes, ca-
vernas) atribuindo grande valor geoturístico de caráter
científico, a partir da descrição dos pontos estudados a ex-
pectativa é de que a carta imagem acompanhada da locali-
zação dos pontos geoturísticos venham a contribuir como
fonte de pesquisa, orientação e estimulo aos visitantes que
buscam aprender sobre a paisagem contemplada propor-
cionando o entendimento do local visitado.
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O geoturismo é O segmento que pode contribuir com
a conservação (minimizando impactos negativos no am-
biente) da serra do Tepequém, por se tratar de uma ativida-
de orientada, que faz uso de informações sobre os aspectos
geológico-geomorfológico da paisagem, promovendo, as-
sim, uma seleção do público alvo que busca aprendizado
sobre o local visitado que supera a mera contemplação vi-
sual do atrativo turístico.

O ambiente de SIG (Sistema de Informação Geográ-
fica), auxiliou no gerenciamento e análise das informações
geoturísticas, possibilitando a reunião das informações em
um único produto (carta - imagem), proporcionando uma
visualização espacial da serra e ao mesmo tempo divulga
as potencialidades geoturísticas de modo que os interessa-
dos tenham conhecimento prévio da área e acesso as fei-
ções geológicas-geomorfológicas de maneira orientada.

Portanto, é importante ressaltar que na área sejam
concretizadas estratégias de conservação e uso que fa-
voreça o desenvolvimento local, onde utilizar e proteger
estejam em conjunto. Nesta perspectiva, a serra do Te-
pequém poderia ser umá Unidade de Conservação que
contemple o uso sustentável, que possivelmente adote as
informações cientificas dos pontos geoturísticos para a
prática do mesmo.
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Resumo

Estudo multidisciplinar envolvendo dados geológicos, geotécnicos, geofisicos e geoquímicos, caracterizando o mape-
amento geológico e geotécnico da região do gasoduto Juruá-Urucu, Amazonas. O referente trabalho abordou o meio
fisico, destacando o substrato rochoso / sedimentar onde o gasoduto será instalado, interligando pontos produtores de gás
natural e petróleo, compreendido na Bacia do Solimões. De modo geral, nesse estudo foi observado a predominância de
materiais argilosos com propriedades plásticas e com baixo grau de infiltração para água. Tais características permitem
considerar a necessidade de estabilização da área quanto aos processos sazonais. A dificuldade de infiltração da água,
nesse substrato argiloso predominante, associada à retirada da vegetação podem ocasionar problemas durante a fase de
instalação da obra, os quais devem ser solucionados com programas ambientais pertinentes.

Palavras-chave: Gasoduto Juruá-Urucu, Bacia do Solimões.

Abstract

Multidisciplinary study involving geological, geotechnical, geophysical and geochemical data, was developed to charac-
terize the geological and geotechnical mapping of gas pipeline of Juruá-Urucu region, Amazonas. This work details the
physical environment, highlighting the bedrock / sediment where the gas pipeline will be installed, connecting producers
points of natural gas and oil, understood in the Solimões Basin. Overall, this study demonstrated a predominance of clay
materials with plastic properties and a low degree of infiltration into water. These characteristics allow to consider the
need of the area's stabilization in the seasonal processes. The difficulty of water infiltration, in predominant clay subs-
tratum, associated with the removal of vegetation can lead to problems during the installation phase of the work, which
should be solved with pertinent environmental programs.

Keywords: Gas pipeline Juruá-Urucu, Solimões Basin.
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INTRODUÇÃO

Os dutos são obras de engenharia que, do ponto de
vista do meio físico, são necessários estudos geológicos e
geotécnicos do substrato rochoso e do solo onde será ins-
talado. A principal característica de uma obra dutoviária é
a linearidade, a extensão e onde serão construí dos, cujos
critérios devem ser balizados pelas análises geológicas e
geotécnicas (Oliveira & Brito 1998). São meios de trans-
porte seguros para óleos e gás natural e são compostos por
tubos de aço que ficam na superfície ou no subsolo a uma
profundidade de aproximadamente 1,5 metro.

Os efeitos da instalação desse tipo de obra, em parti-
cular na região Amazônica, ainda são incipientes, onde os
primeiros estudos nessa linha de pesquisa estão ligados ao
Gasoduto Coari-Manaus. Conforme Sousa (2007), os im-
pactos ambientais associados à obra do Gasoduto Coari-
Manaus devem ter ligação direta com o substrato rochoso/
sedimentar onde este duto será instalado. Os inúmeros
problemas ocorridos durante a instalação do gasoduto que
envolve a região de Coari até Manaus, assim como a falta
de conhecimento técnico do meio físico local, causaram
significativos prejuízos e atrasos na referida obra (Fogliatti
et aI. 2004), o que resultou na necessidade de realização de
67' 'O-W W o-w 65'0'O-W

Contribuições à Geologia da Amazônia - Volume 8, 2013

estudos geotécnicos e geofísicos adicionais, voltados para
o entendimento de suas causas e a solução dos problemas.

A partir da necessidade de construção de uma nova
dutovia pela Petrobras, gasoduto Juruá-Urucu, interli-
gando vários poços produtores de gás natural e petróleo
na Bacia do Solimões (Sub-bacia do Juruá), tomou-se
imprescindível os estudos geológico (caracterização dos
tipos litológicos, solo, feições estruturais e aspectos geo-
morfológicos), geofísico (propriedades físicas dos mate-
riais) e geotécnico (propriedades geotécnicas) específicos
à obra. Com isso, a pesquisa realizada buscou dar suporte
à instalação do duto.

LOCALIZAÇÃO DA ÁREA
A área de estudo está situada na região da Província

Petrolífera de Urucu, que compreende porções territoriais
dos municípios amazonenses de Coari, Tefé e Carauari.
Nessa área será instalado um gasoduto interligando alguns
poços produtores de gás natural (Pucá, Juruá 3, JOB, Porto
São Matheus e Porto Evandro) à base em Porto Urucu,
envolvendo uma faixa com cerca de 110 km de extensão e
30 metros de largura (Fig. 1).
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Figura 1-Mapa de localização do gasoduto Juruá-Urucu que envolve os municípios de Tefé, Juruá e Carauari (Amazonas) e seus
respectivos pontos da etapa de campo (IBGE 2006).
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MATERIAIS E MÉTODOS
OS materiais utilizados nesse estudo compreenderam

imagens multiespectral Landsat ETM+ (cenas 233/063,
233/064, 0011063 e 0011064) e modelos SRTM (Shut-
ter Radar Topographic Mission). Dois mapas geológi-
cos foram utilizados para compilação da base geológica
existente, o Mapa do Projeto Radambrasil (1978), na es-
cala 1:1.000.000 (Folha Purus) e o Mapa Geológico do
Brasil na escala 1:2.500.000 de Bizzi et ai. (2001). Além
destes, usou-se o mapa geomorfológico, em formato di-
gital, e a base cartográfica digital disponibilizada pelo
IBGE (2006). Cartas topográficas do Projeto Radambrasil
(1978), tais como, a Folha Purus (SB-20-V-A) e Folha
Juruá (SB-19-X-B), ambas na escala 1:250.000, também
foram úteis para a análises realizadas. No estudo geofisico
foi realizado um levantamento de resistividade elétrica, no
qual foi empregado um resistivímetro portátil (MEGGER)
e acessórios (estacas, bobinas com fios, trena e marretas).
Para o levantamento geotécnico utilizou-se o trado, tipo
cavadeira de 10 em de diâmetro, para coleta de amostras
em campo. A análise sedimento lógica envolveu o uso de
peneiras com aberturas diversas (#4, #200, #40, #10), cáp-
sulas de alumínio, bandeja metálica, almofariz, soquete
com ponta de borracha, provetas de vidro, bastão de vidro,
recipiente de vidro (Béquer), facas ou espátulas, picnôme-
tro, bomba de vácuo, termômetro, densímetro de bulbo si-
métrico, cronômetro, solução defloculante, água destilada,
aparelho de Casagrande, com cinzel e calibrador e placa
de vidro.

A interpretação geológica e geomorfológica (relevo
e drenagem) preliminar foi baseada no uso de técnicas
de processamento digital de imagens de satélite Landsat
ETM+ e de radar SRTM, que realçou as características
litológicas e topográficas da região, necessárias para a re-
alização da descrição dos elementos morfológicos da pai-
sagem e a delimitação das unidades litológicas ocorrentes.

A fase de campo constituiu-se de visitas à base pe-
trolífera de Urucu. Na área foi realizado um mapeamento
geológico em alguns pontos, desde o Polo Arara até o Por-
to Evandro, cerca de 60 km distantes da base. Foram reali-
zadas amostragens com trado manual tanto no Polo Arara
quanto no Porto Evandro. As demais análises geológicas
realizadas nessa área foram baseadas em observações de
alguns afloramentos e consulta a trabalhos anteriores. As
locações visitadas compreenderam o Pucá, Poço Juruá 3
(JR3-AM), a antiga base no Porto São Mateus, margem
direita no Rio Tefé, e na locação denominada de Jatobá
(1-JOB-I-AM). Nesses locais foram coletadas amostras,

por meio de trado manual, para análise sedimento lógica
e geotécnica, descrição das litologias aflorantes, levanta-
mento geofisico (sondagem elétrica), registros fotográfi-
cos e eventualmente, dados de caráter estrutural.

O método geofisico utilizado foi o da resistividade,
por meio da técnica de Sondagem Elétrica Vertical com
Configuração Schlumberger. Este fornece informações
sobre as camadas e estruturas em subsuperficie rasa (Fer-
nandes 1984, Souza et ai. 1998). O método de resistivi-
dade é usado no estudo de descontinuidades horizontais e
verticais nas propriedades elétricas do solo e também na
detecção de corpos tridimensionais de condutividade elé-
trica anômala. Diz respeito à facilidade e/ou a dificuldade
encontrada pela corrente elétrica ao se propagar em um
meio qualquer, fornecendo informações sobre a subsuper-
ficie rasa (Kearey et ai. 2009). No método de resistividade,
correntes elétricas artificiais geradas são introduzi das por
eletrodo no solo, e as diferenças de potencial resultantes
são medidas na superficie, obtendo assim a resistividade
aparente (Kearey et ai. 2009). Na técnica de Sondagem
Elétrica Vertical com configuração Schlumberger os ele-
trodos de potencial permanecem fixos e os eletrodos de
correntes são expandidos simetricamente ao redor do cen-
tro do arranjo. Esse levantamento geofisico é extensiva-
mente usado em investigações na engenharia e adequado
para dutovias, pelo seu baixo custo e facilidade de execu-
ção (Souza et ai. 1998). Em campo, os eletrodos foram
fixados ao solo com auxílio de marretas, fixando os fios
aos mesmos distribuídos de acordo com o resistivímetro.
O estudo consiste em identificar as propriedades fisicas
dos materiais, no caso, a resistividade e condutividade,
pois guardam estreitas relações com características geo-
lógico-geotécnicas do maciço, como tipo litológico, grau
de alteração e de fraturamento, aspectos fundamentais na
investigação de uma determinada área. Inclui também a
interpretação de estruturas e a composição daquelas zonas
em profundidades. As medidas foram realizadas afastando
os eletrodos de correntes AB a partir de 1 metro, comple-
tando um perfil de 20 metros, os eletrodos de potencial
MN permaneceram fixos em uma distância equivalente a
1 m um do outro, ou seja, 0,50 em de espaçamento cada.
O levantamento foi realizado no Polo Arara, Porto Evan-
dro I, Porto São Matheus e na clareira Jatobá, totalizando
quatro campanhas de levantamentos geofisicos (Fig. 2). A
partir dos dados coletados em campo foram confecciona-
dos gráficos, ilustrando o comportamento em subsuperfí-
cie do solo. Quatro curvas de resistividade aparente foram
confeccionadas para a interpretação dos dados.
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Figura 2 - Fotos do levantamento geofisico e de coleta de amostra de trado: (A) Pucá; (B) Juruá 3; (C) Polo Arara-Urucu; (D)
Porto Evandro-Urucu; (E) Porto São Matheus; (F) Jatobá. As amostras foram coletadas por trado manual até profundidade de 5
metros (Fotos A, B, C e D). Nas fotografias C, D, E e F notam-se o levantamento geofisico sendo executado próximo ao local das
coletas.
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o estudo geotécnico consistiu na retirada de amostras
de solos deformadas por meio de sondagens a trado tipo
cavadeira de 10 centímetros de diâmetro. Essas amostras
foram coletadas em seis locações: Pucá, Juruá 3, Jatobá,
Porto São Matheus, Pala Arara e Porto Evandro L Foi es-
tabelecida amostragem com no máximo 5 metros, mesmo
considerando que a cota máxima da profundidade de esca-
vação para a implantação do gasoduto é de até 2 metros.
Tal procedimento das sondagens a trado seguiu a!!orma
técnica NB-1030. Após a coleta, o material foi analisado e
descrito em campo, conforme as características de textu-
ra, cor, granulometria e demais propriedades do material.
Seções geológicas foram confeccionadas para cada furo
como suporte à interpretação geológica. É válido ressaltar
que foram coletadas 66 amostras de solos para analises ge-
otécnicas, sendo realizados dois furos com coleta de solos
nas clareiras Pucá e Jatobá, três furos na clareira Juruá 3,
e nas demais locações (Porto São Matheus, Pala Arara e
Porto Evandro I), apenas foram coletadas amostras em um
furo.

As Figuras 2, 3 e 4 apresentam a sequência de servi-
ços para a retirada de amostras deformadas das clareiras,
além da citação do aspecto de contrações encontradas em
alguns solos superficiais estudados, em forma de gretas
hexagonais, indicando a presença de solos de comporta-
mento dispersivo. Essas amostras foram conduzidas ao
Laboratório de Pavimentação da Faculdade de Tecnologia
da Universidade Federal do Amazonas, onde foram prepa-
radas para demais análises.

As amostras coletadas no campo, considerando as
condições naturais de teor de umidade, foram colocadas
para secar em ambiente aberto até alcançar o teor de
umidade necessária. Para o procedimento das análises dos
solos amostrados, conforme Nogueira (1995) foi necessário
repartir por meio do repartidor de amostras. Com essas
amostras repartidas, foi necessário destorreá-Ias com auxílio
do almofariz e soquete de borracha, onde novamente foram
repartidas, porém, por meio do processo de quarteamento
manual com redução do tamanho da amostra inicial e
peneiramento, em peneiras tipo 10 (2,0 mm). Com as
amostras destorreadas, quarteadas e peneiradas, separou-
se em uma bandeja metálica uma quantidade suficiente
para preparar uma pasta e esfregá-Ia na palma das mãos
colocando-a de baixo de uma torneira para determinar o tipo
de material. Para o teste de desagregação ou dispersibilidade
foram colocados torrões de solo no béquer com água e
observada seu grau de dispersão, pois em contato com a
água, as partículas se repelem se desagregam e entram em
suspensão. Vale ressaltar que os testes e a identificação

dos solos devem ser entendidos como preliminares, onde
deverão ser confirmados com os demais testes realizados e
descritos neste trabalho.

As características gerais para a identificação desses
solos foram baseadas na cor, odor, umidade, estrutura,
tamanho das partículas, grau de cimentação, material ci-
mentante, angularidade e forma dos grãos, resistência à
compressão, textura, dilatância, dureza, plasticidade de
acordo com a norma técnica NB-617, baseando-se nas in-
formações descritas.

Para determinação dos índices físicos, foram obtidos
diversos testes, como o teor de umidade, limite de liquidez,
massa especifica da fração sólida e limite de plasticidade.
Tais testes permitiram identificar a textura, plasticidade e a
porosidade de acordo com o comportamento físico-mecâ-
nico do material coletado. Contudo, para esse trabalho foi
possível analisar amostras com 1 metro de profundidade,
pois o tempo era relativamente curto para a realização do
mesmo.

O ensaio de teor de umidade foi realizado pelo méto-
do da estufa, onde foi adicionada uma pequena quantidade
do material (aproximadamente 20 gramas) em cápsulas de
alumínio que foram colocadas abertas na estufa, perma-
necendo por 24 horas até que o solo ficasse seco. Após a
etapa de secagem na estufa, as amostras foram colocadas
em temperatura ambiente para observação, que em segui-
da foram anotadas para realização de cálculos próprios
para obtenção do teor de umidade. O limite de liquidez foi
realizado por meio do aparelho de Casagrande, onde parte
de amostra foi homogeneizada adicionando água destilada
para que o teor de umidade ficasse alto. Essa amostra foi
colocada sobre a concha do aparelho e distribuída unifor-
memente com auxílio de espátulas, até resultar em uma
superfície lisa. Com o cinzel, abriu-se na parte central uma
pequena fissura no solo. Em seguida, a concha foi fixada
ao aparelho e girada a manivela para contagem dos golpes
na amostra até o fechamento da abertura realizada pelo
cinzel, essa observação foi anotada para a interpretação do
estado de consistência líquido e o plástico, ou seja, dividi
o líquido e plástico.

Com o restante do material que sobrou do ensaio de
limite de liquidez, foi acrescentada água destilada para o
aumento de teor de umidade, até a amostra ficar homo-
gênea e plástica para a realização do ensaio de limite de
plasticidade. Com essa pasta, foi feita uma bola e colocada
na placa de vidro, com a palma da mão a pasta foi rolada
até ficar na forma cilíndrica. Foram observadas fissuras e
anotadas para interpretação.
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Figura 3 - Sequência executada para retirada de amostras deformadas de solo: (A) limpeza da área de extração do material; (B)
detalhe do trado helicoidal; (C) perfuração do solo; (D) retirada do material do trado; (E) coleta do solo em sacos plásticos;
(F) detalhe das hastes e do trado, para coleta de amostras a cerca de cinco metros de profundidade.
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(B)

(D)

(F)

Figura 4 - (A) Coleta do solo em sacos plásticos, devidamente etiquetado; (B) e (C) amostra de solo pronta para a realização de
ensaios específicos; (D) e (E) gretas hexagonais no solo superficial, encontrado em algumas clareiras de estudo; (F) detalhe do
aspecto do solo "mosqueado ".
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Para o reconhecimento dos minerais constituintes e
da percentagem de ocorrência de cada um deles foi utiliza-
do o ensaio da massa específica dos sólidos. Com esse en-
saio, as amostras foram peneiradas (# 4 e # 200) e separa-
das de acordo com o tamanho das partículas. Em seguida,
foram colocadas na estufa até ficarem secas e colocadas
no picnômetro com água destilada e os vazios existentes
na amostra e na água foram retirados com a aplicação da
bomba de vácuo. Entretanto, o picnômetro permaneceu
resfriando-se em tomo de 15° e 25°C para a calibração
do mesmo. Terminado o resfriamento, adicionou-se nova-
mente água destilada homogeneizando a temperatura me-
dida com o termômetro, onde foram realizadas três medi-
ções (não podendo afastar de 5°C uma da outra) de acordo
com o acréscimo da água destilada, que foi calculada o
valor médio das três medidas considerando a temperatura
do ensaio geral para a determinação da massa do conjunto.
Com essa etapa concluída, colocou-se o material no porta
amostra de alumínio e colocado na estufa para a secagem
para determinar novamente a massa de sólidos para com-
paração da mesma amostra inicial.

Por fim, para a determinação da granulometria, a
amostra do solo foi peneirada (# 10) para separação das
partículas maiores e menores que 2 mm. As partículas
maiores foram colocadas na estufa e as menores utiliza-
das para o ensaio. Nessas amostras, foram acrescentadas
defloculante, para que não se agreguem, em tomo de 12
horas. Após esse repouso, o material foi transferido para a
proveta com auxílio de água destilada para a realização da
homogeneização da suspensão, onde a proveta foi agitada.
Com o auxílio de um cronômetro iniciou a contagem do
tempo após o termino da agitação da proveta e colocou-se
o densímetro na suspensão para a realização das leituras.
Após a realização das leituras, retirou-se o material da pro-
veta e colocou-se na peneira de 0,075 mm (# 200) pas-
sando por uma lavagem com água filtrada. Esse material
foi colocado na estufa para secagem, onde foi pesado na
balança analítica e peneirado para obtenção dos cálculos.
A Fig. 5 mostra os ensaios realizados em laboratório para
análises geotécnicas.

É de suma importância citar que todos os resultados
dos ensaios foram realizados por cálculos (exceto os en-
saios preliminares) para confecções de gráficos e a inter-
pretação geotécnica, seguindo as Normas padronizadas
pelaABNT (19).

Contribuições à Geologia da Amazônia - Volume 8, 2013

Dentre as várias técnicas de caracterização de mate-
riais, a técnica de difração de raios- X é a mais indicada
na determinação das fases cristalinas presentes nos solos
(Camargo et al. 1987, Filho 1995). Essa técnica foi utili-
zada para a identificação de minerais existentes nos solos
coletados como auxílio para a análise geotécnica da área
onde o gasoduto será instalado.

Os materiais utilizados no presente trabalho são so-
los da Formação Içá e depósitos quatemários. Tais solos
foram submetidos ao procedimento descrito a seguir para
identificação de minerais e argilominerais por difração de
raios-X. O ensaio de difração de raios-X foi realizado no
Laboratório de Difração de Raios-X, no Departamento de
Geociências da Universidade Federal do Amazonas, com
o aparelho Shimadzu (modelo XRD 6000).

Nos procedimento para identificação dos minerais é
necessária à limpeza do material utilizado para não haver
contaminação. Após tal cuidado na análise, foram separa-
dos os solos para a pulverização utilizando o gral de ágata
e pistilo. O material pulverizado foi compactado com a
lâmina de vidro no porta amostra, onde foi realizado o en-
saio de difração de raios-X por 30 minutos. Os registros
digitais dos difratogramas foram expressos em forma de
gráficos de modo que um conjunto de reflexões identifique
um mineral. Com isso, o difratograma determinou o índice
cristalino de cada amostra.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A integração foi baseada de acordo com as descrições
geológicas na etapa de campo, onde foram confeccionadas
seções geológicas para análise conjunta dos dados geotéc-
nicos e geofísicos. A partir dos resultados geotécnicos e
dos dados geofísicos, comparou-se e identificou os respec-
tivos materiais de cada ponto do trecho do gasoduto. En-
tretanto, a difração de raios-X foi necessária para identifi-
car minerais não visíveis no campo. Essa analise conjunta
concretizou os resultados de cada levantamento, onde os
resultados obtidos por meio da integração resultaram na
elaboração do quadro geológico, estrutural e geotécnico
para a região do Gasoduto Juruá-Urucu.
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Figura 5 - Ensaios de laboratório para análises geotécnicas. (A) Secagem do solo em temperatura ambiente; (B)
destorreamento do solo; (C) quarteamento do material; (D), (E), (F) ensaio de dispersibilidade do solo; (G) ensaio
de limite de plasticidade; (H) ensaio da massa especifica do solo, onde pode ser observado o picnômetro na proveta.
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Figura 6 - Mapa geológico da área que envolve a localização do Gasoduto Juruá-Urucu. Nessa área as unidades ocorrentes são,
da mais antiga para a mais nova: Formação Içá e os depósitos aluvionares quaternários, de acordo com Bizzi et a!. (2001).

A área do gasoduto Juruá-Urucu está implantação
sobre terrenos sedimentares da unidade geológica For-
mação Içá e depósitos aluvionares quatemários. O mapa
geológico da área de estudo (Fig. 6), onde se destaca a
ocorrência dessas duas unidades estratigráficas, foi elabo-
rado com base no Mapa Geológico Estrutural da CPRM
(Bizzi et aI. 2001).

A Formação Içá ocorre nas clareiras Juruá 3 e Jatobá,
Porto Evandro I e Polo Arara, onde predominam sedimen-
tos argilosos, com coloração variando de cinza a esbran-
quiçada.

Na clareira Juruá 3 situa-se um poço surgente para
óleo e gás, onde o solo é argiloso e altamente impermeá-
vel que pode ser notado devido a uma lama de perfuração
ocorrente da prática de perfuração do poço realizada em
1979 e gretas de contração. Nessa locação foram realiza-
das três perfurações a trado resultando em 14 coletas de

amostras em diferentes profundidades, onde foi constata-
da a predominância das camadas argilosas de coloração
cinza esbranquiçada. O primeiro furo foi da ordem de 2,3
metros de profundidade, enquanto o segundo conseguiu-se
1,5 metro de profundidade, sendo 5 amostras coletadas em
cada furo. Ambos foram realizados na mesma trilha com
equidistância de 100 metros. O terceiro furo foi elaborado
a 2,5 km de distância ao longo de uma trilha, atingindo-se
a 2,0 metros de profundidade. Por meio da perfuração, o
solo com 100 centímetros de espessura, se apresenta com
10 centímetros de matéria orgânica predominando uma
fração silto-argilosa de coloração cinza esbranquiçada. Na
espessura de 1,5 metro, o material argiloso é compacto
e plástico de coloração cinza amarelada. Abaixo dessas
camadas, com cerca de 2,0 metros, o nível argiloso de co-
loração cinza esbranquiçado, apresenta manchas de óxido
ou hidróxido de ferro e de alumínio vermelhas e amarelas
(Fig.7).
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Figura 7 - Fotos da clareira Juruá 3. (A) Vista da clareira que é formada por sedimentos argilosos esbranquiçados
(B) de argila cinza esbranquiçada; (C) poço surgente; (D) seção vertical composta por material argiloso; (E) e (F)
amostragem via trado mostra camadas de solo argiloso marron-amarelado e avermelhado.
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Figura 8 - Fotos do Polo Arara, em Urucu. (A) e (B) Amostragem com trado; (C) Amostras de solo argiloso avermelhado predomi-
nando em diferentes profundidades, por cerca de 3,0 metros; (D) Amostras de argilas avermelhadas; (E) Amostras de solo com o
nível acinzentado; (F) Cerca de 12 amostras foram obtidas desse local.
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(E)

(B)

Figura 9 - Amostras coletadas no Porto Evandro L área de Urucu. (A) Afloramento em corte de estrada; (B) e (C) Sedimento apre-
sentando laminação; (D) Sedimento com grande quantidade de óxido de ferro; (E) Concreção ferrugionosa (Iron stone) extraído a
cerca de 1,0 m de profundidade; (F) Afloramento no Rio Urucu, mostrando camadas de argila compacta.
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Foi também identificado próximo ao igarapé na área
do acampamento, em uma pequena seção vertical com o
mesmo material argiloso esbranquiçado, compactado com
manchas de ferro. Apresenta-se em aspecto prismático
devido o rompimento da argila compactada. Observa-se
também, fraturas e estrias de dissecação e a pouca espes-
sura do solo orgânico. Nos demais furos, as característi-
cas permanecem as mesmas, diferenciando apenas alguns
centímetros do material coletado (Fig. 7).

No Polo Arara foi realizado um furo a trado com 5,0
metros de profundidade e 12 amostras coletadas. Com 50
centímetros o solo se apresenta argilo-arenoso de colora-
ção marron e material orgânico. Abaixo do nível solo or-
gânico aproximadamente 1,10 metro de profundidade, o
solo é argilo-arenoso de coloração amarelada. Entretanto,
o próximo nível é argiloso de coloração pardo-amarela-
do a amarelado até cerca de 3,0 metros de profundidade.
Abaixo desse nível, as camadas argilosas possuem man-
chas de óxido de ferro com pequenas lentes de argilas de
coloração cinza e amarela a profundidade de até 3,86 me-
tros. A partir dessa profundidade o solo argiloso apresenta
sua coloração vermelha (presença de Fe) até 5,0 metros de
profundidade (Fig. 8).

No Porto Evandro I, a investigação geológica foi
realizada em um afLoramento em corte de estrada e com
furo a trado. Em um corte de estrada mostrou a ocorrência
de altemância de material argiloso .e arenoso fino com
laminações planares com cores distintas como vermelha
esbranquiçada e amarela essa camada predomina até 1,5
metro. Acima dessa camada, o material ainda se apresenta
com a alternância do material argiloso e arenoso com
laminação, porém com camadas milimétricas de iron
stones (camadas de ferro), com lentes de argilas brancas
e sua coloração varia de lilás a vermelho, variando até
4,5 metros. No furo a trado, o solo permanece o mesmo
a do corte de estrada, porém, retirou-se a 1,0 metro de
profundidade concreções de ferro, e a argila tomou-se mais
plástica e com coloração acinzentada na profundidade de
4,0 metros (Fig. 9).

Na clareira Jatobá foram realizados dois furos
a trado resultando em 11 amostras coletadas. Nessa
locação predomina camadas argilosas de coloração
avermelhada. No primeiro furo, o solo argiloso é bem
elástico de coloração vermelha, apresentando alto teor
de matéria orgânica, sendo identificado como carvão até
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0,80 centímetros de profundidade. Abaixo desse nível,
o solo argiloso se apresenta com manchas vermelhas e
amarelas, características do horizonte mosqueado devido
ao óxido de ferro e alumínio, permanecendo assim, até 5,0
metros de profundidade. De acordo com a profundidade,
o sedimento argiloso fica mais esbranquiçado e apresenta
aspecto plástico e compacto. No segundo furo, o nível
da água foi encontrado a profundidade de 1,10 metro,
inviabilizando a coleta das demais profundidades. No
entanto, o solo coletado é caracterizado como argiloso
levemente mosqueado de coloração amarela (Fig. 10).

Os depósitos aluvionares estão distribuídos restrita-
mente nos canais dos principais rios da região, consistem
de sedimentos arenosos e argilosos ocorrendo sob a forma
de diques marginais, depósitos de barras em pontal, terra-
ço fluvial e em planície de inundação (Fig. 11).

Nos pontos estudados, os depósitos são encontrados
na Base Petrolífera de Urucu na margem esquerda do
Igarapé da Onça, no Porto Evandro I na margem direita
do Rio Urucu e no Porto São Matheus na margem do Rio
Tefé.

No Igarapé da Onça são encontradas ocorrências de
materiais sedimentares quaternários. Esse depósito com-
preende sedimentos arenosos muito finos com ocorrência
de argila intercalada, apresentando manchas de óxidos de
ferro e a coloração variando de cinza esbranquiçada a la-
ranja. A planície de inundação desse pequeno curso é li-
mitada, mas ocupa um trecho de 300 metros de um lado a
outro da via de acesso no local (Fig. 11).

No Porto Evandro I, foi possível identificar e corre-
lacionar às unidades geológicas, pois afLoram na mesma
área. Os depósitos dessa área são predominantemente are-
nosos de coloração esbranquiçada, porém apresentam len-
tes de argilas, laminação plano paralela e manchas ama-
relas e vermelhas decorrentes do óxido de ferro. Ocorrem
também sob a forma de depósito de barra em pontal com
sedimentos arenosos inconsolidados. Esse tipo de sedi-
mentação está associado ao laço (curva) de meandro do
Rio Urucu naquele setor. O depósito em barra em pontal
está localizado na parte interna da volta do rio, pois na
parte externa predomina a erosão lateral do canal (Fig. 11).

No Porto São Matheus, na margem esquerda do Rio
Tefé, o tipo de sedimento quaternário corresponde o de-
pósito de terraço aluvial. Esses depósitos de terraços são
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Figura 10 - Amostras de solos da clareira Jatobá. (A) Poço l-JOB-IA; (B) solo argiloso avermelhado; (C) e (D) Solo argiloso
avermelhado devido ao óxido de ferro e pequenas concreções lateríticas; (E) e (F) Camadas argilosas cinza e mosqueadas.
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Figura 11 - Ocorrência de depósitos aluvionares distribuídos nos canais dos principais rios da região. (A) Igarapé da Onça, estrada
de acesso ao Polo Arara; (B) pacote arenoso nas margens do rio; (C) depósito em barra em ponta no rio Urucu no Porto Evandro;
(D) vista aérea de um depósito em barra em pontal no rio Urucu, próximo à área do Aeroporto Pedra de Moura; (E) depósito
aluvionar, podendo observar um laço de meandro no rio Tefé; (F) depósito em terraço fluvial no Porto São Matheus.
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Figura 12 - Locação do Porto São Matheus. (A) e (B) Terraço fluvial no Rio Tefé; (C) e (D) camadas argilosas predominam
no topo e arenosas na base; (E) camadas arenosas plano-paralelas contendo óxido de ferro na base do terraço; (F) níveis
contendo seixos variados.
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antigas áreas de planície do rio, hoje situada em nível to-
pográfico pouco mais alto. No geral, essa feição morfoló-
gica apresenta topografia plana composta por sedimentos
argilosos e arenosos atuais, agora sujeitos a erosão lateral
pelo próprio rio que o formou. Nessa locação foi realizado
um furo a trado com 4,0 metros de profundidade, resul-
tando em 7 amostras. Na profundidade de até 0,90 centí-
metros o material é argiloso de coloração cinza e amarela.
Abaixo desse nível, o material é arenoso bem fino de co-
loração variando de cinza a amarelo. Entretanto, a seção
do barranco mostra camadas de argila cinza esbranquiçada
apresentando laminações planares com aproximadamente
1,5 metro de espessura. Abaixo dessa camada ocorre uma
altemância de camadas arenosas e argilosas, prevalecendo
gradativamente camadas arenosas de canal fluvial. A base
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dessa seção é composta por camadas arenosas grossas con-
tendo seixos e grânulos típicos de depósitos de fundo de
canal. Apresenta também, níveis de acumulações de óxido
de ferro (iron stone) em diferentes espessuras (até 10 cen-
tímetros), composta por goethita, onde foi confirmado por
meio da difração de raios-X (Fig. 12).

É necessário citar que essa seção foi comparada com as
amostras coletadas a trado, no entanto, na camada supe-
rior do barranco, predomina a camada argilosa cinza com
cerca de 2,0 metros de espessura. Abaixo dessa, apresenta
outra camada argilosa de coloração amarela com lamina-
ções planares.

A Fig. 13 apresenta as seções geológicas dos respec-
tivos pontos de estudo do trecho do gasoduto de acordo
com sua descrição citada acima.

Furo1 Furo2
Juruá3 PóloArara

Igarapé Furo3
daOnça PortoEvandroI

FuroS
Jatobã

Depósitoaluvionar Furo4 Depósitoaluvionar
PortoEvandroI PortoSãoMatheus PortoSãoMatheus

3 >1..:
-

• 1--',
1-

S <.;

':1. .

Figura 13 - Seções geológicas do trecho do gasoduto Juruá-Urucu.

A análise geofísica os levantamentos foram realiza-
dos nas localidades do Polo Arara, Porto Evandro I, Porto
São Matheus e Jatobá, que consistiu na interpretação de
quatro curvas de resistividade aparente. O levantamento
geofisico no Polo Arara foi realizado em um perfil hori-
zontal de 20 metros com eletrodos distanciados em 1 me-
tro. Os valores de resistividade aparente apresentam va-
riação de 61,073 crescendo para 1253,5 n.m, podendo ser
observado o material argiloso com tendência para argilo
-arenoso. Onde os valores do material argilo-arenoso es-
tão variando de 800 a 1000 n.m e o material argiloso de
10 a 1000 n.m. Na Fig. 14A esses dados se apresentam
em forma de curvas de resistividade aparente. Tal curva,
inicialmente, indica anomalias com baixo valor de resis-
tividade aparente, ou seja, alta condutividade elétrica, até
a medida 6 (232,01 n.m), caracterizando o material como

-.-:... -

.--

li

I~§:~~~-
• COnaeçao rerruginosa

Man<:Ilasde Fe

II Maodlas de N

(A)

argiloso. Entretanto, a predominância desse solo é do ma-
terial argilo-arenoso, apresentam resistividade variando de
468,98 a 1253,5 n.m.

No Porto Evandro I o levantamento geofisico foi re-
alizado ao longo de um perfil horizontal de 20 metros com
eletrodos distanciados em 1 metro. Os valores adquiridos
nessa análise foram baixos, variando de 3,6945 a 179,25
n.m. Contudo, o gráfico (Fig. 14B) é caracterizado por
anomalias de baixa resistividade, ou seja, material mais
argiloso. Entretanto, esses valores aumentam de 97,735
para 131,19 n.m podendo indicar a mudança de material
para mais arenoso de acordo com a seção geológica. Vale
ressaltar que foram encontradas pequenas camadas de iron
stones podendo também colaborar com esse aumento da
resistividade aparente.
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o levantamento geofísico realizado no Porto São Ma-
theus seguiu o perfil horizontal de 20 metros, com eletro-
dos equidistantes de 1 metro. Os valores adquiridos nessa
análise foram crescentes e alternados, variando de 103,55
a 1253,5 O.m. A alternância desses valores são refletidos
na intercalação das camadas arenosas e camadas argilosas.

A curva de resistividade da figo 14C, acusa que varia-
ção de resistividade identificou concreções de ferro (iron
stone) encontradas no talude, por apresentarem alta resis-
tividade. Vale ressaltar que essas concreções apresentam
alta resistividade porque se apresentam em grande quanti-
dade. Na parte mais superficial do terreno, o material pre-
dominante é argiloso apresentando resistividade 103,55 a
198,86 O.m. Entretanto, o material arenoso se destaca jun-
tamente com as concreções de ferro (813,45 O.m).

É importante observar, que o gráfico mostra uma
brusca queda correspondente a lentes de argilas, podendo
ser caracterizada pela típica da sedimentação aluvionar.

Na clareira Jatobá, o levantamento geofísico foi re-
alizado em um perfil horizontal de 10 metros. De acordo
com a curva de resistividade, não se observou variações
significativas. A figo 14D mostra o gráfico apresentando

baixa anomalia em tomo de 3,261 a 40,715 O.m, indican-
do um solo argiloso, que é caracterizado por apresentar re-
sistividade variando de 10 a 1000 O.m. Vale ressaltar que
durante o furo a trado foi encontrado o nível da água em
tomo de 2,10 metros de profundidade, podendo ser mais
uma resposta para essa baixa resistividade.

Para analise dos lineamentos adaptou-se o Mapa Ge-
ológico do Brasil de Bizzi et ai. (2001). Esses dados foram
comparados a partir do estudo com imagens de satélites.
Os principais conjuntos de lineamentos que caracterizam
a região do gasoduto Juruá-Urucu dispõe-se nas direções
preferenciais NE-SW e NW-SE e, secundariamente E-W.
Esses lineamentos representam zonas de falhas ou de fra-
turas que cortam a região.

Segundo o mapa geológico e estrutural (Fig. 15), esses
principais lineamentos coincidem com a direção dos rios
Tefé, Juruá e Urucu. Essas estruturas controlam principal-
mente o sistema de drenagem da região.

No rio Juruá sua direção principal é NE-SW, onde há
uma provável interferência dos lineamentos com direção
NW-SE, causandomeandramentos localizados. No trecho
do Gasoduto Juruá-Urucu corresponde às mesmas dire-
ções, NE-SW, NW-SE e E-W.
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Figura 14 - Perfis de resistividade aparente obtido no Pala Arara (A), no Porto Evandro I (B), no Porto São Matheus (C) e na
clareira Jatobá (D).
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Figura 15 - Mapa geológico e estrutural da área de estudo (Bizzi et al. 2001), predominando as direções NE-SW e NW-SE. Esses
lineamentos estruturais controlam o sistema de drenagem ocorrente na região. O diagrama de roseta, à direita, indica a direção
preferencial dessas estruturas para E- W

Outros segmentos são observados com direção E-W,
notados nos rios Urucu e Tefé. Entretanto, esses lineamen-
tos são de maioria encontrada nos depósitos aluvionares.

De acordo com o diagrama dos lineamentos, as prin-
cipais direções apontadas mostram a predominância dos
segmentos E-W, e secundariamente NE-SW e NW-SE.
Essas principais feições estruturais são decorrentes das
sub-bacias Juruá com direção NE-SW, Jandiatuba com
orientação E-W e Carauari que possui orientação NW-SE
(Silva 1987) (Fig. 15).

O Gasoduto Juruá-Urucu será instalado na denomi-
nada Depressão do Rio Solimões, cuja subunidade princi-
pal é a Depressão Purus-Juruá, conforme notado na Fig.
16. Áreas da Planície Amazônica também estão envolvi-
das no trecho do citado gasoduto. Nesse traçado o Gaso-
duto estará situado em interflúvio tabular com topos aplai-
nados, separados por vales em "V", com grau de aprofun-
damento muito fraco e da ordem de 750 a 1.750 metros

(Relevo Dissecado Tabular). Mas, também em áreas de

colinas com topos convexos separados por vales em "V",

onde a drenagem também possui grau de aprofundamento

muito fraco e a dissecação tem ordem menor, entre 250 até

750 metros Boa parte do traçado desse duto será constru-

ída em uma superfície pediplanizada que representa uma

superfície de aplainamento elevada, residual, esculpida

sob a Formação Içá (Fig. 16). Na travessia dos rios Urucu

e Tefé, este será construído em domínio da Planície Ama-

zônica, envolvendo áreas de terraços fluviais, situados em

níveis topográficos pouco acima do nível dos rios, e na

planície fluvial propriamente dita. No primeiro caso, esses

terraços representam um patamar formado pelo próprio rio

que apresenta declive voltado para o leito com sedimenta-

ção fluvial recente. Na porção fluvial, estes resultam da se-

dimentação fluvial recente, seja depósitos do canal, diques

marginais ou áreas em colmatagem (Fig. 16).
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Figura 16 - Unidades de relevo na área de implantação do Gasoduto Juruá-Urucu (IBGE 2006). Destacam-se as unidades Planície
Amazônica e Depressão Purus-Juruá na área do empreendimento.

É interessante notar que essa área do gasoduto en-
volve, mormente, a Bacia Hidrográfica do rio Tefé, parte
da cabeceira do Rio Urucu até a zona interfluvial da Bacia
do rio Juruá, a oeste da área. Esses elementos geomorfo-
lógicos na área de estudo são feições muito sutis. A área
apresenta, de modo geral, um relevo plano com poucas on-
dulações, pouco mais elevado que a planície aluvial. Esta,
por conseguinte, é marcada por uma superfície aplainada
nas proximidades dos canais dos principais rios, como, por
exemplo, aquelas observadas nos rios Urucu e Tefé.

O modelo digital de elevação SRTM da área de es-
tudo, conforme a Fig. 17 mostra uma área bastante plana,
pouco dissecada, com grau fraco de aprofundamento de
drenagem. Como pode ser observada nessa figura, a área
do Gasoduto Juruá-Urucu compreende uma superfície to-
pográfica da ordem de 100 metros entre as bacias dos rios
Purus, a sudeste, e Juruá a leste. Essa superfície de rele-
vo se caracteriza por um relevo submetido ao processo de
erosão remontante, onde o sistema de drenagem está em

franco aprofundamento. Nessa figura, observam-se duas
superfícies, onde a mais baixa, em tonalidade amarela,
possui cerca de 80 m acima do nível do mar.

A instalação da rede da drenagem demonstra ainda
um suave basculamento da superfície do relevo para E-
NE, onde os canais fluem para o sentido geral NE.

Os perfis topográficos elaborados para a área de in-
teresse confirmam tais características morfológicas, con-
forme a Fig. 18. Na seção entre as cidades de Carauari,
a sudoeste, e Coari, a nordeste, nota-se a diferença topo-
gráfica das suas superfícies morfológicas situadas entre os
vales dos rios Juruá e Coari. A superfície de 100 metros
predomina após o vale do Rio Juruá até aproximadamente
100 km, permanecendo na ordem de 90 metros até os 200
km, cerca de 50 km além do vale do Rio Tefé. Após esse
trecho predomina a superfície inferior de 80 m, a qual está
inclinada suavemente até a cidade de Coari. Nesse trecho
o basculamento da superfície é da ordem de 20 metros por
cerca de 250 km de distância.
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o perfil topográfico do traçado do gasoduto (Perfil
A-B) mostra configuração semelhante. A porção mais
oeste do traçado (extremidade A) apresenta nível pouco
acima de 100 metros com suave caimento até a extremi-
dade oposta. De modo análogo, a superfície se caracteri-
za por ser plana e pouco dissecada e com grau baixo de
aprofundamento da drenagem. Os principais rios são mar-
cados por vales aprofundados. Essa morfologia das duas
superfícies topográficas bem marcadas pelo processo de
erosão remontante pode ser bem visualizada no modelo
3-D SRTM apresentado na Fig. 19.

Com relação ao sistema de drenagem, a região de
estudo compreende basicamente três bacias hidrográficas
principais. A bacia do Rio Coari está compreendida no
sistema de drenagem que engloba os rios Coari, Urucu e
Arauã, os quais possuem junção anômala e desembocam
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todos na região denominada de Lago de Coari. Esse siste-
ma de drenagem flui aproximadamente de SW para NE. A
segunda bacia envolvida compreende a do Rio Tefé. Esta
possui área menor e estreita que a Bacia do Rio Coari, cujo
curso flui de S-SW para N-NE. Por fim, a bacia hidrográ-
fica do Rio Juruá, com fluxo de SW para NE (Fig. 20).

O traçado do Gasoduto Juruá-Urucu que se inicia na
área da Base Petrolífera do Urucu compreende uma local
de cabeceira do Rio Urucu. Para oeste, a obra atravessará
transversalmente a bacia do Rio Tefé, alcançando até ca-
nais tributários do Rio Juruá pela sua margem direita. Nes-
se aspecto, o gasoduto estará situado em zonas ambientais
importantes, tais como: áreas de cabeceiras de drenagens,
vales ou planícies de inundação restritas e os divisores das
principais bacias hidrográficas.

N

i

Figura 17- Modelo digital de elevação SRTM ilustrativo da área de estudo que mostra uma superficie plana, pouco dissecada, com
drenagem com grau fraco de aprofundamento e vales em "V".
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Figura 18 - Perfis topograficos a partir de modelo digital SRTM entre entre as cidades de Carauari e Coari e ao longo do trecho
do Gasoduto Juruá-Urucu (Perfil A-B).

As características dessas bacias hidrográficas mos-
tram aspectos muito diferentes. A bacia do Rio Coari é
bastante assimétrica, larga com densidade de drenagem
média a alta. A drenagem apresenta um padrão geral sub-
dendrítico, conforme a nomenclatura de Howard (1967).
Porém, notam-se trechos paralelizados e retangulares típi-
cos de um sistema controlado por falhas e fraturas. A ca-
racterística anômala dessa bacia hidrográfica está centrada
nas confluências dos três canais quando estes desembocam
no Rio Solimões.

A bacia do Rio Tefé apresenta-se bastante assimétri-
ca, densidade de drenagem média a alta e forma alongada,
onde os canais da margem esquerda são mais desenvol-
vidos que o da margem oposta. Estes fluem para o canal
principal, segundo uma direção SW-NE. Observam-se
segmentos de drenagem bastante retilinizados e certo pa-
ralelismo destes, o que também pode estar correlacionado
a feições estruturais (falhas e fraturas) presentes no subs-
trato litológico da área.

Os canais dos rios principais, Coari, Urucu, Tefé e
Juruá mostram uma característica marcante. Tais rios apre-
sentam padrão geral de canais retilíneos, ou seja, possuem
talvegues com trechos retos. No entanto, os canais desen-
volvem formas meandrantes diminutas e localizadas em
suas áreas de planícies fluviais como resultado provável
do processo de sedimentação aluvial associada.

Para determinar as fases cristalinas presentes nos
solos coletados, foi utilizada a técnica de difração de
raios-X. Nos resultados, os gráficos apresentaram quartzo
com picos (6000 e 100 nm) bem pronunciados indicando
sua grande quantidade, juntamente com o quartzo se faz
presente a caulinita, com picos de aproximadamente
100 nm. Este predomínio do quartzo com a caulinita é
expressivo no Pala Arara, Porto Evandro I, Pucá Jatobá
e Juruá, somente com exceção do Porto São Matheus,
que foi realizado em duas amostras diferentes (Fig. 21).
Entretanto, dos principais minerais que ocorrem na fração
argila dos solos estudados, a caulinita é comum a todos os
pontos estudados.

No Pala Arara e no Porto Evandro I, nota-se a simila-

ridade dos minerais e os picos expressivos por eles, poden-
do ser caracterizado pelo mesmo tipo de solo (Fig. 21). Por
outro lado, nas clareiras Juruá, Pucá e Jatobá, apresentam
as mesmas características cristalinas, porém os picos são
variados, podendo chegar até 5500 nm (Fig. 21).

Na mineralogia dos óxidos de ferro, o perfil do Porto
São Matheus (Fig. 21) contém goethita com picos de 200
nm, que é um dos óxidos mais comuns nos solos tropicais.
Além disso, ainda no Porto São Matheus, aparece halloisi-
ta (Fig. 21) em uma pequena fração e a caulinita, caracte-
rizando os argilominerais presentes nesse solo.
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Superfície 100 metros Superfície 80 metros

Superfície 80 metrosSuperfície 100 metros

Tefé

Figura 19 - Modelo 3-D SRTM ilustrativo da área de estudo, mostrando a superflcie topográfica pouco acima de 100 metros (em
vermelho) e a de 80 metros (amarelo) (A). Essa separação está marcada pelas reentrâncias demarcada pela erosão remontante
(linha branca) (B).

(8)
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o levantamento geotécnico consistiu nas etapas de
campo e de laboratório. Na etapa de campo foram cole-
tados solos em pontos distintos ao longo do trecho do ga-
soduto. Os ensaios realizados no laboratório permitiram a
caracterização física dos solos coletados identificando a
sua textura, plas ticidade, porosidade.

Os resultados das análises (Tabs. 1 a 14) realizadas
no laboratório foram os seguintes: na clareira Pucá, o solo
foi classificado como areia silto-argilosa, na clareira Ju-
má 3 como silte argila-arenoso, Pala Arara como areia
argilo-siltosa, Porto Evandro I como areia silto-argilosa,
Porto São Matheus como argila silto-arenosa, e, por fim,
na clareira Jatobá o solo foi classificado como argila silto
-arenosa.

De acordo com os resultados expostos nas tabelas, o
peso específico dos grãos variou entre 24,6 kN/m3 e 26,4

Figura 20 - Bacias dos rios Coari e Tefé, mostrando forte padrão assimétrico das duas bacias principais. FONTE: IBGE 2006.

kN/m3. O limite de liquidez variou entre 18% e 73% e o
índice de plasticidade entre 2% e 46%. Entretanto, alguns
solos apresentaram a plasticidade alta e em outras duas
amostras se apresentaram baixa, podendo até ser classifi-
cado como não plástico.

Para a análise de dispersibilidade, o ensaio não ob-
teve resultados, pois o material se apresentou com carac-
terística arenosa, ou seja, com pouca ou média incidência
de argila.

Nos resultados obtidos com as análises geotécnicas
há predominância do solo argiloso na região do gasoduto.
Esse solo apresenta característica plástica e baixo grau de
infiltração da água. Com isso, se faz necessário à estabi-
lização do solo que consiste na implantação de materiais
grosseiros, como britas e/ou seixos, fazendo com que a
água infiltre sobre o mesmo.
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Diante desses fatos, a pesquisa em pauta permitiu
avanços significativos no conhecimento geológico, geo-
técnico, geofisico, geoquímico e geomorfológico da região
onde será instalado o gasoduto Juruá-Urucu. Essa integra-

ção apresentou características de cada material encontrado
no trecho do gasoduto Juruá-Urucu, objetivando o estudo
em pauta permitindo a elaboração do quadro geológico-
-geotécnico do trecho do Gasoduto Juruá-Urucu.

Tabela 1-Resultado dos ensaios granulo métricos do solo na clareira Pucá.

I Furo Amostra Profundidade da coleta % arma % sUte % areia
1 1 O a 0,25 5,23 27,31 67,53

2 0,25 a 0,45 7,77 30,69 61,57
3 0,45 a 0,95 14,57 25,56 59,93
4 0,95 a 1,35 29,10 20,36 50,56
5 1,35 a 1,70 24,74 24,56 50,77
6 1,70a2,05 24,84 23,51 51,68

2 1 O a 0,25 19,31 26,99 53,71
2 0,25 a 0,70 23,17 28,48 48,36
3 0,70 a 1,00 25,55 21,99 52,47

Tabela 2 - Resultado dos ensaios granulométricos do solo no Porto São Matheus.
'" Furo T Amotira Profundidade da coleta % ar2i.la % sUte 0/0 areia

1 1 0,00 a 0,50 67,09 31,93 0,98
2 0,50 a 0,80 35,76 20,10 44,14

Tabela 3 - Resultado dos ensaios granulométricos do solo na clareira Juruá 3. .

."
Furo ,~" Amostra - Profundidade da coleta % arma % sUte % areia

1 1 O a 0,48 16,04 67,65 16,02
2 0,48 a 1,00 15,41 66,29 18,30
3 1,00a 1,50 16,24 70,62 13,15

Tabela 4 - Resultado dos ensaios granulométricos do solo no Pólo Arara., Furo "
- Amostra Profundidade da coleta % arma %sUte % areia

1 1 °a 0,50 34,78 11,42 53,82
2 0,50 a 1,10 38,78 11,34 49,91

Tabela 5 - Resultado dos ensaios granulométricos do solo no Porto Evandro 1.

Furo. Amostra Profundidade lia coleta % a . a % areia% silte
1 1 O a 0,25 21,19 55,7323,10

Tabela 6 - Resultado dos ensaios granulo métricos do solo na clareira Jatobá.

I Furo gc.'" Amostra Profundidade da coleta 0/. areila % sitte °Al areia
1 1 0,00 a 0,50 42,48 35,44 21,90

2 0,50 a 0,80 49,10 31,56 18,60
2 1 °aO,50 29,81 48,98 20,20

2 0,50 a 1,10 24,40 33,35 2,254

Tabela 7 - Resultado dos ensaios de limite de consistência (limite de liquidez - LL e limite de plasticidade - LP)
e o índice de plasticidade do solo na clareira Pucá .

l Furo •.0im~· AmoS,tra ~.q"' Profundidade de coleta %LL %LP %IP !

1 3 0,45 a 0,95 18 16 2
2 1 ° a 0,25 28 18 10

2 0,25 a 0,70 25 16 9
3 0,70 a 1 00 30 17 13
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Tabela 8- Resultado dos ensaios de limite de consistência (limite de liquidez - LL e limite de plasticidade - LP)
e o índice de plasticidade do solo no Porto São Matheus.

I Furo ~ Amostra Profundidade de coleta % LL %LP %IP
1 1 0,00 a 0,50 73 27 46

2 0,50 a 0,80 36 21 15

Tabela 9 - Resultado dos ensaios de limite de consistência (limite de liquidez - LL e limite de plasticidade - LP)
e o índice de plasticidade do solo na clareira Juruá 3.

Furo Amostra Profundidade de coleta % LL %LP %IP
1 1 o a 0,48 20 - -

2 0,48 a 1 00 20 16 4

Tabela 10 - Resultado dos ensaios de limite de consistência (limite de liquidez - LL e limite de plasticidade - LP)
e o índice de plasticidade do solo no Pólo Arara.

Furo Amostra " ,Profundidade de coleta %LL %LP %IP
I 1 Oa 0,50 39 27 12

2 0,50 a 1,10 47 22 25

Tabela 11 - Resultado dos ensaios de limite de consistência (limite de liquidez - LL e limite de plasticidade - LP)
e o índice de plasticidade do solo no Porto Evandro l.

Furo Amostra Profundidade de coleta %LL %LP %IP
o a 1,12 29 17 12

Tabela 12 - Resultado dos ensaios de limite de consistência (limite de liquidez - LL e limite de plasticidade - LP)
e o índice de plasticidade do solo na clareira Jatobá.

! Furo Amostra Profundidade de coleta %LL %LP %IP
t 1 0,00 a 0,50 40 25 15

2 0,50 a 0,80 60 27 33
2 I O a 0,50 45 27 18

2 0,50 a l 10 31 19 12

Tabela 13 - Resultado de dispersibilidade do solo na clareira Pucá.

I Furo ~jJ:,j~j Amostra Profundidade (m) Classificaçio pOr Análise Táctil - Visual j

1 1 Oa 0,25 Nihil
2 0,25 a 0,45 Nihil
3 O45 a 0,95 Nihil
4 0,95 a 1,35 Nihil
5 1,35 a 1,70 Nihil
6 1,70 a 2,05 Nihil

2 1 OaO,25 Nihil
2 0,25 a 0,70 Nihil
3 0,70 a 1,00 Nihil
4 1,00 a 1,36 Nihil
5 1,36 a 1,66 Nihil
6 1,66 a 2,00 Nihil
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Tabela 14 - Resultado de dispersibilidade do solo na clareira Juruá 3.
~"". .n',o Âm~st~ac .. ',oSL· .• . ;~tiL Lisr ~~J?rofUndidade(m\ ClaSsill~acil6DOl' .Análise Táttil- Visual . ..J

1 I Oa 0,48 Nihil
2 0,48 a 1,00 Nihil
3 1,00 a 1,50 Nihil
4 1,50 a 1,80 Nihil
5 1,80 a 2,30 Nihil

2 I OaO,50 Nihil
2 050aO,70 Níhil
3 0,70 a 0,90 Nihil
4 0,90 a 1,50 Nihil
5 1,50 a 2,00 Nihil

3 1 Oa 0,50 Nihil
2 0,50 a 0,80 Nihil
3 0,80 a 1,10 Nihil
4 1,10 a 1,50 Nihil
5 1,50 a 2,00 Nihil

Entretanto, no decorrer das obras de implantação do
gasoduto, se faz necessário estabilizar o terreno, pois po-
derá ocasionar problemas futuros na obra, decorrente do
material argiloso que dificulta a infiltração da água causan-
do poças de água e depressões no terreno.

Para estabilização da área do gasoduto, os materiais
que podem ser utilizados como de empréstimo envolve a
planície aluvionar do rio Solimões. Os materiais encon-
trados nessa área compreendem depósitos de areia (areia
e seixo) e argila fluviais, os quais são extraídos no leito do
canal principal (por meio de dragas), bancos de areia ou
ainda em zonas de terraços holocênicos. Nas proximida-
des de Urucu destaca-se a ocorrência somente de depósi-
tos de areia que se restringem aos rios locais, tal como no
rio Urucu e afluentes.

Por outro lado, a não realização da estabilização do
solo poderá ocasionar transtornos durante a obra. Nessa
área em particular, o terreno é predominantemente plano
dificultando o escoamento da água e a alta densidade plu-
viométrica, permanecendo o solo saturado durante 3 ou
4 dias, ocasionando poças de água (lama) e consequen-
temente, depressões ocasionadas pelo trafego de grandes
máquinas em operação que poderão ficar atoladas ou que-
bradas. Com esses problemas, a obra poderá permanecer
inativa durante dias ocasionando o desperdício de tempo e
de recursos financeiros. Caso essa implantação não seja re-
alizada, a outra opção seria a adaptação climática da Ama-
zônia, ou seja, conduzir a obra de acordo com as condições
naturais da Amazônia. Entretanto, o custo financeiro au-
mentará decorrente do tempo de duração.

CONCLUSÃO
Os resultados obtidos pelo estudo em pauta permiti-

ram alguns avanços significativos no conhecimento geo-
lógico, geomorfológico e geotécnico para a instalação do
gasoduto Juruá-Urucu. O substrato rochoso/sedimentar
está representado fundamentalmente por siltitos e argilitos
associados à Formação Içá, enquanto que os sedimentos
arenosos são decorrentes de depósitos aluvionares quater-
nários. Essa constituição geológica não apresenta grandes
implicações para a instalação de dutos, visto que os pro-
cessos erosivos são pouco significativos.

A área onde o gasoduto será instalado compreende
dois níveis topográficos inter-relacionados. A mais alta,
pouco acima de 100 metros, é residual, enquanto a mais
baixa, com cerca de 80 metros, se caracteriza pela erosão
da superfície anterior. O mecanismo se deve ao aprofun-
damento do sistema de drenagem com erosão remontante.
Através dos MDE pôde-se observar que essa superfície ge-
omorfológica tem suave basculamento para N-NE, onde o
sistema de drenagem está plenamente adaptado.

Em resposta aos processos estruturais, falhas e fra-
turas, as direções preferenciais são NE-SW e NW-SE e,
secundariamente E-W, também mostra interferência sig-
nificativas. Há a necessidade de avançar no mapeamento
geológico-estrutural da região.

Os estudos geofísicos, por meio do método da ele-
trorresistividade, confirmaram a ocorrência do solo argi-
loso, cujos valores são coerentes com os dados geológicos
em campo. Esses valores apresentaram anomalias com
baixo valor de resistividade aparente e, em alguns casos,
as anomalias com valores crescentes indicaram alternância
de materiais argilosos e arenosos, concordando com as se-
ções geológicas descritas.



114

Do ponto de vista geotécnico, houve predominância
de materiais argilosos com propriedades plásticas e com
baixo grau de infiltração para água. As análises em difração
de raios-X indicaram a predominância de quartzo e cauli-
nita em todos os pontos estudados. Entretanto, no Porto
São Matheus identificou-se goethita e halloisita, nas con-
ereções ferruginosas, e argilominerais no restante do ma-
terial, característicos de áreas aluvionares recentes. Nesse
sentido, os principais minerais ocorrentes na fração argila
(caulinita e a halloisita) são encontrados em quantidades
consideráveis, confirmam o solo argiloso predominante na
área. Tais características do solo da região permitem con-
siderar a necessidade de estabilização da área quanto aos
processos sazonais de inverno e verão. A dificuldade de
infiltração da água, nesse substrato argiloso predominante,
associada à retirada da vegetação podem ocasionar proble-
mas durante a fase de instalação da obra, os quais devem
ser solucionados com programas ambientais pertinentes.
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Arco Purus: um gráben invertido revelado pela geofísica
separando as Bacias do Solimões e do Amazonas

Marcos de Barros Munís'
J CPRM, Serviço Geológico do Brasil,

CEDES - Centro de Desenvolvimento Tecnolágico, Rio de Janeiro - RJ, Brasil.
marcos.munis@cprm.gov.br

Resumo
A interpretação geofísica de antigos dados aeromagnetométricos e gravimétricos terrestres obtidos no início da
exploração petrolífera na bacia amazônica na década de 50 confirmou a hipótese de que o Arco Purus, de idade Siluro-
Devoniana corresponde a um amplo gráben invertido com suave mergulho para oeste. Geologicamente, esta região é
ainda pouco conhecida, e a recuperação e tratamento desses dados foi fundamental na confirmação desta hipótese. Isso
só foi possível graças ao avanço tecnológico das novas ferramentas disponíveis para o processamento e a interpretação
dos dados geofísicos potenciais. Para minimizar os erros de aquisição foi inicialmente feito um micronivelamento de
todos os projetos usando-se o processo de decorrugação. Como os projetos mais antigos tinham sido reduzidos de
níveis arbitrários, utilizaram-se filtros DC para levá-Ios ao nível comum dos projetos mais novos, reduzidos do IGRF
(International Geomagnetic Reference Field), só costumeiramente utilizados a partir do final da década de 60 e início
da de 70. O ruído causado pelas fontes rasas foi eficazmente suavizado com a aplicação do filtro de continuação para
cima. Os dados assim filtrados e associados aos resultados providos pela deconvolução de Euler e pela redução ao polo
revelaram os contornos do gráben. As contribuições da gravimetria e dos poucos poços que atingiram o embasamento
cristalino ou o topo da Formação Prosperança (Grupo Purus), corroboram esta hipótese. Estes dados mostram ainda um
persistente paralelismo entre lineações magnéticas regionais e a presente drenagem principal, mesmo estando as fontes
causadoras dessas lineações situadas a centenas ou mesmo milhares de metros abaixo da superfície, indicando assim,
atividades neotectônicas em toda área estudada.

Palavras-chave: Arco Purus, Análise de Bacias, Interpretação Geofísica, Magnetometria, Gravimetria.

Abstract
Available tools for processing and interpretation of potential geophysical data have grown greatly in recent years. Old
aeromagnetic and ground gravimetric data (the oldest from 1950 decade) interpretation has confirmed the hypothesis
that the Purus Arch (Silurian-Devonian) is, in fact, a broad inverted graben gently dipping to the west. Geologically,
this region is, until now, very little known, and the recovery and processing of such data, even noisy, not only because
of acquisition problems, but also by the presence of shallow sills, was of fundamental importance in confirming this
hypothesis. To minimize acquisitions errors, a microlevelling ofthe flight lines in each one ofthe projects has been per-
formed, using decorrugation processo Then, because ofthe fact that the oldest aeromagnetic projects were reduced from
arbitrary datums, DC filters were applied to get a common leveI agreeing with the new ones reduced from IGRF. The
shallow source noises were filtered using the upward continuation. The reduction to the pole and the Euler deconvolu-
tion revealed the contours ofthe graben. The indications ofthe gravity data and the few wells that reached the crystalline
basement, or the top of the Prosperança Formation (Purus Group), support this hypothesis. The magnetic data also show
a persistent parallelism between regionallineation and the main drainage, indicating neotectonic activities throughout
the study area.

Keywords: Purus Arch, Basin Analysis, Geophysical Interpretation, Magnetics, Gravity.
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INTRODUÇÃO

Com a criação da Petrobras em 1953, a região ama-
zônica ainda na administração do geólogo Walter Link
(Bacoccoli 2009) passou a receber grandes investimentos
exploratórios. Morales (1959) baseado em perfis regionais
de sísmica refração e alguns poços pioneiros e estratigrá-
ficos definiu nela três arcos principais: o de Iquitos, que
separa a Bacia do Acre da Bacia do Alto Amazonas (atual
Bacia do Solimões), o de Purus, que separa as Bacias do
Alto e Médio Amazonas (atual Bacia do Amazonas) eo de
Gurupá, que separa esta da Bacia de Marajó. O Arco Purus,
uma feição tectônica em subsuperfície, tem direção geral
NNW-SSE e passa na altura da foz do Rio Purus. Mesmo
separando duas grandes bacias paleozoicas de grande inte-
resse para óleo/gás, uma faixa da ordem de 200 km a oeste
do arco é ainda pouco conhecida, e este trabalho, baseado
em interpretação aerogeofísica mostra um novo cenário,
como contribuição ao conhecimento geológico regional.

MATERIAIS E MÉTODOS

A Fig. 1 mostra a localização dos arcos, sobre o es-
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boço geológico simplificado obtido a partir das cartas geo-
lógicas do Brasil ao milionésimo. As cartas utilizadas, em
número de oito, correspondem à SA e SB (19, 20, 21 e
22), e estão digitalizadas e disponíveis em CPRM (2012).
Além dos três arcos estruturais citados, foram colocadas
também as principais áreas produtoras de óleo e gás da Ba-
cia do Solimões: Província Gaseífera do Juruá, Província
de Gás e Condensado de São Mateus e Província Petrolí-
fera do Urucu.

A região a leste de Manaus é mais densamente
povoada, sua penetração é mais fácil e nas calhas norte e
sul da bacia do Rio Amazonas afioram rochas paleozoicas.
Os mapas geológicos regionais mostram uma faixa da
ordem de 1000 km no fianco norte e um pouco menos
no fianco sul (faixas PI na Fig. 1), onde afioram essas
formações. Esta situação permitiu conhecer a geologia da
Bacia do Amazonas baseado em geologia de superfície.
Alguns aspectos estruturais foram definidos mesmo na fase
pré-Petrobras, ou seja, antes de 1953, quando a mesma foi
fundada. Os trabalhos de geologia regional no Brasil até
então eram feitos pelo Departamento Nacional da Produção
Mineral, ligado ainda ao Ministério da Agricultura.

FOLHASAO MILIONÉSIMO SA e SB (19, 20, 21 e 22)
21

PERU

~ Província gazeífera do Juruá

([JJ1JP Provo de gás e condensado de São Mateus

~ Provo petrolífera do urucu

ARCOS REGIONAIS
1- Iquítos
2- Purus
3- Gurupá

Q - Quaternário (aluviões)
TQ - Cobertura terctána - Quaternário indiviso
T - Terciário (Grupo Barreiras e Alter do Chão)

_ KT - Cobertura cretácíca - Terciário indlviso
_ Kl - Cretácio ltapecuru - Bacia do Parnaíba
_ PI-P2 - Paleoz. (1- Bacia do Amazonas, 2- Bacia do Parnaíba)
_ P€p - Pre-Camb, sup. Grupo Purus Fm. Prosperança
_ p€ta - Emb. pré carnortano - Faixa Tocantins-Araguaia

p€i - Embasamento Pré-Cambriano indiferenciado

Figura 1 - Mapa de localização da área estudada, sobre esboço geológico regional simplificado, com principais arcos estruturais
e áreas produtoras de óleo/gás.

o 500Km
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Por outro lado, a região da Bacia do Solimões apre-
senta uma cobertura vegetal mais densa e de muito maior
porte, dificultando a penetração humana. Os afloramentos
são praticamente inexistentes devido à extensa cobertura
aluvionar formada por material recente, ou sedimentos
mais antigos, porém ainda inconsolidados. Assim, o co-
nhecimento desta bacia é totalmente dependente de mé-
todos indiretos, como os geofisicos, ou de perfurações.
Como a mesma se revelou produtora de óleo e gás de ex-
celente qualidade, os investimentos exploratórios e conse-
quentemente, o conhecimento geológico, tem aumentado
sobremaneira.

A Fig. 2 mostra a localização dos projetos aerogeo-
fisicos interpretados, sobre o mapa de relevo obtido com
dados de satélite da missão TopexIPoseidon. Esses dados
têm resolução de 90 metros porém estão representados
com cela de um por um quilômetro, e estão disponíveis
em UCSD (2012). O relevo foi aqui representado porque,
como se verá adiante, é controlado por grandes lineamen-
tos magnéticos provenientes de rochas do embasamento
cristalino profundo, indicativos da atuação de forças neo-
tectônicas na região.

Os quatro projetos aeromagnéticos estudados, Ca-
rauari, Coari, Manaus Oeste e Manaus Leste são beI?- an-

tigos sendo os dois últimos da década de 50 e início da de
60. Seus dados originais foram extraviados e parcialmente
recuperados pela digitalização de antigos mapas de con-
torno do campo magnético total reduzido de níveis arbi-
trários. Para esses dois projetos foram totalizados 62.000
km de perfis magnéticos na altura barométrica de 400 m
em linhas de medidas N-S espaçadas de 2 km. Os projetos
Coari e Carauari são do início da década de 80 e levanta-
ram respectivamente 38.000 e 60.000 km de perfis espa-
çados de 3 ou 2,5 km, com a mesma direção N-S. Todos
os projetos foram também voados com linhas de controle
E-W espaçadas com intervalos de 3 a 6 vezes o intervalo
das linhas de medidas. A sensibilidade dos levantamentos
foi de 1 nT, tendo os mais antigos utilizados magnetôme-
tros do tipo fiux-gate e os mais novos, magnetômetros de
precessão de prótons.

Complementações nas áreas externas às dos projetos
estudados, com dados de satélite, mais recentes (Maus et
ai. 2009), porém com resolução mais baixa (2 arcos de
minuto, aproximadamente 3,7 km e altura reprocessada
ao equivalente a 4 km), foram incorporados neste estudo
visando uma melhor exposição da tectônica regional mos-
trada na conclusão deste trabalho.

64'W 58'W

~~~--~~~~~--~~~~~~----~~E
68'W 66W 64'W 62'W 6O'W 58'W

20 28 33 37 40 42 45 47 49 51 53 55 56 58 60 61 63 55 67 70 72 74 77 80 83 86 89 92 95 99 103 112 123 140m

00cסס10 o 00סס10

(m)
OOS&llJÍol/1:i!nk;a_

6Z'W 6O'W

Figura 2 - Localização dos projetos aerogeofisicos estudados sobre relevo topográfico sombreado (Dec. = 45° ; Inc. = 45") da
região do Arco Purus (expandida).
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A interpretação dos dados aeromagnéticos utilizou
ainda, como ferramentas auxiliares, os dados de gravime-
tria terrestre levantados pela Petrobras, de poços (dados
históricos da ANP), e dados topográficos de satélite, con-
forme já citado.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Gravimetria

Os dados gravimétricos analisados são públicos, obti-
dos ao longo dos principais rios, que são, até os dias atuais,
os principais meios de penetração na área, principalmente
a oeste de Manaus, região do Arco Purus e da Bacia do
Solimões. A leste desta cidade, já na Bacia do Amazonas,
o acesso por estradas ou caminhos é melhor, facilitando
a aquisição dos dados. A Fig. 3 mostra uma densidade de
amostragem maior nas proximidades de Manaus do que no
restante da área, devido à facilidade de locomoção.

Todos os dados foram amarrados à rede Woolard
(uma antiga rede mundial gravimétrica utilizada nos pri-
meiros trabalhos de campo da Petrobras) através da trans-
posição de dados para bases gravimétricas transitórias si-
tuadas, geralmente, em campos de pouso, o mais próximo
possível da área levantada.

O mapa Bouguer da Fig. 3 mostra valores altos na
parte ocidental, que compõe uma extensa faixa aco~pa-
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nhando toda a borda oriental dos Andes, devido à subi-
da da parte inferior da crosta, mais densa, causada pelo
encontro com a placa de Nazca, oceânica e mais pesada,
empurrando para cima a placa sul americana.

Na parte oriental do mapa há também uma extensa
faixa com valores altos da anomalia Bouguer, porém com
direção aproximada E-W. Esta feição, que coincide com
o depocentro da Bacia do Amazonas, foi interpretada por
Nunn (1988) como devida a corpos mais densos (densida-
de de 3,0 g/cm' segundo modelamento do autor) intrudidos
na crosta inferior (densidade de 2,8 g/cm'). O topo dessas
intrusões fica na ordem de 20 km de profundidade, bem
abaixo dos 7 km calculados para a bacia. O poço l-CM-l-
PA (Cuminá, próximo a Oriximiná, PA, cerca de 230 km
a leste da área de estudo) mostra a presença de piroxenito,
uma rocha ultrabásica com densidade de 3,1 a 3,6 g/cm",
típica do manto, compatível com o modelo interpretado
por Nunn (1988) e datado em 570 +/- 70 M.A. (Bahia e
Abreu 1985).

Assim, essa feição gravimétrica positiva com direção
E-W é interpretada como devida a uma subida do manto
ligada a forças distensivas da fase inicial de estiramento
crustal que deu origem à Bacia do Amazonas. Resulta de
um fenômeno de origem bem mais antiga (pré Devoniano)
que a faixa regional com altos valores de gravidade, a qual
bordeja a parte oriental dos Andes, ainda hoje atuante.

..54-

-40 -31

00סס10
i

-62' ·60'

Cela quadrada de 5 km de lado e raio de pesquisa de 70 km.

Figura 3 ~ Mapa Bouguer com localização dos pontos de amostragem e da seção geolôgica representada na Fig. 4.
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Além dessas duas regiões com valores Bouguer po-
sitivos, destaca-se na parte central da Fig. 3, na região de
Coari, uma grande área com um baixo gravimétrico pro-
nunciado. Esta região coincide com a zona limítrofe entre
as bacias do Solimões e do Amazonas, ou seja, a região do
Arco Purus, ou mais precisamente, do gráben Purus. Em
tese, um arco é uma feição tectônica positiva, alongada,
em forma de um grande anticlinal, onde rochas mais anti-
gas e mais densas estão mais próximas da superficie. Não
é isto, exatamente, o que ocorre na área como mostram os
dados gravimétricos e, após a aplicação dos devidos filtros
de frequência, também os dados magnetométricos, que
confirmam a hipótese de Wanderley Filho et al. (2005), de
o Arco Purus tratar-se na realidade de um gráben invertido.

Devido ao fato da aquisição dos dados gravimétricos
não ter sido feita seguindo uma malha regular, e sim ao longo
dos rios, muitas vezes espaçados de várias dezenas de qui-
lômetros (na Fig. 3 utilizou-se um grid de 5 km com raio de
pesquisa de 70 km), não foi possível aplicar técnicas interpre-
tativas mais sofisticadas, como por exemplo, a deconvolução
de Euler. Como se observa nessa figura, os pontos de amos-
tragem, com exceção da área nas proximidades de Manaus,
se confundem com a drenagem principal.

Geologia de superfície, poços e sísmica
Paiva (1929) foi o primeiro a descrever afloramentos

de arenito na localidade de Prosperança às margens do Rio
Negro, cerca de 20 km a jusante de Moura, que fica na altura
da confluência com o Rio Branco e foi considerada por este
autor como de idade Eopaleozoica. Posteriormente Caputo et
aI. (1972) denominou esses arenitos de Formação Prosperan-
ça atribuindo-lhes idade Neoproterozoica.

Eiras (1998) cita um sistema de rifts do Proterozoico
Superior preenchidos por rochas desta formação, e, como
resultado dos estudos de sondagens, foram descritas tam-
bém as formações Acari e Prainha, formadas por rochas
metassedimentares, siliciclásticas e neoproterozoicas, do
Grupo Purus (Caputo & Silva 1990). Este grupo não só
preenche o gráben Purus, como o extrapola sotoposto à se-
quência paleozoica da Bacia do Solimões, o mesmo acon-
tecendo na Bacia do Amazonas (Gonzaga et aI. 1997). Na
área deste trabalho, o Grupo Purus só ocorre em subsu-
perfície conforme atestam os mapeamentos regionais já
realizados (Araujo et aI. 1978, Lourenço et aI. 1978) e al-
gumas descrições de furos de sondagens realizados pela
Petrobras, alguns deles descritos adiante.

A geologia de subsuperficie da Bacia do Solimões
era praticamente desconhecida até 1978 quando foi desco-
berta a província de gás e condensado do Juruá. Wanderley
Filho et aI. (2007) mostram que, dos 126 poços da bacia,
apenas 17, sendo 15 estratigráficos e 2 pioneiros, foram

perfurados entre 1958 e 1963, antes, pois, desta descober-
ta. A partir de então houve um aumento dos investimentos
nas atividades exploratórias e, em 1986, foi descoberta a
província de óleo, gás e condensado do Urucu, quando en-
tão os investimentos foram redobrados. A partir da queda
do monopólio estatal do petróleo exercido pela Petrobras
até 1997, um novo surto de atividades beneficiou a região
através da concorrência de novas petroleiras nas ativida-
des exploratórias. A região de Arco Purus, entretanto, con-
tinua ainda pouco conhecida.

A Fig. 4 traz a seção geológica A - A' composta dos
poços 1-JOB-01, l-NSM-01, l-RA-02, 1-IA-01, 2-PUST-
01, 2-IPST-01 e 2-AAST-01. Esses dados são públicos,
administrados pela ANP, e considerados dados históricos.
Os três primeiros estão na Bacia do Solimões, que encon-
trou rochas do Devoniano (Grupo Marimari) a pouco mais
que 3 km de profundidade, diretamente sobre o embasa-
mento cristalino. Os furos 1-1A-01 e 2-PUST-01 são bem
mais rasos e atingiram o topo da Formação Prosperança
em contato direto com a seção permo-carbonífera. Os fu-
ros 2-IPST-01 e 2-AAST-01, mesmo mais rasos, voltaram
a encontrar a seção devoniana, confirmando assim o de-
senvolvimento em separado das bacias do Solimões e do
Amazonas separadas pelo Arco Purus. Só no Carbonífero
Superior (Pensilvaniano), o mar ultrapassou o arco e de-
positou os sedimentos que hoje são referidos aos grupos
Tefé (Bacia do Solimões) e Tapajós (Bacia do Amazonas).

O topo do gráben é sub-horizontal com mergulho
menor que 0,10 para W conforme mostram os poços 1-1A-
01 e 2-PUST-01, separados por 270 km e que atingiram a
Formação Prosperança a 1914 m e 1138 m respectivamen-
te .Além desses, só pouquíssimos poços foram perfurados
na região do gráben, atingindo a Formação Prosperança,
como o 1-ICT-Ol, 1-TAQ-01 e 1-MUC-01, próximos ao
furo 1-JOB-01 (num raio de 50 km a partir deste), locali-
zado na Fig. 3.
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Figura 4 - Seção geológica A - A' cruzando o arco e o gráben Purus.
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Figura 5 - Seções sísmicas 2D pré e pós stack nas Bacias do Solimões e do Amazonas.

Na Bacia do Solimões a partir de 1976, após a desco-
berta de gás e condensado no Juruá, mais de 50 mil quilô-
metros de linhas sísmicas de reflexão 2D foram levantados
e, a partir de 1988 numa área de 510 km2 na região de
Urucu, onde havia sido encontrado ocorrências de óleo,
2234 quilômetros lineares de seções sísmicas de reflexão
3D foram adquiridos (Eiras et ai. 1994). Entretanto, a
região do Arco Purus continua até hoje pouco estudada,
como mostra a Fig. 5, que retrata a disponibilidade dos
dados sísmicos, públicos 2D, oferecidos pela Agencia Na-
cional do Petróleo na sua página da intemet (BDEP 2012).

Magnetometria

A Fig. 6 é uma montagem de dois trabalhos da Petro-
bras, Neves (1989) e Caputo & Silva (1990), referentes,
respectivamente, às Bacias do Amazonas e do Solimões,
na área correspondente ao trabalho aqui apresentado. O
traçado do Arco Purus separando as bacias do Solimões
e do Amazonas é praticamente o mesmo, desde Morales
(1959). Como mostrou a Fig. 5, este mapa também mostra
que, mesmo estando próxima a região produtora do Soli-
mões, a região correspondente ao Arco Purus é ainda hoje
pouco conhecida.

Os levantamentos aerogeofísicos, pelas suas carac-
terísticas, não apresentam as limitações de aquisição que

apresentam os terrestres, são mais rápidos e geralmente
obtidos em perfis paralelos e igualmente espaçados. Po-
rém, além do extravio dos dados brutos dos dois proje-
tos mais antigos, algumas sérias limitações interpretativas
com relação aos dados aeromagnéticos desta área se apre-
sentam, tais como, 1) - antiguidade dos levantamentos,
que implica em baixa precisão do posicionamento dos
perfis e incremento dos erros de puxamento, 2) - baixa
eficácia dos antigos compensadores dos ruídos provoca-
dos pela aeronave, 3) - presença da zona de convergência
tropical, que implica na necessidade de um controle mais
detalhado da variação diurna, 4) - presença de soleiras dis-
tribuídas em toda a região e que devido às suas pequenas
profundidades, provocam fortes ruídos de alta frequência,
e 5) - localização da região nas proximidades do equador
magnético, onde feições magnéticas alinhadas segundo
N-S magnético se tomam transparentes ao método.

MICRONIVELAMENTO DOS PERFIS

Por terem sido levantados em períodos bem distintos,
os quatro projetos estudados utilizaram diferentes tecnolo-
gias, tanto de aquisição como de processamento. Tal fato

.mereceu atenção especial no decorrer do trabalho visando
obter um mapa magnetométrico homogêneo de toda área.
O primeiro passo neste sentido foi fazer-se um micronive-
lamento dos perfis em cada projeto.
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Figura 6 - Arcabouço estrutural conhecido das bacias do Solimões e do Amazonas na região do Arco Purus.

Este processo pretende suavizar os erros de posicio-
namento vertical ou horizontal da aeronave durante a fase
de aquisição, o que provoca puxamentos das anomalias se-
gundo as linhas de voo. Aplicou-se no micronivelamento a
técnica da decorrugação, que utiliza a transformada rápida
de Fourier (Minty 1991). Como esses puxamentos se re-
fletem como alta frequência imposta aos dados reais do le-
vantamento, para obtenção do grid de erros foi aplicado ao
grid com os dados originais, um filtro Butterworth, passa
alta (comentários sobre os filtros são apresentados adiante,
e maiores detalhes encontram-se em Blakely 1995), com
comprimento de onda na ordem de quatro vezes o espaça-
mento das linhas de voo, junto com o coseno direcional,
passa alta, na direção N-S. O grid de erros assim obtido,
subtraído do grid original já oferece um grid nivelado.
Como, porém, o grid de erros pode conter alguma infor-
mação geológica de alta frequência, visando resgatá-Ia, o
processo de decorrugação cria no banco de dados originais
uma nova coluna com os valores dos erros interpolados
para cada ponto de aquisição. Essa nova coluna é nova-
mente filtrada, desta vez com o filtro de Naudy (Naudy &
Dreher 1968), passa baixa, não linear, que basicamente re-
tira valores espúrios de alta resposta (spykes), recuperando
assim algum sinal geológico de alta frequência porventura
incluído no grid de erros. Munis et al. (2008) apresentam

o caso particular desta metodologia aplicada aos dados do
Projeto Manaus Oeste, onde se obteve significativo au-
mento na razão sinal/ruído.

REDUÇÃO AO MESMO NIVEL E DATUM - IGRF, 1980

Os magnetômetros de precessão de prótons (utili-
zados nos projetos Coari e Carauari) medem a intensida-
de da componente total do campo magnético terrestre e
os magnetômetros do tipo "flux gate" (Projetos Manaus
Oeste e Manaus Leste) medem as componentes verticais
ou horizontais do campo. Medindo-se uma componente
pode-se transformá-Ia em outra e normalmente os mapas
aeromagnéticos representam a componente total do cam-
po magnético. Esta componente é a soma total do campo
indutor gerado no núcleo da Terra, e do campo induzido
nas rochas da parte superior da crosta terrestre (abaixo da
temperatura Curie), supondo-se que tenham sido feitas as
correções da variação diurna e que não haja remanescên-
cia significativa.

Como ao geólogo/geofísico intérprete interessa estu-
dar a componente referente ao campo induzido, normal-
mente se faz a redução do IGRF (campo indutor) e os ma-
pas são 'apresentados como "mapa do campo magnético
total reduzido do IGRF". Os projetos mais novos como
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o Coari e Carauari, já vieram co magmático responsável
pela colocação da terceira soleira. Para minimizar o ru-
ído e ressaltar o gráben, alguns filtros específicos foram
aplicados aos dados representados pela Fig. 7, conforme a
seguir descritos.

FILTROS ESPECÍFICOS
Derivadas - Sinal Analítico

As derivadas de uma função potencial são de gran-
de utilidade na interpretação dos dados, pois realçam as
altas frequências (fontes mais rasas) e melhor delimitam
os limites, ou contatos de rochas com diferentes suscep-
tibilidades magnéticas. São também utilizadas no método
de Euler para detecção de fontes magnéticas (ou gravimé-
tricas).

O sinal analítico, que pode ser considerado como o
módulo da derivada total, definido como a raiz quadrada
da soma dos quadrados das primeiras derivadas parciais,
é muito utilizado para realçar altas frequências. Não foi
utilizado neste trabalho, mas é aqui citado para ressaltar o
fato que, sinal e ruído são dois conceitos bastante relativos
em geofisica. Munis (2009), por exemplo, utilizou este fil-
tro para realçar e de certo modo rastrear a zona de dobras e
falhas "en échelon" decorrentes do tectonismo Juruá, que
afeta as soleiras de diabásio, concordantes com as trapas

Figura 7 - Mapa da componente total do campo magnético terrestre reduzido do IGRF (1980) e continuado a I km.
de óleo e gás na Bacia do Solimões (Fig. 1).

Continuação para Cima

O filtro da continuação para cima atenua todas as fre-
quências, porém, com maior intensidade, as mais altas. É
considerado um filtro "bem comportado", que não produz
ruído, transformando um campo medido em determinada
altitude para outra maior, mais distante da fonte causadora.
Tal procedimento é adequado para o presente estudo, que
procura minimizar os efeitos de fontes rasas, como diques
e soleiras próximas à superfície, e ressaltar as fontes mais
profundas, provenientes do embasamento subjacente à co-
luna sedimentar, ressaltando os limites do gráben. A conti-
nuação para cima também é muito útil quando se quer jun-
tar levantamentos originalmente adquiridos em diferentes
altitudes, como é o caso dos projetos aeromagnéticos aqui
estudados.

Este filtro é expresso por (Geosoft 2000)
L = e -kr (1)

(r). .

Sendo "k" a altura, considerando-se o plano de medi-
das igual a 1 e "r" a frequência por unidade de medida. No
caso de levantamentos geofisicos é comum substituir-se
"r" por "2rck" sendo "k" medido em ciclos/mo A Fig. 8
mostra a atenuação das frequências de acordo com a altura
da continuação para cima.

6'S
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Redução ao Polo

A redução ao pala é muito útil na interpretação ge-
ológica, pois faz com que os altos estruturais correspon-
dam aos altos magnéticos e, os baixos estruturais, a baixos
magnéticos. É usada em regiões de médias latitudes mag-
néticas para visualizar os dados como se fossem observa-
dos no pala, ou seja, onde a inclinação é vertical.

A redução ao pala é definida por:

L(9)=_N_ (2)
~ xD2

Onde:

N = (sen(l) - ioos(l) oos(D - 9) )2 (3)
D1 = (sen2(1 x) + cos2(1 x) x cos" (D - 9)) (4)
D2 = (serr' (I x) + 0052(1) x cos2(D - 9» (5)

Sendo

I= inclinação magnética

D = declinação magnética

Ia = inclinação para correção de amplitude (esta cor-
reção tem que ser necessariamente maior que 1).

e = direção da feição magnética

O termo i(cos(I)cos(D-0)) é a componente de fase, e
o termo sen (Ia) é a componente de amplitude.

A grande limitação da redução ao pala é que, nas re-
giões próximas ao equador magnético, os corpos magné-
ticos com direções próximas de N -S receberão um forte
incremento, podendo chegar a explodir (blow-up) devido
à forte correção de amplitude, quando ( D - 0) for igual
a 1t /2 (corpos N-S, com componentes no domínio da fre-
quência E-W). Especificando-se um alto valor para a cor-
reção de amplitude, minimiza-se este problema, porém o
resultado obtido tem apenas valor qualitativo, não poden-

L (r) 0,51

0,0 1-, ....::::::=====--~_========i
O

Frequência (radianos/unidade de medida)

Figura 8 -Atenuação do filtro da continuação para cima.

do ser utilizado para cálculos de profundidades de fontes
magnéticas. Neste trabalho foi utilizado para correção de
amplitude o valor de 70°.

As equações (3), (4) e (5) mostram que a operação da
redução ao polo pede a inclinação e a direção do campo
magnético no local das medidas durante o período aqui-
sitivo. Como a área total abrange grandes extensões, a re-
dução foi feita para cada projeto utilizando-se os valores
encontrados para o ponto geográfico médio, a 1 km de al-
tura, para uma data média do período aquisitivo. Os valo-
res encontrados para o IGRF (1980) foram:

Projeto Manaus Leste Declinação = _7.4° Inclinação = 19.0° em 01/0911957

Projeto Manaus Oeste Declinação = _6.5° Inclinação = 18.9° em 01-12-1960

Projeto Coari Declinação = _7.8° Inclinação = 15.2° em 01-06-1984

Projeto Carauari Declinação = -5.2° Inclinação = 16.2° em 01-01-1982

O resultado encontrado é visualizado na Fig. 9
que apresenta uma forte contribuição de altas frequências
devido à presença das soleiras, mais abundantes nas ba-
cias, mas ainda presentes na região do gráben. As soleiras
de diabásio são normalmente bastante uniformes quimi-
camente, a nível regional, porém localmente devido ao
próprio mecanismo da intrusão magmática, existem con-
dições propícias à formação de pequenas áreas com gran-
des concentrações de minerais mais magnéticos, como a
magnetita. Assim, a resposta magnética de uma soleira se
apresenta, na maioria das vezes, como uma série de peque-
nas anomalias arredondadas, uniformemente distribuídas,
de alta frequência, que se somam as anomalias mais line-
ares e de baixa frequência provenientes do embasamento.
A Fig. 10 apresenta os mesmos dados reduzidos ao polo,
porém elevados a 10 km, onde a suavização, principal-
mente das altas frequências, já mostra fortes indícios da
existência do gráben.

r

(6)

Butterworth, Coseno direcional, Naudy
Estes filtros foram utilizados no processo do micro-

nivelamento dos perfis e também na redução ao polo. O
filtro Butterworth é indicado para a filtragem (passa-baixa
ou passa-alta) de feições lineares (puxamentos), porque,
fixando-se uma frequência determinada, pode-se variar
uma faixa de frequências que se deseja filtrar, eliminando-
-se o fenômeno de Gibbs (anelamento), que comumente
ocorre quando se passa filtros corta-baixa ou corta-alta
com frequências de corte abruptas, predefinidas. O corte
das frequências é dado pela expressão
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Onde
k é a frequência central que se deseja cortar, ec

n controla o tamanho da banda de frequência de corte.
Neste estudo foi utilizado no processo da decorruga-

ção um valor de "n" igual a 8, e frequências de corte em
ciclos/m de 0,000166 no Projeto Manaus Leste, 0,000125
no Manaus Oeste, 0,000083 no Coari e 0,0001 no Caraua-
ri, equivalentes a comprimentos de onda da ordem de qua-
tro vezes a distância entre as linhas de voo.

O Coseno Direcional é indicado para remover feições
lineares, por ser um filtro suave, capaz de evitar problemas
de anelamento. A largura da janela do filtro pode também
ser controlada através do grau da função coseno. É indica-
do, junto com o Butterworth, para filtrar grids desnivela-
dos, comuns em levantamentos geofísicos aéreos, no pro-
cesso de decorrugação.

L (8) = I coe'(« - 8 + 7tl2) I
L (8) == 1 - I (cosn(a - 8 + 7tl2)

(7)
(8)

A equação (7) é utilizada para rejeitar a direção a e a
(8) para passa-Ia. A aquisição nos quatro projetos foi feita
com linhas de voo N-S, causadora dos puxamentos, e as-
sim utilizou-se a equação (7).

A aplicação desses filtros foi muito eficaz na melho-
ria da razão sinal/ruído nesses projetos.

O filtro de Naudy (Naudy & Dreher 1968) é não line-
ar, isto é, decide em cada ponto se se trata de ruído ou não.
No primeiro caso o ponto é substituído por outro, baseado
numa média definida para os pontos vizinhos. É geralmen-
te utilizado para retirar "spikes" e foi também utilizado no
micronivelamento.

Deconvolução de Euler
O método de Euler, também conhecido como decon-

volução de Euler é de grande utilidade na interpretação de
dados magnéticos ou gravimétricos, pois fornece a profun-
didade das fontes causadoras das anomalias. Baseia-se na
equação de Euler para funções homogêneas, e, para me-
lhor entendermos a aplicação deste método vamos supor
uma função f que dependa apenas do seu posicionamento.

F= f(x,y,z) (9)

se, ao substituirmos x por tx, y por ty e z por tz tivermos

fttx.ty.tz) = r f(x,y,z) (10)

a função f(x,y,z) é dita homogênea de grau n.

Contribuições à Geologia da Amazônia - Volume 8, 2013

Leonhard Euler, famoso matemático que viveu no sé-
culo XVIII, demonstrou que, para funções homogêneas, a
seguinte equação é satisfeita:

x (;~ ) + y (;; ) + y (;~ ) ; nf (11)

que é a conhecida Equação da homogeneidade de Euler.
Thompson (1982) mostrou que, para fontes magné-

ticas simples (polo, dipolo, linha de polos, etc.), se pode
escrever:

F (x,y,z) = G / yN (12)

que é uma equação homogênea de grau n = -N, onde
1r; (x: + y + Z2)2 r (13)

é o módulo do vetor posição, com r , representando o vetor
unitário na direção de r, e G uma função independente de
x, y e z.

Os campos potenciais, como o magnético e o gravi-
métrico, são regidos por funções homogêneas. Conside-
rando-se a fonte em Xo' Yo e Zo e as medições feitas em (x,
y, z), a Equação de Euler tornar-se-á:

(x - Xo) fft + (y - YO) li -Z O M ; - nf (14)

onde considerou-se z = O (altura de vôo, no caso de levan-
tamentos aéreos). As variáveis x e y são as coordenadas do
ponto de medição, f o valor da função (campo magnético
ou gravimétrico), ai [õx, ai Ia) e ai tez, as primeiras
derivadas parciais do campo, xo' Yo e Zo as incógnitas e n
(índice estrutural) um valor que depende do tipo de fonte.

Para modelos simples de fontes magnéticas, Thompson
(1982), citando Smellie (1967) e Hood (1965), emprega
os seguintes valores:
Linha de polos N = 1,0
Polo unitário N = 2,0
Linha de dipolos N = 2,0
Dipolo unitário N = 3,0

Na equação 14, embora possamos tratar "n" como in-
cógnita, o melhor é fixarmos o valor de "n" e calcularmos
apenas a localização da fonte causadora. Uma equivalên-
cia entre modelos matemáticos-geológicos e índice estru-
tural "n" para dados magnéticos é:
Contato geológico 0,0
Falha de grande rejeito 0,5
Soleira ou dique 1,O
Chaminé 2,0
Esfera 3,0
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Figura 9 - Mapa reduzido ao pala e continuado a 1 km.
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Figura 10 - Mapa reduzido ao pala e continuado a 10 km para realce das baixas jrequências.

Foi utilizado o programa Euler 3D da Geosoft, que
trabalha com uma janela que percorre todo o grid. Um
ponto inicial e crucial para o bom êxito do método é a
escolha do tamanho da janela. A solução do sistema de
equações leva a localização de uma determinada fonte.
Porém sabe-se que o sinal analisado não provém de uma
só fonte, mas da interação de várias fontes vizinhas, e, por
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outro lado, não se sabe se o sinal que se está analisando
contém todas as características da função (máximo, míni-
mo, pontos de inflexão, etc.) para uma determinada fonte.
Assim, o ideal é ter uma janela não tão grande para que a
influência de corpos vizinhos não seja significativa, e não
tão pequena para que não contenha a individualização da -
anomalia.
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Nesse sentido é interessante usar o sinal analítico em
toda a área e definir o tamanho da janela (ou tamanhos)
para aplicar com o método. Já existem programas que fa-
zem isso automaticamente, porém, como não se tem con-
trole sobre os parâmetros, foi utilizado no estudo o Euler
3D com janela fixa, predefinida. Parâmetros estatísticos são
programados para não aceitarem determinadas soluções e o
geólogo-intérprete entra com outras limitações para obten-
ção do melhor cenário para o problema proposto.

INTERPRETAÇÃO DOS DADOS

Os dados magnéticos micronivelados e continuados
para 1 km mostrados na Fig. 7 formam a base sobre a qual
se elaborou a interpretação dos mesmos, utilizando-se os
filtros específicos já descritos. Procurou-se, na medida do
possível, representar mapas com grandes comprimentos
de onda, buscando-se rastrear os limites do Arco Purus em
subsuperfície, e a Fig. 10, que mostra o campo magnético
reduzido ao polo e continuado a 10 km, já é um grande
avanço nesse sentido. Esta figura, bem como as de núme-
ros 11 e 12 incluem dados do Projeto EMAG-2.

A Fig. 11 mostra o resultado da aplicação do Méto-
do de Euler, onde se buscou apenas as fontes magnéticas
mais profundas, abaixo de 4 km, para minimizar o efeito
das soleiras e enfatizar o efeito do embasamento cristalino.
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Os dados continuados a 10 km (Fig. 10) mostram que
o embasamento cristalino tende a se orientar segundo NE-
SW, com tendências para ENE-WSW. Na região da Bacia
do Solimões, porém, na parte central do mapa, onde na
Fig. 12 está assinalada como gráben Purus, essa orientação
fica bastante esmaecida, praticamente desaparecendo
devido à maior profundidade do topo do embasamento no
fundo do gráben. A tendência das lineações magnéticas se
orientarem para ENE- WS W na região da Bacia do Solimões
pode estar ligada à presença do megacisalhamento do
Solimões (Caputo et al. 1990), episódio bem mais
recente (Jurássico), que afetou as soleiras e impingiu
um forte sinal de alta frequência na resposta magnética.
A continuação para cima, principal ferramenta aqui
utilizada para realçar as baixas frequências como resposta
magnética à presença do gráben fornece uma boa resposta,
mas não retira totalmente as frequências indesejadas.
Existe uma grande concentração de fontes magnéticas
grosseiramente alinhadas segundo N-S nas bordas do
gráben (Fig. 11). Essas fontes devem-se, possivelmente,
as grandes chaminés alimentadoras das soleiras, que no
seu movimento intrusivo ascendente aproveitaram as
zonas de fraqueza constituídas pelas falhas limitantes do
gráben, tanto no lado da Bacia do Solimões quanto no da
Bacia do Amazonas. Estas falhas também coincidem com
a borda de ambas as bacias e assim o diabásio se espalhou
como soleiras em direção ao depocentro das mesmas,
aproveitando zonas de fraqueza, especialmente em contatos
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Figura 11 - Fontes magnéticas profundas « -4 km) obtidas com a aplicação da Deconvolução de Euler (SI = Oejanela de 20 km
x 20 km), sobre mapa reduzido ao polo, esmaecido.
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100000 O . 100000~7m) :~BGráben invertido do ~urus • A borda E coincide com o eixo do Arco Purus,
WGUJl~.8riWI " ~,' confirmado por stsmíca e dados de poços.r""\ Principais linhas de charneira dos pacotes paleoz6icos. Devido à características distintas das bacias, o traçado

é mais especulativo na Bacia do Solimóes. Segundo dados de poços, as maiores profundidades destas bacias
estão nos pontos A (Solimões) com 3.500 m e B (Amazonas) com 5.500 m.

(i Prováveláreade ~brangência Região do semí- .4 Principais con.dU.tos ...••..,..., Falhas, fraturas.
-..J do Arco de Crauarl. gráben de Manaus. '-JtI de rochas Inlrusivas.

geológicos com diferentes litologias que facilitassem a
penetração do magma. Para dentro do gráben, devido ao
pacote meta sedimentar ser mais homogêneo, litificado e
menos poroso, as soleiras são de menor espessura, como
mostram os dados aeromagnéticos e a descrição dos poços.
Dentro da área interpretada como gráben existem também
concentrações de fontes em forma de chaminés, porém a
assinatura magnética do conjunto dessas fontes é menos
significativa que a das fontes externas a ele.

A Fig. 12 mostra uma interpretação estrutural dos
dados aeromagnéticos de baixa frequência (fontes profun-
das) na região do gráben Purus, onde se nota que o Arco
Purus coincide com a borda oriental do gráben Purus. Este
é cortado por vários falhamentos com direções NW-SE,
NE-SW e ENE- WSW. Esses falhamentos que extrapolam
a área do gráben são posteriores à formação do mesmo,
ou pelo menos, reativados, formando degraus como ates-
tam alguns furos de sondagens (Munis 2009), ou mesmo,
os resultados mostrados na Fig. 11, com concentrações de
fontes magnéticas em áreas mais rasas e escassez delas em
áreas mais profundas. Um grande lineamento NW-SE que
passa na região de Tefé controla o atual curso do Rio Soli-

-142.0 ·1022

mões, que neste trecho é retilíneo por mais de 200 Km, po-
rém localmente meandra, cortando seus próprios sedimen-
tos, o que indica a ação de forças neotectônicas na região.

O grande lineamento ENE- WSW conhecido como o
megacisalhamento do Solimões (Fig. 6), é uma feição re-
gional intraplaca, que na área da bacia homônima formou
a zona de falhas e dobras "en echelon", rica em trapas (Fig.
1) produtoras de óleo e gás na Bacia do Solimões (Caputo
1984). Esta feição não foi colocada na Fig. 12 porque res-
ponde com altas frequências provocadas pelos dobramentos
e falhamentos das soleiras, e que foram filtradas para que
se atingisse o objetivo deste estudo. Pode, entretanto, ser
visualizada no alinhamento das anomalias representadas
nas Figs. 7 e 9 que preservam essas altas frequências. Este
lineamento, que provém da região andina, perde a sua conti-
nuidade, ou pelo menos se refrata, ao atingir o gráben Purus.

A Fig. 12 mostra algumas feições como, por exem-
plo, o traçado das linhas de charneira das bacias, tendo
para isso se utilizado dos dados com todo o conteúdo de
frequências, como aparece na Fig. 7, e indo mais além,
com a aplicação de derivadas e sinal analítico. Parte da

-9.2 0.5 15.4 436 nT

Figura 12 - Interpretação geofisica estrutural de fontes magnéticas profundas (aproximadamente 4 km ou mais) na região do Arco
Purus, Estado do Amazonas, sobre mapa reduzido ao pala, esmaecido.
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linha de chame ira norte da Bacia do Amazonas coincide
e se alinha com a direção do megacisalhamento do Soli-
mões, porém este é bem mais novo que aquela. Assim, não
se pode afirmar que o megacisalhamento ultrapasse a re-
gião do Arco Purus, mas os esforços causadores do mega-
cisalhamento aproveitaram a direção de fraqueza para nela
se propagarem. Estes mapas não foram aqui apresentados
por não serem o objetivo do trabalho, mas resolveu-se aqui
representar essas linhas de chameira para melhor situar a
presença do Arco Purus como um gráben invertido, sepa-
rando as duas bacias.

A Bacia do Solimões como aparece na Fig. 6 é con-
siderada até hoje, como tudo aquilo que está a oeste do
Arco Purus. Na realidade, o que está a oeste do Arco como
indica o novo cenário, resultado da interpretação geofisica
aqui apresentada, mostra um quadro mais complexo cor-
respondente não só a Bacia do Solimões, mas também a de
uma bacia mais antiga, Neoproterozoica, controlada pelo
gráben Purus. A Bacia do Solimões, como já comprovado
por diversos furos de sondagens e dados de sísmica é sub-
dividida em duas sub-bacias, a do Juruá e a de Jandiatuba,
separadas pelo Alto de Carauari. Este Alto, que ocorre na
parte extrema oeste da região estudada, diferentemente do
Arco Purus, não responde bem aos métodos potenciais,
devendo não ser muito pronunciado, isto é, não deve ter
linhas de chame iras pronunciadas, pois diferentemen-
te dos métodos sísmicos que respondem bem a contatos
horizontais, os métodos potenciais respondem melhor aos
contatos verticais, chegando a ser transparentes a contatos
horizontais. O caso das soleiras, como já foi comentado,
mesmo tendo contatos horizontais, é um caso a parte. Na
sub-bacia de Jandiatuba, foi depositada em onlap sobre o
fianco oeste do Alto de Carauari, a Formação Benjamim
Constant, onde Quadros (1986) identificou em amostras
de folhelhos provenientes de poços, microfósseis do grupo
dos acritarcos, típicos do Ordoviciano, sendo esta a pri-
meira constatação de material fossilífero do Ordoviciano
no Brasil (Wanderley Filho et al. 2007).

Quanto a atuação de neotectonismo na área, Munis
et al. (2010) mostram que não só no caso do lineamento
magnético de Tefé, mas também em todo o curso do Rio
Solimões há fortes evidências da ocorrência deste fenôme-
no, como, por exemplo, o paralelismo do curso do rio com
a linha de chame ira NW da Bacia do Solimões, a mudança
na direção do curso encaixado segundo o lineamento Tefé
ao atingir a região de dobras e falhas escalonadas causadas
pelo tectonismo Juruá, na altura de Coari, e outros line-
amentos como o do baixo Purus e o de Anavilhanas que
controla a parte baixa do Rio Negro na região de Manaus.
Com exceção dos sinais magnéticos provenientes da região
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de dobras e falhas escalonadas, sotoposta as formações AI-
ter do Chão (Neocretácea) e Solimões (Quatemária) que
perfazem algumas centenas de metros de espessura, os
outros sinais provem do embasamento com cobertura de
até mais de 1000 metros. Este é um claro indicativo de
neotectonismo na região. Wanderley Filho et al. (2007)
afirmam que a Formação Solimões se espessa no sentido
da região sub andina, onde chega a atingir mais de 7.000
m de espessura.

Yamada & Matsuoka (2005) exibem o resultado de
experimentos em laboratório realizados com caixa de areia
simulando um esforço compressivo com placa móvel em
cunha, como o esperado para a placa de Nazca, empurran-
do e dobrando a placa sul americana. Observa-se nesses
experimentos que os esforços compressivos formam fa-
lhas de empurrão bastante complexas nas proximidades da
placa móvel, o que nesse estudo compreenderia a região
andina e subandina, e se propagam horizontalmente se
afastando da placa, criando várias outras falhas inversas,
cada vez mais suaves e menos complexas.

A Fig. l3 mostra o resultado publicado pelos autores
citados, na parte A e um cenário provável e ajustado para a
área estudada, na parte B. A região do gráben Purus, cuja
origem, é de idade Neoproterozoica, pode estar sendo rea-
tivada atualmente por falhas de empurrão e se propagando,
mesmo através de sedimentos inconsolidados, de modo a
participar do controle do curso do Rio Solimões. Não só
o gráben, mas também outros grandes lineamentos regio-
nais estão sendo reativados e do mesmo modo, participam
desse controle.

"."'~

A - Experimento em caixa de areia com parede móvel em cunha
simulandD falhas de empurrãe,

B - Cenário provâvel na área do estudo devido a propagação de e.for~os tectllnlcos
prodUiOidos pelo encontro da placa de H~~O! contro li placa Sullunericana.

P.+Emb", PaleDz6ico + Embasamento eristalino
EF" Estruturas em flor da zona de dobras e falhas escalonadas

G. Purus = Grupo Purus

Figura 13 - Modelamento experimental em caixa de areia com
placa móvel em cunha.
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Durante a consolidação da Plataforma Sul-America-
na, no final do ciclo orogenético brasiliano (Almeida 1969)
formou-se uma série de grábens com direção aproximada
NNW-SSE. Esses grábens foram preenchidos pelas forma-
ções Prainha, Acari e Prosperança que formam o Grupo
Purus, de idade atribuída ao Neoproterozoico. O princi-
pal desses grábens é aqui denominado Gráben Purus e a
sua borda leste coincide com o chamado Arco Purus. Após
esta consolidação um levantamento epirogenético provo-
cou forte erosão provocando uma inversão topográfica que
transformou o gráben em um alto. Esta inversão ocorreu
durante todo o período Cambriano e grande parte do Or-
doviciano, quando no seu final, um novo estiramento da
crosta, agora com direção N-S provocou a formação das
bacias do Solimões e do Amazonas. Nesta, o estiramento
foi mais intenso, provocando forte subida do manto, como
mostram as fortes anomalias gravimétricas ao longo do
depocentro da bacia. O gradiente do campo magnético é
também mais forte facilitando a identificação das charnei-
ras, em relação ao que ocorre na Bacia do Solimões, onde
esta identificação é bem mais especulativa, por se tratar de
uma bacia mais rasa. As duas bacias se desenvolveram de
modo similar, porém independentes e separadas pelo arco,
ou gráben invertido do Purus, que só foi ultrapassado no
Pensilvaniano.

Atualmente, como resultado do encontro da placa de
Nazca com a Sul Americana, a região estudada está sub-
metida a forças neotectônicas, que vem controlando a rede
de drenagem nesta parte da bacia amazônica.

Este trabalho mostra que, mesmo se trabalhando com
antigos dados aeromagnéticos, alguns perdidos e parcial-
mente recuperados pela digitalização de antigos mapas,
como foi o caso dos projetos Manaus W e Manaus E, po-
de-se obter um ganho significativo no conhecimento estru-
tural das bacias sedimentares. As bacias cratônicas brasi-
leiras estão todas cobertas por levantamentos semelhantes
ou de melhor qualidade que estes, e consequentemente, a
análise dessas bacias através desses dados, poderá agre-
gar grandes valores em um curto espaço de tempo e baixo
custo. A consistência da interpretação foi verificada pelos
dados gravimétricos, como método auxiliar, e dados de
poços, como mandatórios.
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Resumo

A Suíte Intrusiva Santa Clara está localizada na porção SW do CrátonAmazônico, e é composta pelos maciços Santa Clara,
Oriente Velho, Oriente Novo e Manteiga, consistindo de uma mistura de litotipos que ocorrem hospedados nas rochas
encaixantes do Complexo Jamari. De acordo com as características observadas em campo e em análises petrográficas, os
granitoides do Maciço Santa foram pela primeira vez subdivididos em quatro fácies distintas: porfirítica, equigranular,
fina e piterlítica. Os granitoides analisados são intermediários a ácidos, e variam de quartzo-monzonitos a granitos,
com granodioritos subordinados. Esses granitoides fazem parte da série subalcalina e exibem caráter metaluminoso
a fracamente peraluminoso. Os gráficos de ambientação geotectônica para esses litotipos exibem padrões comuns a
granitos tipo-A, associados a ambientes pós-colisionais/pós-orogênicos. Os conteúdos de elementos-traços confirmam
o caráter tipo-A destes granitoides, e sugerem que este magmatismo rapakivítico teria sido gerado em ambiente pós-
colisional/pós-orogênico. As idades U-Pb disponíveis para este magmatismo indicam que o mesmo possivelmente
representa um magmatismo durante os estágios finais do ciclo orogênico Sunsás-Aguapeí.

Palavras-chave: Maciço Santa Clara, Granitos rapakivi, Geoquímica de granitos.

Abstract
The Santa Clara Intrusive Suite is located in the southwestem portion of the Amazonian Craton, and includes the Santa
Clara, Oriente Velho, Oriente Novo and Manteiga massifs. This suite comprises a set of different lithologies, which
are hosted in the basement rocks of the Jamari Complexo According to characteristics observed both in field and in
petrographic analyses, the Santa Clara massif granitoids were, for the first time, subdivided into four different facies:
porphyritic, equigranular, fine-grained and pyterlitic facies. The granitoids are intermediate to acid, and range from
quartz-monzonites to granites, with subordinate granodiorites. The rocks of the Santa Clara massif are subalkaline and
show metaluminous to slightly peraluminous character and major element pattems are similar to those of A-type granítes
associated with post-collision/post-orogenic settings. Trace element contents confirm the A-type character for these
granitoids, and also suggest that this rapakivi magmatism might have been generated in post-collisional/post-orogenic
settings. U-Pb ages available for this suíte indicate that it could represent a magmatic event during the final stages ofthe
Sunsás-Aguapeí orogenic cycle.

Keywords: Santa Clara massif, Rapakivi granites, Geochemistry of granites.
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INTRODUÇÃO
Rochas granitoides podem ser divididas, em termos

de ambientes tectônicos de geração, em dois tipos: aque-
las durante a evolução de cinturões orogênicos, e aquelas
associadas a soerguimentos e falhas transcorrentes, em
ambientes anorogênicos. O termo "granito tipo-A" foi
primeiramente introduzido por Loiselle & Wones (1979)
para descrever granitoides relativamente ricos em álcalis,
com alta razão FeOt/(FeOt+MgO), alto teor de Zr e outros
elementos considerados incompatíveis. Considerando que
tais granitoides raramente encontravam-se deformados,
teriam sido supostamente intrudidos algum tempo após o
último evento de deformação. Os autores também os con-
sideraram "granitos tipo-A" devido a sua afinidade alcali-
na, caráter anidro do magma gerador e provável ambiente
de geração anorogênico.

Em termos de volume, granitos tipo-A possuem me-
nor relevância quando comparados a outros tipos de grani-
tos, mas a gênese e os processos que resultam na geração
deste tipo de granito é assunto de grande interesse, visto
que são muito comumente mineralizados a Mo, Sn, W, Nb,
Ta, ETR, Be, F e Li (Collins et aI. 1982, Pitcher 1983).

A associação magmática destes granitos é claramen-
te bimodal, isto é, rochas básicas como diabásios, gabros
e anortositos podem ser encontradas em associação com
riolitos, granitos e sienitos. Uma possível interação entre
esses dois tipos de magma pode gerar, ainda que local-
mente, rochas intermediárias (Haapala & Ramo 1999). É
importante ressaltar que no Maciço Santa Clara, área de
estudo deste trabalho, não são observadas rochas máficas;
esse maciço compreende apenas litotipos de composições
graníticas.

Na parte sudoeste do Cráton Amazônico, granitos
anorogênicos foram primeiramente descritos por Kloos-
terman (1966, 1968), que se referiu a estes como sendo
Granitos Últimos de Rondônia. Leal et al. (1976) reconhe-
ceu textura rapakivi nos granitos no batólito Serra da Pro-
vidência. Isotta et al. (1978) considerou a textura rapaki-
vi como uma característica possível de ser observada na
maioria dos granitos da Província Estanífera de Rondônia,
o que indica um magmatismo anorogênico rapakivítico de
grande extensão na região.

Estudos e revisões acerca dos granitos rapakivi na
Província Estanífera de Rondônia (Bettencourt et aI. 1987,
1995a) acabaram por delimitar quatro principais suítes de
granitos rapakivi e rochas associadas. São conhecidas
como Suíte Intrusiva Serra da Providência, Suíte Intrusiva
Teotônio, Granitos Rapakivi Últimos (Younger Rapakivi
Granites) e Granitos Últimos de Rondônia. Idades isócro-
nas Rb-Sr e algumas idades U-Pb e K-Ar, aliadas a carac-
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terísticas geoquímicas e petrográficas foram a base para
tal subdivisão. Contudo, a falta de dados geocronológicos
confiáveis faz com que esta subdivisão tome-se contro-
versa e talvez até muito simplificada. Bettencourt et aI.
(1999) propuseram que os granitos rapakivi da Província
Estanífera de Rondônia na verdade consistem de pelo me-
nos sete suítes conhecidas, a saber: Serra da Providência,
Santo Antônio, Teotônio, Alto Candeias, São Lourenço-
-Caripunas, Santa Clara e Granitos Últimos de Rondônia
(Fig. 1). Importantes depósitos de Sn polimetálicos ocor-
rem associados às três últimas suítes de granitos rapakivi.

Este estudo tem como principal objetivo a caracteri-
zação petrológica e litogeoquímica do Maciço Santa Clara
na Suíte Intrusiva Santa Clara, e portanto auxiliar na com-
preensão dos mecanismos geradores de magmas anorogê-
nicos rapakivíticos. As idades U-Pb publicadas para esta
suíte intrusiva revelam um magmatismo mesoproterozoi-
co com idades entre 1060±35 Ma e 1082±22 Ma (Leite
Júnior 2002). Dessa forma, o magmatismo intraplaca re-
presentado pela Suíte Santa Clara teria sido gerado nos
estágios finais da orogenia Sunsás-Aguapeí (1,1-0,95 Ga).
Este ciclo orogênico representa o episódio mais jovem re-
conhecido no embasamento do SW do Cráton Amazônico
e é equivalente em termos de idades ao principal episódio
de deformação grenvilliana na América do Norte (Scando-
lara 2006).

CONTEXTO GEOLÓGICO
A Suíte Intrusiva Santa Clara está inserida na Pro-

víncia Estanífera de Rondônia, localizada na porção SW
do Cráton Amazônico. Esta área faz parte do contexto ge-
ológico da Província Geocronológica Rio Negro-Juruena,
com idades que variam entre 1,8 e 1,55 Ga (Tassinari &
Macambira 1999). As unidades litoestratigráficas que
constituem a área em pesquisa são duas: as rochas do em-
basamento, representado pelo Complexo Jamari, e os gra-
nitoides do Maciço Santa Clara, principal objeto de estudo
deste projeto.

Scandolara (2006) caracterizam o Complexo Jamari
pela intercalação de gnaisses ortoderivados e paraderiva-
dos deformados sob condições de metamorfismo em fácies
anfibolito superior a granulito, sendo a migmatização um
processo bastante comum. Os ortognaisses têm composi-
ção granodiorítica, tonalítica, quartzo-diorítica e dioríti-
ca, enquanto os paragnaisses incluem litotipos tais como
biotita-sillimanita-granada gnaisses, gnaisses calcissili-
cáticos, sillimanita-biotita xistos e quartzitos. É comum
observar xenólitos e enclaves de rochas de composição
básica, especialmente anfibolitos, com graus diferentes de
assimilação pelas rochas encaixantes. Bandamento gnaís-
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Figura 1-Mapa geológico da Província Estanifera de Rondônia e áreas adjacentes (Bettencourt et al., 1999a,
b). Maciços/Batólitos: SP: Serra da Providência; OP: Ouro Preto; S: Samuel; UN: União; SA: Santo Antônio;
AC: Alto Candeias; T Teotônio; SL: São Lourenço; C: Caripunas; MA: Manteiga; SCL: Santa Clara; ON:
Oriente Novo; PB: Pedra Branca; M' Massangana; BF: Bom Futuro. A área em destaque no retângulo
representa o Maciço Santa Clara, objeto de estudo deste trabalho.

sico e zonas de cisa1hamento são comuns, o que resulta em
1itotipos com tramas miloníticas e paragênese mineral de
retraba1hamento em metamorfismo de grau anfibo1ito mé-
dio a superior. A associação de rochas ortoderivadas pos-
sui idades U-Pb que variam entre 1,76 e 1,73 Ga (Santos
et alo 2000, Payolla et alo 2002) e a associação de rochas
paraderivadas é mais jovem, com idades entre 1,67 e 1,63
Ga (Santos 2004).

A Suíte Intrusiva Santa Clara (SISC) foi originalmen-
te incluída nos Granitos Jovens de Rondônia por K100s-
terman (1966, 1968), porém diferenças em característi-
cas petro1ógicas, 1itogeoquímicas e contrastes nas idades
Rb-Sr e U-Pb indicam que os Granitos Jovens de Ron-

dônia compreendem duas suítes intrusivas temporalmente
distintas. As rochas graníticas mais antigas constituem a
Suíte Intrusiva Santa Clara, que por sua vez compreende
os maciços Santa Clara, Oriente Velho, Oriente Novo e
Manteiga (Bettencourt et al. 1999). A própria SISC possui
duas subsuítes distintas, considerando-se aspectos petro-
gráficos, 1itogeoquímicos e idades U-Pb. A subsuíte suba1-
ca1ina é predominantemente composta por quartzo mon-
zonitos porfiríticos de granu1ação grossa, monzogranitos
e sienogranitos, com quantidades subordinadas de sienitos
equigranu1ares, álcali-fe1dspato granitos e a1bita granitos
com mica litinífera. Muitos dos 1itotipos observados nesta
subsuíte apresentam textura rapakivi, com fenocristais de
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Figura 2 - Mapa jaciológico esquemático da área de estudo, nos arredores do Município
de Cujubim, Rondônia.

feldspato alcalino bordejados por
uma fina coroa de plagioclásio. A
outra subsuíte, de caráter alcali-
no, intrude as rochas da subsuíte
subalcalina, sendo portanto mais
jovem. É importante ressaltar, no
entanto, que este episódio é res-
trito, ocorrendo apenas em alguns
pontos dos maciços Santa Clara
e Oriente Novo. Álcali-feldspato
sienitos e microsienitos, álcali-fel-
dspato microgranitos, micrograni-
tos peralcalinos e feldspato-quart-
zo granitos com textura porfirítica
são os litotipos que constituem
esta segunda subsuíte de caráter
alcalino (Bettencourt et ai. 1999).
Dados publicados por estes últi-
mos autores indicam que os gra-
nitoides da Suíte Intrusiva Santa
Clara são mesoproterozoicos, com
idades que variam entre 1074 e
1082 milhões de anos.

PETROGRAFIA
O levantamento geológico de campo, associado à

análise petrográfica em laboratório, permitiu a distinção
de cinco fácies distintas (Fig. 2), considerando-se parâme-
tros como granulação, textura e composição mineralógica
dos diversos litotipos observados. Assim, foi possível dis-
tinguir quatro fácies: homblenda biotita granito porfirítico,
homblenda biotita granito equigranular, biotita granito de
granulação fina e biotita granito piterlítico. O tipo piter-
lítico consiste em uma rocha com grande quantidade de
fenocristais de feldspato alcalino rosado e arestas relativa-
mente definidas e rara textura rapakivi. A fácies porfirítica
compreende a maior parte do corpo intrusivo, e ocorre as-
sociada às rochas da fácies equigranular.
Fácies Porfirítica

A fácies porfirítica do Maciço Santa Clara corres-
ponde à maior área no corpo intrusivo e consiste de um
hornblenda-biotita granito porfirítico de coloração cinza e
granulação média a grossa (Figs. 3A e B). A mineralogia
principal deste litotipo inclui feldspato alcalino, plagioclá-
sio, quartzo, biotita e homblenda, além de minerais aces-
sórios como zircão, titanita, apatita e minerais opacos. Os
fenocristais de feldspato alcalino possuem em média 4 em
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e são observados em grande quantidade no litotipo, e ca-
racterizam-se por apresentarem suas arestas bem definidas
e tabulares (Fig. 3B), contrastando com aqueles observa-
dos em outras fácies. É possível observar a ocorrência de
duas gerações de quartzo: uma geração apresenta-se como
pequenos fenocristais azulados, e a outra geração é carac-
terizada por grãos incolores de granulação média, assim
como a matriz da rocha.

O hornblenda-biotita granito porfirítico observado
no corpo intrusivo apresenta matriz composta por cristais
subeuédricos e textura heterogranular (Figs. 3C e D). O
feldspato alcalino é representado por microclina microper-
títica, e o feldspato sódico é representado por oligoclásio
sericitizado. Os cristais de quartzo apresentam extinção
ondulante, como resultado de deformação do retículo cris-
talino do mineral. Agregados policristalinos deste mesmo
mineral com textura interlobada alongada são também ob-
servados. Os cristais de biotita são subeuédricos de hábito
planar e apresentam cores características que vão do mar-
rom ao castanho claro. Já os cristais de homblenda são
subeuédricos a anédricos, de hábito tabular e pleocroísmo
verde-oliva a castanho. Texturas de intercrescimento tam-
bém são observadas.
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Figura 3 - Fácies Hornblenda-biotita Granito Porfiritico. (A) Foto de afloramento; (B) Detalhe do fenocristal de feldspato alcalino.
Notar as arestas definidas do fenocristal; (C) e (D): Fotomicrografias com nicois paralelos e cruzados, respectivamente. Notar a
existência de duas gerações de quartzo, de granulações diferentes.

Fácies Equigranular

A fácies equigranular da intrusão em estudo ocorre
associada ao litotipo da fácies porfirítica. Assim, observa-se
uma gradação entre as duas fácies, onde a porfirítica tende
a apresentar uma diminuição no tamanho dos fenocristais
de feldspato alcalino, até que passa a ser, finalmente,
equigranular. O litotipo que representa esta fácies é um
hornblenda-biotita granito equigranular de granulação média
a grossa (Fig. 4A). A mineralogia principal compreende
quartzo, feldspato alcalino, plagioclásio, biotita e hornblenda,
e minerais acessórios como titanita, apatita e zircão, além
de minerais opacos. Cristais de quartzo azulados e cristais
de quartzo incolores também são observados. A ocorrência
de xenólitos de composição básica arredondados e veios

quartzo-feldspáticos é comum neste litotipo. Estes últimos
"cortam" o granitoide, evidenciando sua intrusão posterior
(Fig.4B).

A fase alcalina deste litotipo é representada por mi-
croclina micropertítica e o feldspato sódico por oligoclá-
sio sericitizado (Figs. 4C e D). Os grãos de quartzo são
anédricos e apresentam extinção ondulante. Os cristais
de biotita são subédricos, de hábito planar e pleocroísmo
marrom a castanho claro, além de incluir minerais opacos.
Os cristais de hornblenda são subédricos de hábito tabular
a granular e exibem pleocroísmo verde-oliva. Os minerais
opacos possuem clara associação com a fase máfica des-
te granitoide, ocorrendo associados aos cristais de biotita,
hornblenda e titanita.
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Figura 4 - Fácies Hornblenda-biotita Granito Equigranular. (A) Detalhe do litotipo típico dafácies equigranular. Notar a existência
de duas gerações de quartzo: há cristais de quartzo azulado e cristais de quartzo incolor, feição típica de granitos "anorogênicos";
(B) Detalhe do homblenda-biotita granito equigranular com veio de composição quartzo-jeldspática; (C) e (D) Fotomicrografias
com nicois paralelos e cruzados, respectivamente.

Fácies Fina

A fácies fina da intrusão em estudo consiste em um
biotita granito de granulação fina com raros e esparsos
fenocristais de feldspato alcalino de cor esbranquiçada
(Figs. 5A e B). Estes últimos apresentam suas arestas bem
definidas e tabulares (Fig. 5B), contrastando com os fe-
nocristais observados nas fácies piterlítica. A mineralogia
principal compreende quartzo, feldspato alcalino, plagio-
clásio e biotita, com rara homblenda. Cristais de titanita,
zircão, apatita e minerais opacos representam a fase aces-
sória deste lito{ipo. Observações de campo indicam que

este litotipo representa uma intrusão nos demais litotipos
que constituem o Maciço Santa Clara.

A fase alcalina do feldspato é representada por mi-
croclina micropertítica subédrica com inclusões de mi-
nerais opacos. A fase sódica do feldspato é representada
por plagioclásio subédrico e sericitizado. Os cristais de
quartzo são subédricos a anédricos e apresentam extinção
ondulante. Os cristais de biotita são subédricos e exibem
pleocroísmo de coloração castanha (Figs. SC e D). Já os
raros cristais de homblenda exibem pleocroísmo em tons
de verde-oliva.
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Figura 5 - Fácies Biotita Granito de Granulação Fina. (A) Afloramento dafáciesfina; notar a existência de pequenosfenocristais
defeldspato alcalino em meio à matrizfina; (B) Detalhe defenocristal defeldspato com arestas bem definidas e hábito tabular. (C)
e (D): Fotomicrografias com nicois paralelos e cruzados, respectivamente.

Fácies Piterlítica

A fácies piterlítica do Maciço Santa Clara consiste
de um biotita granito de granulação média com fenocris-
tais de feldspato alcalino que possuem, em média, 4 em
(Figs. 6A e B), e chegam aos 15 em de tamanho. Esse li-
totipo caracteriza-se por apresentar rara textura rapakivi,
com finas coroas de plagioclásio bordejando os fenocris-
tais de feldspato alcalino (Fig. 6B). Os cristais de biotita
ora apresentam-se em meio à matriz, ora bordejando os
fenocristais de feldspato alcalino. A mineralogia princi-

pal compreende feldspato alcalino, plagioclásio, quartzo e
biotita. A fase acessória é composta por cristais de titanita,
zircão e minerais opacos.

A fase alcalina do feldspato é representada por micro-
clina micropertítica subédrica (Figs. 6C e D), e o feldspato
sódico é representado por oligoclásio subédrico e sericiti-
zado. Os cristais de quartzo são subédricos e apresentam
extinção ondulante. Os cristais de biotita são subédricos e
exibem pleocroísmo que vai do castanho claro ao castanho
escuro.
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Figura 6 - Fácies Biotita Granito Piterlltico. (A) e (B): Fotos de afloramento. (C) e (D): Fotomicrografias com nicois paralelos e
cruzados, respectivamente.

LITOGEOQUÍMICA
As análises químicas de elementos maiores, menores

e traços para os litotipos descritos no Maciço Santa Clara
foram realizadas no ACTLABS (Activation Laboratories
Ltda., Canadá), com abertura por fusão. Um total de 28
análises foi feito através de ICP-MS (Inductively Cou-
pled Plasma - Mass Spectrometry) e ICP-AES (Inducti-
vely Coupled Plasma - Atomic Emission Spectrometry).
As composições químicas das 28 amostras de granitoides
do maciço em questão, bem como razões específicas en-
tre óxidos, elementos-traços e Elementos Terras Raras são
mostradas na Tabela 1.

Discriminação de Séries, Suítes e Classificações
Os dados litogeoquímicos sugerem que os granitoides do
Maciço Santa Clara possuem composições médias seme-
lhantes àquelas verificadas para monzonitos, quartzo-mon-
zonitos, granitos e granodioritos (Fig. 7A), e claramente

seguem o trend sub-alcalino (Fig. 7B), característica co-
mum em granitos tipo-A. ° conjunto analisado possui
uma ampla variação nos conteúdos de Si02 (entre 62,38%
e 79,90%), sendo portanto classificadas como intermediá-
rias a ácidas. A amostra de menor conteúdo de Si02 cor-
responde àquela de código SC-04 (fácies porfirítica), e a
de maior conteúdo corresponde àquela de código SC-OU
(fácies equigranular). As razões NaPIKp variam entre
0,32 e 1,47, e as razões FeO/(FeOt+MgO) variam entre
0,81 e 0,96. Para efeitos de comparação, esses valores são
compatíveis com aqueles publicados por Dall' Agnol et al.
(1999) para os granitos Jamon e Musa (NaPIKp entre
0,56 e 1,00; FeO/(FeOt+MgO) entre 0,83 e 0,96), granitos
anorogênicos do Paleoproterozoico da Província Amazô-
nica Central. Os granitoides do Maciço Santa Clara pos-
suem caráter metaluminoso a fracamente peraluminoso,
com valores menores que 1,1 (Fig. 7C).
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I FACIES PORFIRITICA
~ SC-04 SC-06 SC-02A SC-03 SC-OlG SC-24 SC-05 SC-OIA

Si02 62,38 63,06 63,93 64,03 64,9<; 65,34 65,70 65,75
TiO? 1,07 1,01 1,05 0,85 0,74 0,73 0,71 0,93
AhO, 14,17 14,95 14,12 14,74 14,35 14,77 15,35 13,06
Fe,O~ 7,54 6,67 7,73 6,09 5,54 5,13 5,96 6,71
MnO 0,130 0,109 0,121 0,099 0,085 0,079 0,095 0,109
M~O 0,69 0,64 0,71 0,53 0,49 0,47 0,54 0,60
CaO 3,25 3,10 3,85 3,41 2,95 2,94 3,74 2,77
Na20 2,51 2,58 2,75 2,65 2,63 2,80 3,03 2,02
K20 5,49 5,03 3,97 4,66 5,28 5,00 4,54 5,24
P,O~ 0,47 0,50 0,48 0,33 0,39 0,34 0,32 0,38
PF 072 1,26 1,00 0,91 0,85 0,71 0,50 0,68
Total 98,42 98,91 99,70 98,30 98,26 98,32 100,50 98,25
Cr nd nd nd nd nd nd nd nd
Co 26 33 15 23 27 18 16 21
Ni 20 nd 30 nd nd nd nd 20
Se 20 11 16 13 9 10 15 13
V 33 36 32 28 24 24 22 35
Ba 1217 1524 902 1061 1366 1273 1082 1275
Rb 225 188 176 186 211 213 179 222
Sr 202 245 199 205 217 216 227 187
Nb 32 21 26 26 18 21 22 27
Zr 621 689 666 519 455 465 386 602
Y 99 50 84 68 49 61 69 73
Hf 15,7 15,6 16,7 12,2 11,1 11,9 9,8 14,3
U 4,2 3,0 2,8 4,3 3,5 4,3 3,1 4,0
Th 18,2 16,2 14,6 20,8 18,1 78,9 18,5 19,9
Pb 39 36 31 26 39 37 34 39
La 91,1 67,7 79,9 79,5 80,4 316,0 95,9 65,7
Ce 218 149 172 183 161 535 195 155
Pr 25,5 15,2 21,9 18,7 16,9 46,6 21,4 18,6
Nd 105,0 61,9 87,9 76,7 64,1 147,0 82,9 77,6
Sm 21,4 11,3 18,3 14,8 11,4 19,8 16,1 16,0
Eu 3,56 3,47 3,28 2,89 3,37 3,60 3,65 3,33
Gd 18,0 10,7 16,5 13,6 9,6 14,4 13,1 138
Tb 3,2 1,7 2,8 2,2 1,6 2,1 2,3 2,4
Dv 18,4 97 15,7 12,8 90 116 13,2 138
Ho 3,8 2,0 3,2 2,6 1,9 2,3 2,7 2,9
Er 10,4 5,9 9,0 7,5 5,3 6,5 7,3 8,0
Tm 1,64 0,90 1,38 1,14 0,84 1,01 1,14 1,28
Yb 10,3 5,9 8,6 7,5 5,5 6,2 7,3 8,2
Lu 1,48 1,00 1,22 1,22 0,80 0,9 1,05 1,18
FeO/(FeO,+MgO) 0,92 0,91 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92
K2OINa20 2,19 1,95 1,44 1,76 2,01 1,79 1,50 2,59
Na,OIK2O 0,46 0,51 0,69 0,57 0,50 0,56 0,67 0,39
AlCNK 0,89 0,98 0,89 0,94 0,93 0,96 0,92 0,93
YbN 49,28 28,23 41,15 35,89 26,32 29,67 34,93 39,23
LaN 293,87 218,39 257,74 256,45 259,35 1019,35 309,35 211,94
(La/Yb~ 5,96 7,74 6,26 7,15 9,86 34,36 8,86 5,40
(La/Lu)N 6,39 7,03 6,80 6,77 10,44 35,68 9,49 5,78
(La/Sm)N 2,68 3,77 2,75 3,38 4,44 10,04 3,75 2,58
(Sm/Lux, 2,39 1,87 2,48 2,00 2,35 3,55 2,53 2,24
EulEu* 0,54 0,95 0,57 0,61 0,96 062 0,75 0,67
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I ~ FACIES PORFIRlTICA i
SC-25 SC-30B SC-OIC .8C-19A SC-J3 SC-29

Si02 65,78 65,95 66,50 69,21 69,94 72,09
TiO, 0,69 0,59 0,73 0,56 0,55 0,45
AI203 14,58 14,57 15,14 13,30 13,88 13,46
Fô.!O, 5,16 4,83 5,36 4,22 3,93 3,59
MnO 0,083 0,074 0,080 0,063 0,053 0,055
MgO 0,46 0,42 0,46 0,46 0,40 0,29
CaO 2,69 2,93 2,80 2,80 1,16 2,76
Na20 2,76 2,97 2,60 2,43 2,22 2,94
K20 5,10 4,63 6,11 4,72 6,97 4,08
P20S 0,31 0,25 0,36 0,28 0,14 0,24
PF 0,68 0,88 0,63 0,64 059 090
Total 98,29 98,11 100,80 98,69 99,53 100,90
Cr nd nd nd nd nd nd
Co 17 59 18 23 18 39
Ni nd nd nd nd nd nd
Se 11 14 8 12 7 5
V 23 19 27 27 21 11
Ba 1186 876 1596 965 1262 771
Rb 231 246 249 200 302 183
Sr 196 173 239 156 115 164
Nb 21 25 19 17 21 14
Zr 435 428 409 453 404 449
Y 65 84 47 64 55 46
Hf 11,1 11,5 9,5 11,2 10,3 11,9
U 3,4 3,9 3 2,4 12,8 1,9
Th 16,2 8,1 17,4 6,9 9,1 7,3
Pb 42 42 40 35 45 31
La 720 515 70,7 42,1 295 39,7
Ce 156 133 133 104 76 86
Pr 17,9 17,7 14,8 13,6 9,3 11,5
Nd 71,3 77,3 54,2 60,2 40,8 46,6
Sm 14,4 17,5 9,9 13,8 10,2 9,8
Eu 3,16 3,18 3,4 2,80 2,17 2,70
Gd 12,3 15,9 9,3 12,1 9,2 8,7
Tb 2,1 2,7 1,5 2,2 1,7 1,5
Dv 11,9 15,8 8,1 12,5 10,1 8,5
Ho 2,4 3,2 1,7 2,5 2,1 1.8
Er 6,9 9,0 5 7,0 5,9 5, t
Tm 1,09 1,47 0,73 1,11 0,95 0,81
Yb 6,9 9,3 4,9 7,0 6,1 5,2
Lu 0,98 1,34 0,8 1,00 0,87 0,76
FeO/(FeOt+MgO) 0,92 0,92 0,92 0,90 0,91 0,93
K2O/Na2O 1,85 ],56 2,35 1,94 3,14 1,38
Na,OIK,O 0,54 0,64 0,43 0,51 0,32 0,72
AlCNK 0,98 0,96 0,95 0,94 1,04 0,94
Yb", 33,01 44,50 23,44 33,49 29,19 24,88
LaN 232,26 166,13 228,06 135,8] 95,16 128,06
(La!Ybk 7,04 3,73 9,73 4,05 3,26 5,15
LalLu~ 7,63 3,99 9,18 4,37 3,52 5,43
(La/Sm JN 3,15 1,85 4,49 1,92 1,82 2,55
SmlLu lN 2,43 2,16 2,04 2,28 1,94 2,13

Eu/Eu * 0,71 0,57 1,07 0,65 0,67 0,88
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I FACIES EQUlGRANULAR I

SC-OIF SC-07 SC-2B SC-2D SC-OIH scou
Si02 62,81 65,22 65,57 74,60 75,84 79,90
Ti02 1,09 0,78 0,87 0,16 0,13 0,47
AbO, 15,03 16,07 14,69 12,94 12,60 8,9
F~03 7,58 5,85 5,29 1,35 0,65 2,75
MnO 0,113 0,095 0,078 0,028 0009 0,038
MI!O 0,68 0,55 0,95 0,20 0,06 0,49
CaO 4,12 4,09 3,73 1,11 1,03 1,40
Na20 2,87 3,08 3,83 2,98 2,60 1,84
K20 3,98 4,24 2,61 5,57 5,97 3,18
P20S 0,54 0,36 0,22 0,02 nd 0,13
PF 0,86 0,60 0,64 0,53 0,46 0,31
Total 99,69 100,90 98,48 99,47 99,36 99,40
Cr nd nd nd nd nd nd
Co 16 39 24 37 84 68
Ni nd nd nd nd nd nd
Se 12 12 13 4 1 2
V 40 29 40 7 nd 28
Ba 933 1218 310 395 323 321
Rb 210 140 155 258 . 224 170
Sr 215 262 162 119 100 91
Nb 29 17 35 13 8 18
Zr 637 469 519 141 55 304
Y 74 53 83 14 16 34
Hf 14,8 10,7 14,0 4,3 2,3 7,5
U 3,8 2,2 8,4 14,6 14,1 10,1
Th 40,8 18,9 97,8 45,8 24,8 63,0
Pb 35 27 24 45 45 22
La 173 57,8 338,0 36,9 14,8 152
Ce 301 126 667 73 30 275
Pr 31 14,3 63,6 7,0 3,2 27,2
Nd 106 57,1 208,0 23,3 12,0 83,9
Sm 17,7 11,5 29,5 3,8 2,6 109
Eu 3,52 352 2,74 0,73 1,13 15
Gd 16,2 10,8 19,5 2,5 2,5 8,3
Tb 2,5 1,6 2,9 0,4 0,4 1,1
Dv 136 9,3 16,5 2,4 2,7 5,7
Ho 2,8 1,9 3,2 0,5 0,6 1,2
Er 8,0 5,4 8,8 1,4 1,6 3,4
Tm 1,16 0,81 1,30 0,25 0,25 0,50
Yb 7,9 55 7,7 1,7 1,6 3,5
Lu 1,29 0,88 1,07 0,28 0,23 0,57
FeO/(FeOt+MgO) 0,92 0,91 0,85 0,87 0,92 0,85
K,O/Na,O 1,39 1,38 0,68 1,87 2,30 1,73
Na201K20 0,72 0,73 1,47 0,54 0,44 0,58
NCNK 0,91 0,94 0,92 1,00 1,00 0,99
Yht. 37,80 26,32 36,84 8,13 7,66 16,75
L~ 558,06 186,45 1090,32 119,03 47,74 490,32
LaJYb)N 14,76 7,09 29,59 14,63 6,24 29,28
(LalLu'N 13,93 6,82 32,81 13,69 6,68 27,70
(La/Sm JN 6,15 3,16 7,21 6,11 3.58 8,77
SmlLu JN 2,27 2,16 4,55 2,24 1,87 3,16

EulEu* 0,62 0,95 0,33 0,68 1,34 0,46
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t";2:;i2" ~':' ,,',,' j
.",i 2}~" ,22 2"~ JlA~S,J.1'IN~". '7

-; "2 ~"
'~C",l&("'2 . ",2 SC-MA SC-14B 2 Sc..14F 2 SC-14E!l!"i,. 2." 2

2

SiO, 70,81 70,86 71,07 71,88 72,04
Ti02 0,57 0,46 0,46 OAO OA3
Al203 13,19 13,42 13,32 12,82 13,81
Fe:,01 4,12 3,28 3,90 2,86 2,78
MnO 0,060 0,043 0,060 0,036 0,038
MgQ 0,56 0,39 0,41 0,33 0,32
CaO 1,54 1,22 1,38 1,16 1,02
Na20 2,M 2,52 2,57 2,M 2,53
K,O 5,42 5,81 5,66 6,09 5,77
P,Os 018 0,11 013 009 0,09
PF 1,14 1,17 1,08 1.01 1,06
Total 100,00 99,28 100,10 99,12 . 99,89
Cr nd nd nd nd nd
Co 19 29 21 26 28
Ni nd nd nd nd nd
Se 9 5 8 7 7
V 30 21 24 17 18
Ba 818 519 570 558 563
Rb 310 345 324 317 355
Sr 96 78 76 68 76
Nb 26 24 24 20 25
Zr 445 411 441 406 422
Y 73 88 73 50 71
Hf 11,2 10,8 1l,6 11,5 10,09
U 6,6 11,1 8,3 4,8 6,5
Th 592 70,7 65,4 41,1 50,7
Pb 40 52 44 40 37
La 137,0 130,0 138,0 89,9 126,0
Ce 293 295 282 189 276
Pr 30,9 32,5 29,0 22,6 29,7
Nd 112,0 120,0 103,0 83,] 110,0
Sm 19,9 22,2 17,6 15,9 19,2
Eu 1,98 1,95 1,51 1,38 I,M
Gd 14,5 16,5 13,0 12,6 14,8
Tb 2,4 2,7 2,2 2,0 2A
Dv 13,4 15,7 12,9 110 13,4
Ho 2,7 3,2 2,6 2,2 2,7
Er 7,6 9,3 7,6 6,1 7,6
Tm 1,24 1,58 1,24 0,91 1,17
Yb 7,5 9,9 7,7 5,6 6,9
Lu 1,06 IAS 1,15 0,76 0,98
FeO/(FeOr+MgO) 0,88 0,89 0,90 0,90 0,90
K~OlNa~O 2,22 2,31 2,20 250 2,28
Na,O/K,O 0,45 0,43 0,45 0,40 0,44
AJCNK 1,04 1,06 1,04 1,01 1,13
YbN 35,89 47,37 36,84 26,79 33,01
L~ M1,94 419,35 445,16 190,00 406A5
(La/Yb\v 12,32 8,85 12,08 10,82 12,31
(La/Lu"N 13,42 ir 12,46 12,29 13,35
(La/Sm 1N 4,33 4,93 3,56 4,13
(SrrllLu N 3,10 2,53 2,53 345 3,24
Eu/Eu*' 0,34 0,30 0,29 0,29 0,29
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r FACIES PITERLJTICA I

SC-15 SC-09 SC-08
Si02 65,33 72,73 79,20
Ti02 0,53 0,39 0,19
Ah~ 15,84 12,23 9,53
F~03 4,40 3,42 2,36
MnO 0,058 0,043 0,037
MgO 046 0,29 0,09
CaO 2,37 2,20 1,22
Na20 3,15 3,02 2,54
K20 6,71 2,32 2,34
P,Os 0,17 0,08 0,02
PF 0,81 1,37 1,00
Total 99,82 98,09 98,53
Cr nd nd nd
Co 15 80 242
Ni nd nd nd
Se 14 7 5
V 22 15 10
Ba 1092 l89 109
Rb 296 175 ]79
Sr 118 81 39
Nb 19 18 32
Zr 545 337 339
Y 111 81 111
Hf 14,7 9,4 10,6
U 3,3 4,6 7,0
Th 12,3 77,5 41,7
Pb 44 17 22
La 60,2 237,0 106,0
Ce 132 520 238
Pr 19,1 51,8 27,3
Nd 82,9 191,0 106,0
Sm 20,7 31,6 22,4
Eu 2,76 1,78 0,95
Gd 19,9 23,8 21,3
Tb 3,6 3,3 3,5
Dy 21,5 17,3 20,7
Ho 4,5 3,3 4,1
Er 12,5 9,0 11,8
Tm 1,90 1,20 1,69
Yb 11,6 7,1 11,1
Lu 1,62 1,08 1,76
FeO/(FeOt+M~O) 0,91 0,92 0,96
K2OINa20 2,13 0,77 0,92
Na20IK.,O 0,47 1,30 1,09
A/CNK 0,95 1,07 1,07
~ 55,50 33,97 53,11
L~ 194,19 764,52 341,94
(La!Yb1J 3,50 22,50 6,44
(La/Luk 3,86 22,79 6,26
(La/Sm'h,r ],83 4,72 2.98
(Sm/Luj; 2,11 4,83 2,10
EulEu* 0,41 0,19 0,13
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Figura 7 - Diagramas de classificação para os granitoides do
Maciço Intrusivo Santa Clara (A) Diagrama K20 + Na O vs. Si02
(Le Madre et al. 1989); (B) Diagrama multicatiônico lVxR2 (De
La Rache et al. 1980), com campo composicional de granitos ti-
po-A de Whalen et al. (1987), apresentados para comparação dos
dados; (C) Alpj(Nap+Kp) mal vs. A~O!(CaO+Nap+Kp)
mal (índice de Shand 1927 in Maniar & Piccoli 1989).

Metaluminoso
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Geoquímica Multielementar - A análise dos diagra-
mas de variação para óxidos maiores e elementos-traços
com Si02 como índice de diferenciação indica que os lí-
quidos magmáticos analisados definem trends lineares e
sem gaps composicionais significativos. Esse padrão su-
gere que o mecanismo de mistura magmática não foi im-
portante na evolução dos líquidos. Os valores semelhantes
verificados para os níveis de significância lineares e poli-
nomiais, combinado aos trends lineares observados, suge-
rem que processos petrogenéticos relacionados à cristali-
zação fracionada/fusão parcial ou cristalização fracionada
com assimilação, sem retirada significativa da assembleia
fracionante.

Os diagramas de variação apresentam correlação ne-
gativa para óxidos como AIP3' FeP3' MgO, CaO e Ti02

em relação à Si02 (Fig. 8). Essas características sugerem
que a assembleia fracionante para estes líquidos pode cor-
responder a plagioclásio, anfibólio, apatita, titanita e óxi-
dos de Fe-Ti.

Os diagramas multielementares (Fig. 9) para os gra-
nitoides do Maciço Santa Clara revelam padrões dife-
rentes para as fácies observadas. A fácies porfirítica, por
exemplo, mostra-se enriquecida em elementos como Nd,
P, SM, Zr, Hf, Tb, Y, Tm e Yb (Fig. 9A), especialmente
quando comparada com as demais fácies do Maciço Santa
Clara. Por outro lado, apresenta anomalias negativas de
elementos como Nb, Sr, K e Ti menos pronunciadas do
que as demais fácies. Os padrões observados para as fácies
menos evoluídas do maciço (porfirítica e equigranular)
são bastante similares, porém as anomalias negativas de Ti
são ainda mais pronunciadas na fácies equigranular (Fig.
9B). Da mesma forma, as fácies mais evoluídas - fina e
piterlítica - exibem padrões similares (Fig. 9C), porém a
última exibe, assim como a fácies equigranular, anomalias
negativas de Ti mais pronunciadas (Fig. 9D).

Anomalias negativas de. Nb- Ta são observadas em
todas as fácies do Maciço Santa Clara. É comum que estas
anomalias sejam associadas à fusão de crosta litosférica
superior, e podem estar relacionadas ao fracionamento de
minerais como plagioclásio e titanita. Estes granitoides
são relativamente enriquecidos em elementos como Rb,
Th, La, Ce e Nd e discretas anomalias positivas de Sm
também são observadas. Tais características são compatí-
veis com aquelas observadas para granitos rapakivi (Larin
2009).

1 Peralcallno

0,5
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Figura 8 - Diagramas de variação de óxidos maiores com a Si02 como índice de diferenciação para os granitoides do Maciço
Santa Clara. Todos os elementos são expressos em % peso.

GEOQUÍMICA DE ELEMENTOS TERRAS RARAS
As fácies menos evoluídas (Si02 = 66,39%, em média; fá-
cies porfirítica) dos litotipos analisados apresentam valores
de Elementos Terras Raras (ETR) médios de 393,56 ppm,
e fracionamento moderado, com valores (La/LU)Nentre
3,99 e 10,44, e valor destoante de (La/Lu) = 35,68 para
a amostra SC-24. A média verificada para a razão ETRL/
ETRP para esta fácies pode estar relacionada à cristaliza-
ção fracionada - ou retenção no líquido - de fases mine-

rais como quartzo, plagioclásio e feldspato alcalino, por
exemplo, já que tais minerais têm a característica de reter
ETRL. Já a fácies piterlítica, a mais evoluída dentre todas
as fácies descritas (Si02 = 72,42%, em média), apresenta
valores de ETR médios de 690,21 ppm, e fracionamento
mais elevado, com valores (La/Lu)Nentre 3,86 e 22,79. No
entanto, apenas três amostras desta fácies foram analisadas
neste estudo.



148

10000 ,-------------------,
Fácies Porfirítica (a)

Contribuições à Geologia da Amazônia - Volume 8, 2013

1000

o SC·OlA V SC-06
À SC01C o SC-13
• SC.olG O SC-19A

1 Sc.oIM.ó, SC-24
• Sc.o1A • SC.25
• se-os .•• So.29
• Sc.o4 • SC3@

0.1 'li ·0
10000 FáciesFioa(c)

1.000

1 -sc.14AI
SC-14B

• C-14 'Asc-i4E
0.1. 14

Ib Rb 'Th K NJ 1à ta Ce Sr Ni SmZrHf1ilbYlin'fu

10000 ,....----------=-"......,-----,=---:---..,.---,
Fácies Equigranular(b)

OSC.oIF
1 se-ou

esc.olH
ASC-2B
.SC·2C

0.1 .se.o"
10000 Fioa Piterlítica (d)

1000

11----,
.Á.sc-Os
·SC-09

0.1- SC-15

Ib Rb Th K NJ 1à ta Ce Sr Ni SmZrHf1i1bY'lin)f)

Figura 9 - Diagramas multielementares para os granitoides do Maciço lntrusivo Santa Clara (A) fácies porfiritica; (B) fácies
equigranular; (C) fácies fina e (D) fácies piterlítica. Valores normalizados para condrito (Thompson, 1982).

Os padrões de distribuição observados para os Ele-
mentos Terras Raras (Fig. 10) exibem enriquecimento em
Elementos Terras Raras Leves (ETRL) em relação aos
Elementos Terras Raras Pesados (ETRP). Anomalias ne-
gativas de Eu são observadas, com valores de (Eu/Eu)*
variando entre 0,13 e 1,34. Os padrões observados para
os granitoides do maciço sugerem graus diferentes de fra-
cionamento de plagioclásio e feldspato alcalino durante o
processo de diferenciação dos líquidos magmáticos; as fá-
cies menos evoluídas (porfirítica e equigranular) possuem
anomalias negativas de Eu menos pronunciadas do que as
fácies mais evoluídas do Maciço, que compreendem as fá-
cies de granulometria fina e piterlítica.

Fontes e Ambientes Tectônicos - As razões FeO/
(FeOt + MgO) entre 0,81 e 0,96 são compatíveis com aque-
las propostas por Frost et ai. (2001) para granitos tipo-A
"ferroan" (Fig. 11), e razões FeO/MgO entre 4,27 e 26,22
sugerem tratar-se de uma série de granitos félsicos fracio-
nados, satisfazendo a condição 4 < FeO/MgO < 16, pro-
posta por Bonin (2007).

°diagrama mostrado na Fig. 11 apresenta o chamado
MALI (Frost et ai. 2001), índice modificado do "index-
lime", de Peacock (1931) vs. Si02 (% peso). Segundo
a classificação proposta pelos autores, os granitoides
do Maciço Santa Clara são alcálicos a calci-alcálicos,
enquadrando-se, portanto, no campo dos granitos tipo-A,
como pode ser observado. Das amostras analisadas, apenas
sete ficam fora dos campos propostos pelos autores.

Os diagramas apresentados na Fig. 12 mostram com-
parações entre os granitoides do Maciço Santa Clara deste
trabalho com dados reunidos por Dall' Agnol & Oliveira
(2007). Neste conjunto de gráficos, observa-se que os gra-
nitoides ora estudados possuem características semelhan-
tes àquelas dos granitos tipo-A; apenas algumas amostras
têm seu plote no campo de granitos cálcio-alcalinos (Figs.
12B e C). Os diagramas com campos de granitos tipo-A
reduzidos e oxidados, e granitos cálcio-alcalinos sugerem
que os granitoides do Maciço Santa Clara encaixam-se no
tipo oxidado, apesar da superposição de alguns campos



Nogueira et ai. /Magmatismo granítico intracratônico no Cráton Amazônico: caracterização petrográfica e litogeoquímica do Maciço Santa Clara (ROl

1000 F·'· P :fi i .. aCleS or r fica 9 sC.(}!.A \l SC..(}6
uSC.(}IC o ~C-lj
• SC.(}lG o SC-l9A
• SC-02A,6, 5C-2.4
• SC-03 • 5C-2.5
.SC-04 .•• SC.29
\l sc.(}s • SC-30B

100
g
.t;

1.c
u
8

1000 F" F'aeies ma nSC.14A
L':Sc..146
.SC-14C

I À:SC-14E
+SC-14F

ta Ce Pr Nd Sm Eu Gd Th Dy Ho Er Tm Yb Lu

(a) 1000 Fáeles Equigranular oscerr {bl
~~~J
+SC-2C
aSC-07

149

Figura 10 - Diagramas com padrões de ETR para os granitoides do Maciço Intrusivo Santa Clara (A) fácies porfiritica; (B) fácies
equigranular; (C) fácies fina e (D) fácies piterlítica. Valores normalizados para condrito (Boynton 1984).
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(Figs. 12D e E). Granitos tipo-A oxidados são conside-
rados como cristalizados a partir de magmas com quanti-
dades razoáveis de água, o que favoreceria a presença de
c1inopiroxênio como uma importante fase residual durante
a desidratação (Dali' Agno1 et al. 1999b).

Alguns autores consideram que granitos tipo-A oxi-
dados são derivados de fonte crusta1 de composição quart-
zo-fe1dspática. Granitos tipo-A reduzidos seriam deriva-
dos de fontes quartzo- fe1dspáticas com caráter reduzido
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(Anderson & Morrison 2005), ou com contribuição de ro-
chas metassedimentares (Dali' Agno1 et al. 2005), ou ainda
de fontes to1eíticas, por diferenciação (Frost e Frost 1997,
Frost et aI. 1999).

Os diagramas discriminantes de ambientes tectônicos
(Pearce et al. 1984, Fig. 13) mostram que os granitoides
do Maciço Intrusivo Santa Clara analisados neste estudo
distribuem-se no campo de rochas geradas em ambiente
intrap1aca.

•
•
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Figura 12-Diagramas (A) CaO/(FeOt+MgO+TiO)vs. (cao+Ato ), (B) CaO/(FeO/MgO+TiO)vs.AIP3; (C) FeO/(FeOt+MgO)
vs. AIP3; (D) FeOt/(FeOt+MgO) vs. Alp!(Kp/Nap) para os granitoides do Maciço Intrusivo Santa Clara analisados, em com-
paração com campos para granitos cálcio-alcalinos e granitos tipo-A. Os diagramas (C) e (D) mostram também campos de granitos
tipo-A oxidados e reduzidos. O campo de granitos cálcio-alcalinos é baseado em dados de Frost et al. (2001), e os demais campos
são baseados em dados publicados por Dall'Agnol & Oliveira (2007).
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Figura 13 -Diagramas discriminantes de ambientes tectônicos
de Pearce et al. (1984) para os granitoides do Maciço Santa
Clara, confirmando seu caráter predominantemente intraplaca.

Eby (1992) sugeriu que, com base na sua distribui-
ção de elementos-traços granitoides tipo-A poderiam ser
divididos em dois grupos distintos, de acordo com o am-
biente tectônico de geração. Assim, no diagrama ternário
Y-Nb-Ce (Eby 1992), granitos tipo-A que distribuem-se
no campo AI seriam diferenciados de magma basáltico ge-
rado através de uma fonte do tipo-OIB (basaltos de ilhas
oceânicas). Granitos tipo-A que distribuem-se no campo
A2 do mesmo gráfico seriam derivados de litosfera sub-
continental ou crosta inferior. Em termos de ambientação
tectônica, granitos tipo-AI são associados a ambientes ano-
rogênicos/intraplaca propriamente dito, enquanto granitos
tipo-A, são gerados em ambientes pós-colisionais ou pós
-orogênicos. A análise deste diagrama (Fig. 14) sugere que
os granitoides do Maciço Santa Clara ora analisados pos-
suem características semelhantes àquelas verificadas para
granitos tipo-A gerados em ambientes pós-colisionais/

pós-orogênicos. Segundo o autor, o magmatismo tipo-A,
costuma ser gerado entre um período que varia entre 10 e
20 milhões de anos após um evento compressional. Além
disso, esses granitoides não costumam ocorrer associados
a rochas alcalinas ou subsaturadas em Si02, e perfazem
o tipo mais comum de magmatismo tipo-A. o comporta-
mento de elementos-traços não condiz com fontes de ar-
cos de ilhas, mas sim com fontes tipicamente crus tais ou
litosférica subcontinental. As características geoquímicas
- padrões de elementos-traços e associações litológicas -
observadas nos granitoides do Maciço Santa Clara confir-
mam a tendência de magmatismo tipo-A,

Nb
• F. Porfirítica
• F. Equigranul
Á F. Fina
• F. Piterlítica

AI

/ A2

y Ce

Figura 14 - Diagrama ternário Y-Nb-Ce (Eby 1992) para
os granitoides do Maciço Santa Clara na área de estudo.
AI" granitoides tipo-A associados a ambientes anorogênicos
propriamente ditos; A2: granitoides tipo-A associados a ambientes
pós-colisionais/pós-orogênicos.

DISCUSSÕES E CONCLUSÕES
Observações de campo e análises petrográficas per-

mitiram dividir os granitoides do Maciço Santa Clara em
quatro fácies distintas: (1) fácies hornblenda-biotita grani-
to porfirítico, predominante na área de estudo; (2) fácies
hornblenda-biotita granito equigranular; (3) fácies biotita
granito de granulação fina e (4) fácies biotita granito pi-
terlítico. A mineralogia observada em todas as fácies varia
pouco, e inclui feldspato alcalino, quartzo, plagioclásio,
biotita e hornblenda. Titanita, zircão, apatita e minerais
opacos compreendem a fase acessória destes granitoides.
Duas gerações de quartzo ocorrem, característica comum
em granitos com textura rapakivi.
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Dados de litogeoquímica indicam que os litotipos
são intermediários a ácidos, e possuem composições que
variam de quartzo-monzonitos a granodioritos, além de
razões Nap/~O e FeO/(FeOt+MgO) compatíveis àque-
las comuns em granitos tipo-A. Os granitoides do Maciço
Santa Clara são subalcalinos altamente empobrecidos em
MgO e exibem caráter metaluminoso a fracamente pera-
luminoso. Características observadas em diagramas de
variação sugerem que os litotipos teriam evoluído através
de cristalização fracionada sem significativas mudanças na
assembleia fracionante, que seria constituída por minerais
como feldspato, anfibólio, apatita, titanita e óxidos de Fe-
-Ti. Anomalias negativas de Nb- Ta sugerem associação
com processos de fusão de crosta litosférica superior.

Os padrões de distribuição dos ETR dos granitoides
do Maciço Santa Clara exibem enriquecimento de ETRL
em relação aos ETRP, com anomalias negativas de Eu
variadas, sugerindo graus diferentes de fracionamento
de plagioclásio e K-feldspato durante o processo de di-
ferenciação dos líquidos magmáticos. As razões FeO/
(FeOt+MgO) entre 0,81 e 0,96 indicam que os litotipos do
Maciço Santa Clara são granitos tipo-A ''ferroan'', e as ra-
zões FeO/MgO sugerem tratar-se de um conjunto de gra-
nitos félsicos fracionados. Dessa forma, estes granitoides
teriam sido gerados, em conjunto com as demais carac-
terísticas observadas, a partir da fusão de rochas crustais
de composição quartzo- feldspática. °comportamento dos
elementos-traços confirma o caráter tipo-A dos granitoi-
des do Maciço Santa Clara e, mais especificamente, indica
que os mesmos estariam associados a ambientes pós-coli-
sionais/pós-orogênicos, e ainda - que teriam sido gerados
em período que varia entre 10 e 20 milhões de anos após
um evento compressional. As idades publicadas para ro-
chas da Suíte Intrusiva Santa Clara entre 1.08 e 1.07 Ga,
em conjunto com as características litogeoquímicas ora
apresentadas, sugerem que as rochas analisadas podem ter
sido geradas nos estágios finais do ciclo orogênico Sunsás
-Aguapeí (1,25-1,00 Ga). A fim de confirmar - ou não -
esta teoria, mais estudos geocronológicos de U-Pb e Sm
-Nd devem ser desenvolvidos.

Agradecimentos
Este trabalho teve importante contribuição de Mar-

cos E.S. Quadros (CPRM-RO), Jorge S. Bettencourt (lGc
-USP) e Marcelo Esteves Almeida (CPRM-AM). Os au-
tores agradecem ao apoio financeiro CAPES através da
bolsa de mestrado (CN), ao Instituto Nacional de Ciência

Contribuições à Geologia da Amazônia - Volume 8, 2013

e Tecnologia de Geociências da Amazônia (GEOCIAM)
pelo apoio, e ao CNPq pela bolsa de produtividade (MCG)
(Processo 305091/2011-5). Os autores também agradecem
aos revisores deste manuscrito pelas sugestões e melhorias
no texto.

Referências
Anderson J.L. & Bender E.E. 1989. Nature and origin of
Proterozoic A-type granitic magmatism in the southwest-
em United States ofAmerica.l/7/705, 23:19-52.
Anderson J.L. & Morrison J. 2005. Ilmenite, mag-

netite, and peraluminous Mesoproterozoic
anorogenic granites of Laurentia and Baltica,
Lithos, 80:45-60.

Bettencourt J.S., Dall'agnol R., Yokoi O.Y., Viglio
E.P., Pinho O.G., Silva R.F.1987. The Ron-
donian Tin-bearing anorogenic granites and
associated mineralization. In: Int. Symp.
Granites and assoe. mineralization. Excur-
sion Guide, Superintendência de Geologia
e Recursos Minerais/Secretaria das Minas e
Energia do Estado da Bahia, Brasil, GRMI
SMEBA, 49-87.

Bettencourt J.S., Tosdal R.M., Leite W.B., Payolla
B.L. 1995a. Overview ofthe rapakivi granites
ofthe Rondônia Tin Province. In: Dall'agnol
R., Macambira M.J.B., Costi H.T. (Eds.).
Symposium on rapakivi granites and related
rocks, Abstract Volume. Instituto de Geociên-
cias, Universidade Federal do Pará. Belém,
Brazil.,5-l6.

Bettencourt J.S., Tosdal R.M., Leite Jr. W.B., Pay-
olla B.L. 1999a. Mesoproterozoic rapakivi
granites ofthe Rondônia Tin Province, south-
westem border of the Amazonian Craton,
Brazil- I. Reconnaissance U-Pb geochronol-
ogy and regional implications. Precambrian
Research, 95: 41-67.

Bettencourt, J.S., Payolla, B.L., Leite Junior, W.B.,
Tosdal, R.M., & Spiro, B. 1999b. Mesopro-
terozoic rapakivi granites of RondôniaTin
Province, southwestem border of the Amazo-
nian craton, Brazil: Reconnaissance Nd, Sr,
0, Pb isotopic geochemistry and regional im-
plications. In: B. Barbarin (Ed). Fourth Hut-
ton Symposium. Clermont Ferrand, France,
Abstracts. Documents du BRGM 290: 132.



Nogueira et ai. /Magmatismo granítico intracratônico no Cráton Amazônico: caracterização petrográfica e litogeoquímica do Maciço Santa Clara (RO) 153

Bonin B. 2007. A-Type Granites and Related Rocks:
Evolution of a Concept, Problem and Pros-
pects. Lithos, 97:1-29.

Boynton W. V. 1984. Cosmochemistry of the rare
~ earth elements: meteorite studies. In: Hender-

son, P. (Ed.), Rare Earth Element Gechemis-
try. Elsevier, Amsterdam, 63-114.

Collins W.J., Beams S.D., White A.J.R, and Camp-
bell B.W. 1982. Nature and origin of a-type
granites with particular reference to south-
eastern Australia. Contributions to Mineral-
ogy and Petrology, 80: 189-200.

Dall' Agnol R, Costi H.T., Leite A.A., Magalhães
M. S., Teixeira N.P. 1999. Rapakivi granites
from Brazil and adjacent areas. Precambrian
Research, 95: 9-39.

Dall'Agnol R, Ramo O.T., Magalhães M.S., Ma-
cambira M.J.B. 1999b. Petrology of the an-
orogenic, oxidized Jamon and Musa Granites,
Amazonian Craton: implications for the gen-
esis of Proterozoic A-Type granites. Lithos,
46:431-462.

Dall' Agnol R, Teixeira N.P., Ramo O.T., Moura
C.A.v., Macambira M.J.B., Oliveira D.C.
2005. Petrogenesis of the Paleoproterozoic,
rapakivi, A-type granites of the Archean
Carajás Mining Province, Brazil. In: Ramo,
O.T. (Ed.), Granitic Systems-Ilmari Haapala
Special Issue. Lithos, 80:101-129.

Dall'Agnol R. & Oliveira D.C. 2007. Oxidized,
magnetite-series, rapakivi-type granites of
Carajás, Brazil: implications for classification
and petrogenesis of A-type granites. Lithos,
93: 215-233.

De La Roche H., Leterrier 1., Grandclaude P. 1980.
A classification ofvo1canic and plutonic rocks
and associations. Chem. Geo, 29:183-210.

Eby G.N. 1992. Chemical subdivision oftheA-type
Granitoids: petrogenetic and tectonic impli-
cations. Geology, 20: 641-644.

Frost B.R., Arculus RJ., Barnes c.o., Collins W.J.,
Ellis D.J., Frost C.D. 2001. A geochemical
classification of granitic rocks. Journalof Pe-
trology, 42: 2033-2048.

Frost C.D. & Frost B.R 1997. Reduced rapakivi-
type granites: the tholeiite connection. Geol-
ogy, 25:647-650.

Frost C.D., Frost B.R., Chamberlain K.R., Ed-
wards B.R 1999. Petrogenesis ofthe 1.43 Ga
Sherman batholith, SE Wyoming: a reduced
rapakivi-type anorogenic granite. Journal of
Petrology, 40:1771-1802.

Frost C.D. & Frost B.R. 2011. On ferron (A-type)
granitoids: their compositional variability
and modes of origino Journal of Petrology,
52(1):39-53.

Haapala L & Ramo O.T. 1999. Rapakivi granites
and related rocks: an introduction. Precam-
brian Research, 95: 1-7.

Irvine T.N. & Baragar W.RA. 1971. A guide to the
chemical classification of the common vol-
canic rocks. Canadian Journal of Earth Sei-
ences, 8:523-548.

Isotta C.A.L. , Carneiro 1.M., Kato H.T., Barros
R.1.L. 1978. Projeto Província Estanífera de
Rondônia. DNPMlCPRM. Porto Velho.

Kloosterman J.B. 1966. Granites and rhyolites of
the São Lourenço: a volcano-plutonic com-
plex in southern Amazonia. Eng. Miner. Met-
al., 44 (262):169-171.

Kloosterman 1.B. 1968. A Tin Province ofthe nige-
rian type in southern Amazônia. In: Technical
Conference on Tin, London. Int. Tin Council,
2:381-400.

Larin M.A. 2009. Rapakivi granites in the geologi-
cal history of the earth. Part 1, magmatic as-
sociations with rapakivi granites: Age, geo-
chemistry, and tectonic setting. Stratigraphy
and Geological Correlation, 17(3):235-258.

Leal J.W.L., Silva G.H., Abreu A.S., Lima M.LC.
1976. Granito Serra da Providência. In: SBG,
Cong. Bras. Geol., 29, Anais, 4:59-74.

Le Maitre R.W. 1989. A Classification of Igneous
Rocks and Glossary ofTerms: Recommenda-
tions ofthe International Union ofGeological
Sciences Subcommission on the Systematics
of igneous rocks. Blackwell, Oxford, p.193.

Loiselle M.C. & Wones D.R 1979. Characteristics
and origin of anorogenic granites. Geologi-
cal Society of America. Abstracts with Pro-
grams, 11:468.



154

Lukkari S. 2002. Petrography and geochemistry of
the topaz-bearing granite stocks in Artjãrvi
and Sããskjãrvi, westem margin ofthe Wiborg
Rapakivi Granite Batholith. Bulletin of the
Geological Society of Finland, 74, Parts 1-2,
115-132.

Pitcher W.S. 1983. Granite tipology, geologi-
cal environment and melting relationships.
In: Atherton M.P. & Gribble C.D. (eds).
Migmatites,melting and metamorphism. S.I.,
Shiva Publ., 277-285.

Maniar P.D. & Piccoli P.M. 1989. Tectonic discrim-
ination of granitoids. Geological Society of
America Bulletin, 101:635-643.

Payolla B.L., Bettencourt J.S., Kozuch, M,; Leite
Jr. W.B., Fetter A.H., Van Schmus W.R 2002.
Geological evolution of the basement rocks
in the east-central part of the Rondonia tin
provine, SW Amazonian Craton, Brazil: U-Pb
and Sm-Nd isotopic constraints. Precambrian
Research,119:141-169.

Peacock M.A. 1931. Classification of igneous rock
series. Journal of geology, 39:54-67.

Pearce J.A., Harris N.B.W., TindleA.G. 1984. Trace
e1ement discrimination diagrams for the tec-
tonic interpretation of granitic rocks. Joumal
ofPetrology, 25:956-983.

Peccerillo A. & Taylor S.R 1976. Geochemistry of
Eocene calc-alkaline volcanic rocks from the
Kastamonu area, northem Turkey. Contrib.
Miner. Petrol., 58:63-81.

Rickwood P.C. 1989. Boundary lines within petro-
logic diagrams which use oxides ofmajor and
minor elements. Lithos, 22:247-263.

Sadowski G.R & Bettencourt J.S. 1996. Mesopro-
terozoic tectonic correlations between east-
em Laurentia and the westem border of the
Amazonian Craton. Precambrian Research,
76:213-227.

Santos J.a.s., Hartmann L.A. , Gaudette H.E.,
Groves D.I., McNaughton N.J., Fletcher I.R.
2000. A new understanding of the Amazon
Craton Provinces based on integration offield
mapping and U-Pb and Sm-Nd geochronol-
ogy. Gondwana Research, 3(4): 453-488.

Contribuições à Geologia da Amazônia - Volume 8, 2013

Santos J.a.s. 2004. Geotectônica dos escudos das
Guianas e Brasil-Central. In: Bizzi L.A. ,
Schobbenhaus C., Vidotti R.M., Gonçalves
J.H. (coord.). Geologia, Tectônica e Recursos
Minerais do Brasil. CPRM, Brasília.

Scandolara J.E. 2006. Geologia e evolução do Ter-
reno Jamari, embasamento da Faixa Sunsás/
Aguapeí, centro-leste de Rondônia, sudoeste
do Cráton Amazônico. Tese de Doutoramen-
to, Instituto de Geociências, Universidade de
Brasília, 384p.

Tassinari C.C.G. & Macambira M.J.B. 1999. Geo-
chronological Provinces of the Amazonian
Craton. Episodes, 22(3): 174-182.

Thompson RN. 1982. Magmatism of the British
Tertiary province. Scottish Journal ofGeology,
18:49-107.

Whalen J.B., Currie K.L., Chappell B.W. 1987. A-
type Granites: geochemical characteristics,
discrimination and petrogenesis. Contribu-
tions to Mineralogy and Petrology, 95:407-
418.



Contribuição ao Estudo Petrológico e Geoquímico dos Diques
Máficos de Vila Rica-MT, Sudeste do Cráton Amazônico

Luana Laiame de Oliveira',
Paulo César Corrêa da Costa',

Márcia Aparecida Sant' Ana Barros',
Élzio da Silva Barboza"

J Programa de Pós-Graduação em Geociência, Departamento de Recursos Minerais,
Instituto de Ciências Exatas e da Terra, Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá - MT, Brasil.

luanalaiame@yahoo.com.br
2 Departamento de Recursos Minerais, Instituto de Ciências Exatas e da Terra,

Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá - MT, Brasil.
pccorrea@ufrnt.br; mapabarros@yahoo.com; elziosb@yahoo.com.br

Resumo
Os diques máficos que afioram na região de Vila Rica - MT, estão posicionados geotectônicamente na porção sudeste do
Cráton Amazônico, Província Amazônia Central. °objetivo deste trabalho é o estudo petrográfico e geoquímico desses
diques. Em campo, foi possível identificar as seguintes unidades: a Suíte Intrusiva Vila Rica representada por monzo-
granito e subordinados granodiorito, a Suíte Intrusiva Rio Dourado com sienogranito, o Gabro Santa Inês com variações
de homblenda gabro e os diques de diabásio que ocorrem intrudidos nos granitos da Suíte Intrusiva Rio Dourado e Suíte
Intrusiva Vila Rica, preferencialmente na direção N35-50E. Em campo foram identificados 14 corpos de diques máficos
e corpos de homblenda gabro. De acordo com variações texturais e mineralógicas, os diques de diabásio foram divididos
em três grupos. Com o resultado da análise geoquímica foi possível classificar os litotipos máficos como magrnas de
composição basáltica com afinidade toleítica. Quando comparados com outros diques do Cráton Amazônico, somente
os diques de Nova Lacerda mostrou-se empobrecido em elementos incompatíveis. ° comportamento geoquímico dos
diques ae alto e baixo Ti0

2
apresentam padrões entre E-MORB e orn, com maior tendência para orn. Os diques apre-

sentam características de basaltos intra-placa continental, enquanto que os homblenda gabros apresentam características
de basaltos picrítico. Os litotipos máficos foram divididos em dois grupos: alto Ti02 e baixo Ti02• Contudo, observa-se
que semelhanças geoquímicas entre os diques do Cráton Amazônico sugerem que a colocação dos diques máficos de
Vila Rica ocorreram em ambiente intracratônico.

Palavras-chave: Diques de diabásio, Vila Rica, Craton Amazônico, Província Amazônia Central, Geoquímica.

Abstract
The mafic dykes that crop out in the region of Vila Rica, State of Mato Grosso, are positioned in the Central Amazon
Province, southeastem portion oftheAmazonian Craton. The objective ofthis work is the petrographic and geochemical
study ofthese dykes. The following units are identified: a) The Vila Rica Intrusive Suite, represented by monzogranite to
subordinated granodiorite, b) The Rio Dourado Intrusive Suite, composed of syenogranite, and c) The Santa Ines Gab-
bro, concisting ofhomblende gabbro and N35-50E-trending diabase dykes that intruded the Rio Dourado Intrusive Suite
granites and the Vila Rica Intrusive Suite. Fourteen bodies ofthese mafic dykes and homblende gabbro were recognized
in the field. According to mineralogical and textural aspects, the diabase dykes were divided into three groups and, as
a result of geochemical analysis, these rocks are classified as basaltic magmas with tholeiitic affinity. Comparison with
other mafic dykes of the Amazonian Craton shows that only the dykes ofN ova Lacerda area are depleted in incompatible
elements. The geochemical behavior of the high- and low- Ti02 dykes indicates pattems between E-MORB and orn,
with a greater tendency to orn. The dykes show characteristics of continental flood basalts, whereas the homblende
gabbros exhibit characteristics of picritic basalts. Mafic lithotipes are divided into two groups: high and low Ti02 rocks.
However, it is observed that the geochemical similarities between the dykes of the Amazonian Craton suggest that the
emplacement ofthe mafic dykes ofVila Rica occurred in an intracratonic environment.

Keywords: Diabase dykes, Vila Rica, Amazonian Craton, Central Amazon Province, Geochemical.
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INTRODUÇÃO

Contexto Geológico

Os enxames de diques máficos constituem estruturas
conhecidas em todos os continentes, que fornecem infor-
mações intimamente relacionadas a composição do man-
to superior e estudos tectônicos da região. Esses diques
podem configurar uma tentativa de ruptura de continente,
apresentando-se em intrusões linerares tabulares de di-
mensões variando de dezenas a centenas de quilômetros.
Os diques máficos que afioram na região de Vila Rica -
MT, estão posicionados geotectônicamente na porção su-
deste do Cráton Amazônico, Província Amazônia Central
(Tassinari & Macambira 1999). O objetivo geral deste tra-
balho é a caracterização petrográfica e estudo geoquímico
dos diques máficos, relacionar o posicionamento geotectô-
nico da Província Amazônia Central, bem como comparar
geoquimicamente esse magmatismo máfico com outros
diques do Cráton Amazônico. Durante a evolução dos co-
nhecimentos sobre a tectônica do cráton, varias linhas de
concepção evolutiva foram propostos para a extensão ter-
ritorial do Cráton Amazônico.

Neste trabalho, foi adotado a compartimentação tec-
tônica proposta por Tassinari & Macambira (1999) que di-
vidiu o Cráton Amazônico em seis províncias geocronoló-
gicas, sugerindo uma evolução crustal envolvendo núcleos
de idade do arqueano, posteriormente amalgamados por
cinturões móveis de idades relacionadas ao Ciclo Tran-
samazônico. Esses grandes fragmentos foram agregados
por uma sucessão de arcos magmáticos com idades vari-
áveis de 1,9 Ga a 1,55 Ga. Por seguinte, essa imensa área
continental foi submetida, em sua borda sudoeste, a dois
eventos orogenéticos de natureza ensiálica, denominados
de Rondoniano-San Ignácio e Sunsás. O Cráton ficou as-
sim dividido (Fig. 1): Província Amazônia Central (2,3
Ga); Província Maroni-Itacaúnas (2,2-1,95 Ga); Província
Ventuari-Tapajós (1,95-1,8 Ga); Província Rio Negro- Ju-
ruena (1,8-1,55 Ga); Província Rondoniana-San Ignácio
(1,5-1,3 Ga) e Província Sunsás (1,25-1,0 Ga). As unida-
des identificadas em campo estão inseri das na província
geocronológica Amazônia Central. Alves et aI. (2010) ob-
servaram a correlação do Complexo Santana do Araguaia
com o Domínio Santana do Araguaia de Vasquez & Rosa
Costa (2008). O Complexo Santana do Araguaia possui

Contribuições à Geologia da Amazônia - Volume 8, 2013

um trend estrutural NW-SE e representa uma associação
de rochas metamórficas representantes das raízes crustais
do Cráton Amazônico. As rochas desse complexo ocorre
como embasamento de idade Neoarqueana.

Por meio dos trabalhos de campo, estudos petrográ-
ficos e geoquímicos, foi possível identificar os seguintes
litotipos: Suíte Intrusiva Vila Rica, Gabro Santa Inês, Suíte
Intrusiva Rio Dourado e Diques Máficos. A partir dos es-
tudos realizados e com a integração dos dados, a geologia
da área foi apresentada no mapa geológico (Fig. 2) modi-
ficado de Alves et aI. (2010).

COMPLEXO SANTANA DO ARA GUAIA

O Complexo Santana do Araguaia corresponde a um
conjunto de terrenos gnáissico migmatíticos e plutons de
granitóides com parte de sua evolução relacionada ao Ar-
queano. Cunha et aI. (1981) e Lacerda Filho et al. (2004)
incluíram esta unidade anteriormente no Complexo Xin-
gu, e seu posicionamento cronoestratigráfico foi definido
como sendo no Neoarqueano a partir de idades U-Pb obti-
das em ortognaisses (2.828±21 Ma). Vasquez & Rosa Cos-
ta (2008) denominaram de Domínio Santana do Araguaia
o conjunto de rochas que ocorrem próximas à região de
Santana do Araguaia (PA). Esse domínio é formado por
um substrato arqueano/paleoproterozoico retrabalhado
pelo magmatismo do Evento Transamazônico (2187 Ma),
que serviu de embasamento para coberturas sedimentares
proterozoicas e um magmatismo intracontinental orosiria-
no/estateriano. Santos (2003) definiu estas associações de
rochas como representantes da Província Transamazônas,
enquanto que Tassinari & Macambira (2004) definiram
como sendo representantes da Província Maroni-ltacaiu-
nas. Alves et al. (2010) observaram a correlação do Com-
plexo Santana do Araguaia com o Domínio Santana do
Araguaia de Vasquez & Rosa Costa (2008). Neste sentido,
o complexo situa-se geotectonicamente na Província Ta-
pajós-Parima representada pela Suíte Intrusiva Vila Rica e
Formação Jarinã. O Complexo Santana do Araguaia pos-
sui um trend estrutural NW-SE e é composto por uma as-
sociação de rochas metamórficas representantes das raízes
crustais do Cráton Amazônico.
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Figura 1 - Mapa representando a área de estudo contida no Cráton Amazônico com destaque a Província Amazônia
Central por Tassinari & Macambira 1999 (Modificado de Padilha 2007).

SUÍTE INTRUSIVA VILA RICA
A Suíte Intrusiva Vila Rica foi individualizada por

Silva & Rubert (2003) onde até então estava inserida no
Complexo Xingu. Esses autores observaram que rochas
plutônicas (granitos/granodioritos e tonalitos) eram menos
deformadas. Lacerda Filho et al. (2004) observaram duas
foliações nessa suíte. A primeira N20W/70SW e a segun-
da N30E/50NW. Esses autores descreveram a suíte como
granitos de composição granodiorítica a tonalítica e biotita
granitos, com xenólitos de hornblendito, anfibolito e me-
tabasito. Barros et a!. (2006) apresentaram idade de 1,96
Ga para os biotita-granitos desta unidade. Padilha et al.
(2006) constataram que as rochas desta suíte eram diferen-

tes das litologias do Complexo Xingu, devido a ocorrência
de rochas cinza esbranquiçada de textura equigranular fina
a média, composta por feldspato potássico, plagioclásio e
biotita como mineral máfico, foliação fraca a incipiente
e ocorrência de xenólitos angulosos de rochas gnáissicas.
É comum a ocorrência de enclaves microgranulares de
composição básica, além de injeções félsicas na forma de
veios e bolsões. Idades U-Pb em zircão entre 2,0 a 1,96 Ga
foram obtidas por Barros et al. (2008), e idades modelo
TDM arqueanas entre 2,6 a 2,9 Ga com Nd negativo para
as rochas da suíte. Padilha & Barros (2008) descreveram
essa suíte como biotita-monzogranito a biotita-sienograni-
to e raros quartzo sienitos. Características pós-colisionais
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para essa suíte durante o período acrescionário da Provín-
cia Ventuari-Tapajós, foram atribuídas por esses autores.
Alves et ai. (2010), observaram que a Suíte Intrusiva Vila
Rica representa uma associação diorítica a monzogranítica
de arco continental relacionada ao período orogenético da
Província Tapajós-Parima entre 2040 a 1880 Ma (Santos
et ai. 2004).

GABRO SANTA INÊS
No sudoeste do município de Vila Rica afioram cor-

pos máfico-ultramáficos circulares que foram denomina-
dos de Complexo Estratiforme Santa Inês por Pinho et ai.
(2004) e por Padilha & Barros (2008) como sendo uma
suíte estratiforme constituída por piroxênio homblendito
a homblenda gabro. Ocorrências de megaxenólitos de ro-
chas desta unidade no granito da Suíte Intrusiva Rio Dou-
rado são comuns. Padilha (2005) descreveu essas rochas
como uma variação de homblendito a homblenda gabro,
de coloração verde a verde acinzentada, granulação fina
a muito grossa e afioram na forma de blocos, matacões e
lajedos, algumas vezes formando colinas suaves. Padilha
et aI. (2006) descreveram a presença local de cristais de
homblenda bordejado por cristais de feldspato potássico

Figura 2 - Mapa geológico representando a área de estudo (Modificado de Alves et aI. 2010).
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devido a processos de metassomatismo e estruturas de
acamamento críptico, rítmico e estratificação cruzada, que
são feições características de processos de cristalização
fracionada. Rocha et ai. (2010) reconheceram na região,
rochas gabroicas com textura lamprofirica e olivina gabros
com acamamento rítmico. Alves et ai. (2010) denomina-
ram de Gabro Santa Inês, os corpos máfico-ultramáficos
intrudidos na Suíte Intrusiva Rio Dourado.

8~

Foliação

SUÍTE INTRUSIVA RIO DOURADO
Cunha et ai. (1981) denominou de Suíte Intrusiva Rio

Dourado corpos com feições circulares, granitos gráficos,
pórfiros, rapakivi e microgranitos de coloração róseo-
avermelhada. Esses autores constataram que se tratava
de uma suíte alcalina do tipo A e que constitui associação
co-magmática com as rochas do Grupo Iriri. Uma suíte
com fácies de granito, granodiorito, diorito, granófiro,
microgranito e adamelito foi caracterizada por Lacerda
Filho et ai. (2004). Barros et al. (2005) obtiveram idades
U-Pb em zircão de 1889 ± 11 Ma em granitos no nordeste
de Mato Grosso. Idade U-Pb (TIMS) de 1.869 ± 70 Ma
para um corpo granítico próximo a cidade de Confresa foi
obtida por Barros et ai. (2008). Padilha & Barros (2008)
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observaram que a suíte é formada por Biotita-sienogranito,
Homblenda-biotita-sienogranito e monzogranito com
textura rapakivi e características de granitos do tipo A2.
Rocha & Silva (2008) caracterizaram essa suíte como
granitos de composição sienogranítica com leve tendência
para monzogranítica. Além disso, observaram que as rochas
possuem caráter isotrópico a levemente foliado; textura
equigranular com ocorrências raras de fácies porfirítica,
sendo muito comum a presença de textura rapakivi
evidenciada pelos cristais de K-feldspato bordejado por
cristais de plagioclásio. Na literatura, constata-se que essa
suíte representa um plutonismo intracontinental que forma
par co-magmático com o Grupo Iriri. ° evento plutono-
vulcânico intracontinental de idade orosiriana caracteriza
a Província Amazônia Central na concepção de diversos
autores (Cordani et aI. 1979, Teixeira et a!. 1989, Tassinari
& Macambira 2004, Vasquez & Rosa Costa 2008). Idades
U-Pb em zircão obtidas por Alves et aI. (2010) permitiram
identificar dois episódios plutônicos (1878 e 1864 Ma)
relacionados à transição do período pós-orogênico da
Província Tapajós- Parima e anorogênico (trafogênese) da
Província Amazônia Central. Barros et aI. (2011) obtiveram
idade de 1,88 Ga para os granitos da Suíte Intrusiva Rio
Dourado que indicam que estão intimamente associados
com rochas vulcânicas de caráter félsico a intermediário
do Grupo Iriri (1,87 a 1,89 Ga). Por vezes apresenta-se
cortado por rochas vulcânicas do Grupo Iriri.

GRUPO/RIRI
Inicialmente Forman et al. (1972) denominaram de

Formação Iriri rochas vulcânicas e vulcanoclásticas predo-
minantemente ácidas aflorantes nas regiões dos Rios Iriri e
Xingu. Mais tarde, Pessoa et aI. (1977) in Lacerda Filho et
al. (2004) caracterizaram a Formação Iriri como sub-gru-
po dividindo-a em Formação Salustiano com rochas vul-
cânicas félsicas e Formação Aruri constituída por rochas
vulcanoclásticas. Andrade et aI. (1978) e Bizinella et aI.
(1980) in Lacerda Filho et aI. (2004) elevaram a Formação
Iriri à categoria de grupo. Pelo método Pb-Pb em zircão
Vasquez et al, (1999) e Dall'Agnol et aI. (1999) obtiveram
idades de 1890 ± 2 Ma; Lamarão et aI. (2002) obtiveram
idade de 1888 ± 6; Lamarão et aI. (2002) obtiveram idade
de 1875 ± 4 Ma para rochas do grupo sob a denominação
de Formação Moraes de Almeida. Santos et aI. (2000) e
Pinho et aI. (2004) obtiveram idades U-Pb em zircão de
1870 ± 8 Ma e 1880 ± 43 Ma. Teixeira et al. (2002), La-
marão et aI. (2005) e Vasquez (2006) apresentam idades
modelo TDM arqueanas e paleoproterozoicas com valo-

res negativos de Nd. Geoquimicamente essas rochas apre-
sentam uma composição variada de ácida à intermediária,
caráter metaluminoso a levemente peraluminoso, padrões
de ETR com elevado fracionamento de elementos leves
sobre pesados e anomalia negativa de Eu, devido ao fra-
cionamento do plagioclásio (Rocha et al., 2009). Esses
mesmos autores sugerem que o Grupo Iriri faz parte de
um magmatismo bimodal e pós colisional e é cortado por
diques máficos nas proximidades da cidade de Vila Rica
-MT, nordeste de Mato Grosso. Alves et aI. (2010) adotam
a proposta de Pessoa et al. (1977) e sugerem magmatis-
mo contemporâneo (co-magmático) com os granitóides da
SIRD, além do posicionamento geotectônico na Província
Amazônia Central. Rocha (2011) identificou valores nega-
tivos de cNd' indicando que as rochas vulcânicas do Grupo
Iriri, formou-se a partir de refusão de crosta mais antiga,
possivelmente arqueana.

MATERIAIS E MÉTODOS
A caracterização petrográfica foi realizada a partir de

amostras de rochas consideradas representativas do cor-
po máfico, que foram selecionadas e encaminhadas para a
confecção de seções delgadas, no Laboratório de Lamina-
ção do IGcIUSP. As seções delgadas foram descritas com
o auxílio de um microscópio petrográfico, no Laboratório
de Microscopia do Departamento de Recursos Minerais
(DRM) da UFMT. A caracterização geoquímica foi reali-
zada em amostras de rochas consideradas representativas.
Foram feitas análises geoquímicas a partir de 15 amos-
tras de diques máficos e homblenda gabros com intuito
de caracterizar seu magmatismo. Dados geoquímicos da
rocha encaixante para fins interpretativos, foram extraí-
dos dos trabalhos de Rocha & Silva (2008); Fonseca &
Moura (2010). Por meio dos dados geoquímicos aliados
a caracterização petrográfica, foi possível classificar e ca-
racterizar o magmatismo registrado. °resultado da análi-
se geoquímica (Tab. 1) foi obtido no Departamento de Mi-
neralogia e Petrologia (DMP) do Instituto de Geociências
da Universidade de São Paulo (USP), por Espectroscopia
de Fluorescência de Raios-X, visando a quantificação dos
elementos maiores e traços (Si02, Ti02, A1203, Fe203,
MnO, MgO, CaO, Na20, K20, P205, Ba, Ce, Co, Cr, Cu,
Ga, La, Nb, Nd, Ni, Pb, Rb, Sc, Sr, Th, U, V, Y, Zn e Zr).
Por meio desses dados geoquímicos foram confecciona-
dos os diagramas de classificação geoquímica, mobiliza-
ção, variação, multi-elementar e discriminantes para am-
biente geotectônico.
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Tabela 1-Análises químicas em rocha total (elementos maiores, menores e traços).

I ~
Amostras dos Litotipos Máflcos

I H.omblendll eabro Di<uemd co
Elemento

LR-D LR-25 LR-Z6 LR-30 LR-3L LR-35 LR-39A LR-39B LR-47 LR-49 LR-59B VR-tJ7 VR,,08 VR-O!J VR-15

Si02(%) 50,34 46,23 50,30 50,14 49,52 51,33 48,89 48,88 48,34 49,86 41.26 49,75 47,68 49,08 48,20

Ti02 0,51 0,82 0,53 0,46 2,59 0,97 0,73 0,74 0,94 2,08 1,37 2,52 0,91 0,61 2,03

A120l 8,27 15,18 7,90 9,15 12,65 20,68 17,08 17,00 15,91 13,00 16,58 12,96 16,06 15,94 13,92

F~o, 10,69 12,14 11.00 8,89 1704 8,09 10,96 1097 11.58 16,48 15,12 16.51 11,25 10.52 15,65

MnO 0,21 0,22 0,20 0,17 0,23 0,15 0,16 0,17 0,17 0,23 0,20 0,22 0,17 0,16 0,22

Mg() 12,44 8,79 13,40 12,67 4,10 3,79 7,27 7,14 8,06 4,72 8,55 4,15 767 8,39 5,74

CaO 13,30 12,32 12,46 14,99 7,76 7,28 8,85 8,78 10,52 8,08 12,57 7,79 10,62 10,51 8,82

Na20 1,19 1,76 1,02 1,16 2,62 4,01 3,08 3,33 2,21 2,68 1,70 2,58 2,17 2,31 2,30

K20 0,72 0,62 0,85 0,64 1,94 1,51 0,81 0,64 0,55 1,58 0,50 1,91 0,80 0,59 1,23

PíOS 0,08 0,19 0,08 0,06 0;60 0,37 0,11 O,Il 0,10 0,39 0,44 0,52 0,14 0,07 0,39

Total 97,75 98,27 97,74 98,33 99,05 98,18 97,94 97,76 98,38 99,09 98,29 98,91 97,46 98,18 98,50

Ba (pprn) 69 165 113 115 1031 661 272 251 246 773 156 971 401' 230 718

Ce 76 77 < 35 48 123 61 65 57 67 91 79 126 70 45 81

Co 61 51 67 46 43 23 52 51 53 48 50 39 54 47 46

Cr 79 131 186 711 < 13 45 73 68 123 21 40 <13 112 235 43

Cu 219 112 172 104 41 57 51 56 88 57 111 44 68 66 61

Ga 10 17 10 9 19 25 16 16 18 19 19 20 15 15 20

La <28 <28 33 <28 <28 <28 <28 <28 <28 <28 31 <28 < 28 < 28 <28

Nb 9 < 9 < 9 < 9 10 7 < 9 < 9 <9 <9 < 9 9 <9 < 9 < 9

Nd 27 43 44 25 43 14 21 17 15 43 51 53 25 19 38

Ni 113 50 168 87 24 20 109 105 146 44 25 27 121 172 65

Pb 11 II 10 9 23 9 8 9 7 20 19 22 9 9 17
Rb 29 12 27 38 57 57 29 23 22 43 6 57 24 21 43

Se 57 44 54 55 36 16 26 25 34 38 47 34 30 37 36

Sr 165 441 146 224 253 803 391 409 326 268 712 265 303 234 300

Th <7 < 7 < 7 4 11 < 7 < 7 < 7 < 7 9 8 12 < 7 < 7 9
U 5 4 6 4 6 < 3 3 < 3 3 6 4 5 4 4 5

V 214 296 242 247 369 131 151 176 234 414 352 371 204 198 336

Y 21 22 34 12 42 13 17 18 17 37 23 40 18 18 34

Zn 71 97 81 58 140 111 85 82 84 142 117 132 8] 71 112

Zr 44 37 49 28 183 73 52 55 54 165 56 175 65 55 135

Ti 0,01 0,10 0,01 0,01 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 0,02 0,03 0,01 0,01 0,03

Mg# 0,70 0,59 071 0,74 0,32 0,48 0,57 0,57 0,58 036 0,53 0,33 0,58 0,61 0,42

FM 0,38 0,3 0,41 0,37 0,21 0,15 0,25 0,25 0,28 0,22 0,31 0,21 0,26 0,28 0,24

<: valores abaixo do limite de detecção.
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Petrografia

VILA RICA
Em campo foi constatado que a Suíte Intrusiva Vila

Rica ocorre em forma de blocos e morrotes, correspon-
dendo a um corpo com dimensão de dezena a centena de
metros caracterizado-se como um batólito. Macroscopi-,
camente é descrito como uma rocha de cor cinza, de gra-
nulação média, textura inequigranular e hipidiomórfica a
xenomórfica, e sua mineralogia consiste de quartzo, felds-
pato alcalino, plagioclásio, biotita e opacos. Enclaves má-
ficos podem ser observados em partes no granito, indican-
do uma mistura de magma. Apresenta-se cortado por dique
aplítico de monzogranito. Por meio de análise modal obti-
do por contagem de pontos em seção delgada em amostra
de granito da Suíte Intrusiva Vila Rica, foi classificado o
granito dessa suíte como monzogranito. Microscopica-
mente apresentam textura holocristalina, xenomórfica a
hipidiomórfica de granulação fina a média, composta por
quartzo, plagioclásio, feldspato alcalino, biotita e anfibó-
lio e como minerais acessórios zircão, titanita e opacos,,
e como minerais de alteração a clorita sericita e epidoto.
O quartzo ocorre como cristais anédricos que variam en-
tre 0,5 a 1,3 mm. Apresenta extinção ondulante e ocorre
cristais recristalizados. O plagioclásio ocorre como cris-
tais subédricos que variam entre 0,5 a 2,0 mm. Apresenta
geminação carlsbad e zonação. Processo de sericitização é
observado nos cristais. O feldspato alcalino (microclínio)
ocorre como cristais subédricos menores que 2 mm. Apre-
senta geminação tartan. Processo de sericitização é obser-
vado nos cristais. A biotita ocorre como cristais em palhe-
tas subédricas que variam entre 0,1 a 1,0 mm. O anfibólio
(hornblenda) ocorre como cristais subedricos que variam
entre 0,5 a 1 mm. O zircão ocorre como cristais anédricos
menores que 0,2 mm. A titanita ocorre como cristais pris-
máticos menores que 0,5 mm. Os opacos ocorrem como
cristais subedricos menores que entre 0,1 mm. A sericita
ocorre como produto de alteração do plagioclásio e fel-
dspato alcalino pelo processo de sericitização. O epidoto
ocorre como cristais anédricos menores que 0,3 mm.

GABRO SANTA INÊS

Nas proximidades da Fazenda Cana Brava, o Gabro
Santa Inês ocorre em forma de blocos e lajeados com di-
mensões de dezenas de metros. Macroscopicamente é des-

crito como uma rocha de cor verde escuro a verde acinzen-
tado, de granulação média a muito grossa, textura equigra-
nular e quando porfirítica, com fenocristais de hornblenda
com dimensões de até 30 mm imersos numa matriz de pla-
gioclásio, anfibólio e piroxênio. Sua mineralogia consiste
de anfibólio, plagioclásio, piroxênio sulfetos dissemina-
dos. Acamamento críptico e rítmico são estruturas presen-
tes, ressaltados pelos cristais de anfibólio e piroxênio. O
corpo apresenta-se cortado por veios de plagioclásio de di-
versas direções, que sofreram processo de metassomatis-
mo, e como produto gerou feldspato alcalino bordejando
cristais de hornblenda e piroxênio. Além disso, o processo
de alteração auto-hidrotermal gerou epidoto. Essa rocha
pode ser classificada como hornblenda gabro, devido a seu
elevado volume de hornblenda. Rambo & Ribeiro (2011)
classificaram por meio de análise modal obtido por conta-
gem de pontos em seção delgada em amostras do Gabro
Santa Inês, classificaram o grabro como hornblenda gabro.
Microscopicamente apresentam textura porfirítica, poiqui-
lítica e adcumulática de granulação média a grossa, com-
posta por anfibólio, plagioclásio, piroxênio e feldspato al-
calino, e como minerais acessórios os opacos e biotita, e
como minerais de alteração a sericita, epidoto e anfibólio.
O anfibólio (hornblenda) ocorre como cristais subédricos a
euédricos que variam entre 0,5 a 18 mm . Possui cor verde
a verde levemente amarelado. Ocorre como fenocristais
de hornblenda imersos numa matriz de anfibólio, plagio-
clásio e piroxênio. Apresenta cristais maiores engloban-
do cristais menores de plagioclásio (textura poiquilítica).
O plagioclásio (labradorita) ocorre como cristais tabula-
res subédricos que variam entre 0,2 a 1,0 mm. Apresen-
ta geminação polissintética. Processo de sericitização e
saussuritização são observados nos cristais. O piroxênio
(diopsídio) ocorre como cristais prismáticos subédricos
que variam entre 0,5 a 5 mm. Possui cor verde amarelado.
Processo de uralitização é observado nos cristais. O felds-
pato alcalino (microclínio) ocorre como cristais anédricos
que variam entre 0,7 a 1,2 mm. Apresenta gemi nação tar-
tan. Processo de sericitização é observado nos cristais. Os
opacos ocorrem como cristais anédricos menores que 0,4
mm. A biotita ocorre como cristais em palhetas subédricas
menores que 0,1mm. A sericita ocorre como produto de al-
teração do plagioc1ásio e feldspato alcalino pelo processo
de sericitização. O epidoto ocorre como produto de alte-
ração do plagioclásio pelo processo de saussuritização. O
anfibólio secundário ocorre como produto de alteração do -
piroxênio pelo processo de uralitização.
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SUÍTE INTRUSIVA RIO DOURADO

Nas proximidades das fazendas Cana Brava e Dala-
fini, ocorre a Suíte Intrusiva Rio Dourado (S.I.R.D.) em
forma de blocos e morrotes suaves, e ocorre como um
corpo com dimensão de dezena a centena de metros, ca-
racterizado-se como um batólito. Nos granitos dessa suíte,
ocorre grande número de diques máficos intrudidos. No
mapa geológico (Fig. 2), observa-se que essa suíte ocorre
como um corpo alongado intrudido na Suíte Intrusiva Vila
Rica. Macroscopicamente é descrito como uma rocha de
cor rosa, de granulação média a grossa, textura equigra-
nulare por vezes porfirítica, com fenocristais de feldspato
alcalino com dimensões de até 15 mm. Sua mineralogia
consiste de quartzo, feldspato alcalino, plagioclásio e opa-
cos. Apresenta-se cortado por veios de quartzo de diversas
direções e diques de aplito. Além disso, ocorrem concen-
trados máficos e xenólitos do Gabro Santa Inês. A ocorrên-
cia de xenólitos de homblenda gabro indicou que possivel-
mente a Suíte Intrusiva Rio Dourado é mais antiga que a
unidade Gabro Santa Inês. Por meio de análise modal ob-
tido em contagem de pontos em seção delgada em amostra
de granito da Suíte Intrusiva Rio Dourado, foi classificado
como sienogranito. Microscopicamente apresentam textu-
ra mirmequítica, gráfica e pertítica de granulação média
a grossa, composta por plagioclásio, feldspato alcalino e
quartzo, e como minerais acessórios a biotita, opacos, apa-
tita e zircão, e como mineral de alteração a clorita. O pla-
gioclásio (andesina) ocorre como cristais subédricos que
variam entre 0,2 a 2,5 mm .Apresenta geminação polissin-
tética. Processo de sericitização é observado nos cristais.
O feldspato alcalino (microclínio) ocorre como cristais
subédricos que variam entre 3 a 7 mm. Apresenta gemi-
nação tartan e pertítica. Ocorre fenocristais de microclínio
associados imersos numa matriz rica em feldspato alcalino
e quartzo. Além disso, cristais de quartzo é observado in-
tercrescido em forma vermicular em cristais do feldspato
alcalino (textura gráfica). O quartzo ocorre como cristais
anédricos que variam entre 0,3 a 2,5 m e apresenta extin-
ção ondulante. A biotita ocorre como cristais em palhetas
subédricas que variam entre 0,5 a 2,0 mm. Apresenta in-
tercrescida com opacos. Os opacos ocorrem como cristais
subedricos que variam entre 0,3 a 1 mm. A apatita ocorre
como cristais prismáticos menores que 0,2 mm e inclusas
em cristais de quartzo. O zircão ocorre como cristais pris-
máticos menores que 0,5 mm. Processo de cloritização é
observado nos cristais de biotita.
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DIQUES MAFICOS
Rocha & Silva (2008) observaram diques de rochas

básicas de direção NE, intrudidos no granito Rio Doura-
do, e marcando um contato brusco com os metarenitos da
Formação Gorotire. Os diques de diabásio ocorrem intru-
didos nos granitos da Suíte Intrusiva Rio Dourado e Suíte
Intrusiva Vila Rica, preferencialmente na direção NE. Os
diabásios apresentam direção de N35 - 50E e ocorrem na
forma de blocos e lajeados. As dimensões dos diques va-
riam de 20 a 50 m de espessura e dezenas a centenas de
comprimento. Macroscopicamente é uma rocha melano-
crática a ultramenalocrática, de cor que varia entre cinza a
cinza escuro, de granulação muito fina a média, estrutura
maciça, apresenta leve magnetismo, possui baixo grau de
alteração e óxidos disseminados. Os diques apresentam
intrudidos nos granitos da Suíte Intrusiva Rio Dourado e
Suíte Intrusiva Vila Rica, em contato discordante com a
rocha encaixante e não apresentando aspectos de defor-
mação e metamorfismo. Em campo, foram identificados
14 corpos de diques máficos, e de acordo com a sua va-
riação textural e mineralógica foram divididos em três
grupos: diabásio 1- fino; diabásio 2-fino a médio e diabá-
sio 3- médio a grosso. Por meio de análise modal obtido
por contagem de pontos em seção delgada em amostra de
diques máficos, os diques foram plotados no campo do
gabro, sendo seu correspondente hipoabissal o diabásio.
Microscopicamente os diabásios em geral são holocrista-
linos, inequigranular a equigranular, apresentam textura
intergranular, intercrescimento granofírico, microporfiríti-
ca, ofítica e subofítica de granulação muito fina a média,
composta de plagioclásio, piroxênio, anfibólio e olivina,
e como minerais acessórios os opacos, feldspato alcalino,
clorita, biotita, apatita e quartzo e como minerais de alte-
ração a sericita, epidoto e anfibólio. Os diabásios fino do
grupo 1 apresentam textura intergranular, microporfirítica
e ofitica a subofítica, com cristais hipidiomórficos, com
tamanho variando entre 0,1 a 2,0 mm. São constituídos por
plagioclásio, piroxênio e anfibólio, e como minerais aces-
sórios feldspato alcalino, opacos, biotita e clorita, e como
minerais de alteração a sericita. O plagioclásio (labradori-
ta) ocorre como cristais tabulares euédricos a subédricos
menores que 2,0 mm. Apresenta geminação polissintéti-
ca. Processo de sericitização é observado nos cristais. O
clinopiroxênio (augita) ocorre como cristais prismáticos
subédricos a anédricos que variam entre 0,1 a 0,5 mm.
Possui cor verde pálido. O anfibólio (homblenda e tremo-
lita) ocorre como cristais tabulares subédricos menores
que 1,7 mm. Possui cor verde. Os opacos ocorrem como
cristais anédricos menores que 0,3 mm. O feldspato alcali-
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no (microclínio) ocorre como cristais tabulares subédricos
menores que 0,3 mm. Apresenta geminação tartan. Pro-
cesso de sericitização é observado nos cristais. A biotita
ocorre como cristais em palhetas subédricas menores que
0,1 mm. A clorita ocorre como agregados de cristais em
palheta menores que 0,1 mm. A sericita ocorre como pro-
duto de alteração do plagioclásio pelo processo de serici-
tização. Os diabásios fino a médio do grupo 2 apresentam
textura intergranular, ofítica e intercrescimento granofíri-
co, subofítica e poiquilítica, com cristais hipidiomórficos,
com tamanho variando entre 0,03 a 5,0 mm. São constitu-
ídos por plagioclásio, piroxênio, anfibólio, e como mine-
rais acessórios olivina, opacos, biotita, apatita e quartzo, e
como minerais de alteração a sericita, clorita e anfibólio.
O plagioclásio (labradorita e andesina) ocorre como cris-
tais tabulares subédricos que variam entre 0,5 a 1,6 mm.
Apresenta geminação polissintética. Processo de sericiti-
zação é observado nos cristais. O clinopiroxênio (augita)
ocorre como cristais prismáticos subédricos a anédricos
que variam entre 0,3 a 5 mm. Possui cor verde pálido a
amarelado. O ortopiroxênio (hiperstênio) ocorre como
cristais prismáticos subédricos a anédricos menores que
0,5 mm. Possui cor verde pálido. O anfibólio (hornblenda
e tremolita) ocorre como cristais tabulares subédricos que
variam entre 0,7 a 6 mm. Possui verde a verde amarelado.
A olivina primária ocorre como cristais anédricos menores
que 0,05 mm. Os opacos ocorrem como cristais anédricos
menores que 0,3 mm. A biotita ocorre como cristais em
palhetas subédricas menores que 0,1 mm. A apatita ocorre
como cristais subédricos menores que 0,1 mm. O quart-
zo ocorre em proporções raramente em cristais anédricos
menores que 0,03 mm. A sericita ocorre como produto de
alteração do plagioclásio pelo processo de sericitização. O
anfibólio ocorre como produto de alteração do piroxênio
pelo processo de uralitização. Os diabásios médio a gros-
so do grupo 3 apresentam textura intergranular e ofítica
a subofítica, com cristais hipidiomórficos, com tamanho
variando entre 0,2 a 2,3 mm. São constituídos por plagio-
clásio, piroxênio e anfibólio, e como minerais acessórios
clorita e opacos, e como minerais de alteração a sericita e
anfibólio. O plagioclásio (andesina e labradorita) ocorre
como cristais tabulares euédrico a subédricos menores que
0,2 a 1 mm. Apresenta geminação polissintética. Processo
de sericitização é observado nos cristais. O clinopiroxênio
(augita) ocorre como cristais prismáticos subédricos que
variam entre 0,3 a 1,2 mm. Possui cor verde amarelado. O
ortopiroxênio (hiperstênio) ocorre como cristais prismáti-
cos subédricos a anédricos que variam entre 0,3 e 2,2 mm.

Possui cor verde pálido. O anfibólio (hornblenda) ocorre
como cristais tabulares subédricos menores que 0,8 mm.
Possui cor verde a verde amarelado. A clorita ocorre como
agregados de cristais em palheta menores que 0,1 mm.
Os opacos ocorrem como cristais anédricos a subédricos
menores que 0,5 mm. A sericita ocorre como produto de
alteração do plagioclásio pelo processo de sericitização. O
anfibólio ocorre como produto de alteração do piroxênio
pelo processo de saussuritização.

Observou-se uma semelhança mineralógica entre os
diques máficos de diabásio, quando comparados petrogra-
ficamente. Entretanto, em relação aos minerais principais,
o grupo 1, grupo 2 e o grupo 3 apresentam os mesmos
minerais, exceto a ausência de k-feldspato nos grupos 2 e
3, olivina no grupo 1 e grupo 3, hornblena e tremolita no
grupo 3, e hipertênio no grupo 1. Em relação aos minerais
acessórios, o grupo 1, grupo 2 e o grupo 3 apresentam os
mesmos minerais, exceto a ausência de quartzo e apatita
nos grupos 1 e 3, e biotita no grupo 3. Em relação aos
minerais de alteração, todos apresentam em comum a seri-
cita, e apenas o grupo 1 não apresenta anfibólio, entretanto
apenas o grupo 2 apresenta a clorita.

Classificação Geoquímica

Para classificação química preliminar de rochas,
existem vários diagramas de razões entre álcalis versus
sílica. Nesse trabalho foi utilizado o diagrama binário
TAS (Na20+K20) - Si02, segundo a proposta de Cox
et al. (1979) para rochas vulcânicas. Classificação de ba-
saltos, podem ser baseada de acordo com seus elementos
maiores, menores e traços. Para basaltos sub-alcalinos
há possibilidade em classificá-los em cálcio-alcalino
e toleíticos. Irvine & Baragar (1971) propuseram o
diagrama ternário AFM, afim de classificar esses basaltos.
Uma classificação química de litotipos máficos, utilizando
parâmetros multicatiônicos (De La Rache et al. 1980) re-
presentam uma distribuição de cátions. Este diagrama uti-
liza dois fatores discriminantes baseados em proporções,
os índices RI-R2 (Rl: 4Si - 11 (Na+K) - 2(Fe+Ti); R2:
6Ca+2Mg+AI), que permitem a classificação das rochas e
têm implicações petrogenéticas. A Fig. 3 apresenta o dia-
grama de classificação TAS, com razões de sílica versus
álcalis, segundo a proposta de Cox et a!. (1979). Os litoti-
pos plotam predominantemente no campo dos basaltos (a
amostra LR-35 aparece no diagrama próximo ao campo
dos hawaiitos, devido ter um teor maior de álcalis).
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Figura 3 - Classificação geral dos litotipos máficos de acordo
com o diagrama TAS (Na20+K20) - Si02, segundo a proposta
de Cox et aI. (1979) para rochas vulcânicas. Símbolos: quadra-
do preto= diques; triângulo vazio= hornblenda gabro (Gabro
Santa Inês).

F

Thole~ries
•

Calc.alkalineSeries

A M
Figura 4 - Classificação de litotipos máficos de acordo com o
diagramaAFM (Na20+K20) -FeOt- MgO, segundo aproposta
de Irvine & Baragar (1971). Símbolos como na Fig. 3.
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Na Fig. 4 é apresentado o diagrama AFM de Irvine
& Baragar (1971) que foi utilizado para a distinção entre
basaltos toleíticos e cálcio-alcalinos. Os litotipos máficos
se concentram preferencialmente no campo superior do
diagrama, mostrando uma afinidade para basaltos da série
toleítica.

A Fig. 5 apresenta a classificação multicatiônica
proposta por De Ia Roche et al. (1980). Observou-se uma
variedade de campos plotados pelos litotipos máficos que
variam de basaltos a andesitos basaltos para os diques e
litotipos picriticos para os hornblenda gabro. Os fatores
RI e R2 permitem uma compreensão sobre a evolução das
composições químicas dos litotipos máficos através de
um ciclo orogênico. Os diques máficos de Vila Rica caem
no campo dos basaltos toleíticos intraplaca continental
tendendo aos basaltos andesíticos de arco magmático, e
possivelmente geraram-se por fusão parcial de peridotitos.
Enquanto que os hornblenda gabros caem no campo de
basaltos picritico e provavelmente geraram da evolução
de um magma komatiítico.

~~--------------------~

Q1---------r--------T--------,-------~
·1000

R." 4Si • 11(Na + K) • 21Ft + TI)

Figura 5 - Classificação de litotipos máficos de acordo com o
diagrama de classificação multicatiônica R1-R2 (RI: 4Si - 11
(Na+K) - 2(Fe+Ti); R2: 6Ca+2Mg+Al), segundo a proposta
de De Ia Roche et aI. (1980) para rochas vulcânicas. Símbolos
como na Fig. 3.
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Diagramas Discriminantes de Mobilidade dos
Elementos Químicos

As rochas vulcânicas pré-cambrianas possivelmente
podem ter sido submetidas a processos de alteração hi-
drotermal ao longo do tempo geológico, podendo causar
mobilidade de elementos químicos. Deste modo, deve-se
tomar cuidado quanto à utilização de diagramas geoquí-
micos no estudo dessas rochas. Por meio dos diagramas
confeccionados, conclui-se se houve ou não a mobilidade
dos elementos utilizados. Processos endógenos e exóge-
nos podem influenciar no comportamento geoquímico dos
elementos, e como fator determinante tem-se o potencial
iônico. Os elementos químicos podem ser classificados de
acordo com diagramas multielementares em: elementos de
baixo potencial « 3); elementos de potencial intermediá-
rio (>3 <10) e elementos de alto potencial (> 10). Em pro-
cessos exógenos, elementos de potencial iônico interme-
diário se comportam como imóveis, enquanto que aqueles
de alto e baixo potencial iônico são facilmente mobiliza-
dos por fluidos hidrotermais. Eventos metamórficos in-
fluenciam na mobilidade dos elementos, por serem mais
intensos e favorecendo a solubilização de assembleias
iônicas. Diagramas binários das razões de proporções mo-
leculares (MPR) conforme foi proposto por Pearce (1982)
foram utilizados para sugerir os tipos de mobilização de
elementos químicos dos litotipos máficos. Dependendo
do padrão desses diagramas, pode-se verificar os proces-
sos magmáticos ocorrentes durante a intrusão do corpo.
Vários índices foram testados nesses diagramas binários
(Si02, K20, CaO, Ti02 e FM). Dentre estas razões, foi
utilizado o índice FM, que é a soma de proporções mole-
culares de Fe203, MgO e MnO (FM= Fe203 + MgO +
MnO). Nos diagramas das razões de proporções molecula-
res (MPR) da Fig. 6, pode-se observar um padrão retilíneo
e com pouca dispersão para os elementos utilizados para
análise dos litotipos máficos. As razões para Ti02 e K20
há uma transição dos diques máficos para o hornblenda
gabro (Gabro Santa Inês). As linhas que representam estas
tendências não passam pela origem dos diagramas. Desta
forma, os diagramas indicam de que as rochas não foram
submetidas a processos de mobilizações significativas dos
elementos em questão e que as análises químicas apresen-
tadas refletem composições originais.

Diagramas de Variação

Por meio da utilização dos diagramas de variação
é possível verificar a variação composicional de rochas.
Evolução magmática quando presente, pode ser observa-
do nesses diagramas. Na tentativa de obter-se os melhores
resultados das variações químicas com os diagramas bi-
nários, foi utilizado o número de magnésio Mg# = Mg+ 2
/ (Mg+2 + Fe+2) em proporção molar. Os valores do ín-
dice de magnésio para as rochas estudadas apresentam
variações entre 0,32 e 0,74 (Fig. 7). O valor mínimo de
0,32 corresponde a magmas evoluídos, sendo que o valor
máximo para estas rochas (Mg# 0,74) sugere a magmas
basálticos pouco evoluídos, pois seu valor é próximo de
valores de magmas basálticos primários derivados de peri-
dotitos mantélicos, com Mg# entre 0,74 e 0,80 (Jaques &
Green 1979, Jaques & Green 1980, Takahashi & Kushiro
1983, Bossi et ai. 1993 apud Corrêa da Costa 2003). No
diagrama Mg# versus Ti02 (Fig. 7) mostra que as rochas
estudadas apresentam uma separação em dois grupos de
teores de Ti02, onde o grupo com valores de alto Ti02
é representado somente pelos diques máficos, e o grupo
de baixo Ti02 é representado pelos diques máficos e o
hornblenda gabro (Gabro Santa Inês). De modo que haja
a evolução magmática, com a diminuição do número de
magnésio Mg# (Figs. 7 e 8) ocorre um aumento nos teores
de P205, K20, Ti02, Fe203, Na20, Y, Zn, Zr, Rb, Sr, Ba
e Nb enquanto que CaO, Cr, Ni e Cu diminuem com a evo-
lução magmática. O Al203 apresenta um comportamento
diferente e ocorre com aumento no seu teor até Mg# 0,48
e após esse valor ocorre uma diminuição de A1203 com
a diminuição de Mg#. Tal comportamento é compatível
com o fracionamento tipo gabro e pode ser observado em
outras regiões cratônicas, como por exemplo, no Cráton
São Francisco e Bloco Arqueano de Goiás (e.g. Corrêa da
Costa, 1999,2003, entre outros). Os diques máficos apre-
sentam teores de Si02 com valores entre 41,26 e 51,33
e 46,23 e 50,34 para os hornblenda gabro (Gabro Santa
Inês), e apresenta-se praticamente constante com a dimi-
nuição do número de magnésio Mg#. Devido a presença
de dois grupos de teores de Ti02, pode-se sugerir uma ten-
dência evolutiva para esses litotipos máficos. Os diques de
diabásios representam provavelmente dois momentos de
um magmatismo menos primitivo que o magmatismo do
hornblenda gabro (Gabro Santa Inês).
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Diagramas Multielementar

O diagrama multielementar da Fig. 9 apresenta a
composição para os diques de diabásio de Vila Rica, nor-
malizados para o manto primitivo segundo os valores de
McDonough & Sun (1995). Observa-se uma anomalia ne-
gativa de Nb e Nd, e uma anomalia positiva de Ba comum
a todos os diques. Em relação ao Ti, observa-se que os di-
ques com alto teor de Ti02 apresentam enriquecimento nos
incompatíveis Ba, Rb e K. Esta divisão em dois grupos de
Ti02 pode ser observado também no diagrama de variação
Mg# versus Ti02 da Fig. 7.

&.

&.

RbBa KNbLaCe

Figura 9 - Diagrama multielementar dos diabásios normalizado
para o manto primordial segundo McDonough & Sun (1995).

...

Na Fig. 10 o diagrama multielementar apresenta a
composição para os homblenda gabro de Vila Rica, nor-
malizados para o manto primitivo segundo os valores de
McDonough & Sun (1995). Observa-se uma anomalia ne-
gativa de Ba, Zr e Ti. Os honrblenda gabros apresentam
padrões homogêneos assim como dos diques de diabásio
de Vila Rica, porém, mais empobrecido nos elementos in-
compatíveis (Rb, Ba e K; Figs. 9 e 10).

Na Fig. 11 observa-se os padrões OIB, E-MORB e
N-MORB, comparado com os litotipos máficos de Vila
Rica. Os litotipos máficos apresentam comportamento
entre E-MORB e OIB, com maior tendência para OIB.
Entretanto, os diabásios têm um comportamento mais
enriquecido em Rb e Ba e os homblenda gabro tem um
comportamento mais empobrecido em RB e Ba, e ambos
têm um comportamento mais empobrecido em Zr, Ti e Y,
quando comparado ao OIB.
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Rb Da K Nb La Ce Nd Sr Zr Ti Y
Figura 10 - Diagrama multielementar dos hornblenda gabro
normalizado para o manto primordial segundo McDonough &
Sun (1995).

oJ~~~~~~~~-L-L-L~
RbBa KNbu CeNd $r Zr Ti Y

Figura 11 - Diagrama multielementar normalizado para o man-
to primordial segundo McDonough & Sun (1995), dos diabásio
e hornblenda gabro de Vila Rica. O padrão OIB, E-MORE e
N-MORE (Sun & McDonough, 1989), é apresentado para efeito
de comparação.
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o diagrama multielementar da Fig. 12 apresenta a
composição média para três diques de diabásio do Cráton
Amazônico (e.g. Corrêa da Costa et al. 2008, Corrêa da
Costa et al. 2009, Godoy et al. 2009) comparados com a
média dos diques de diabasio de Vila Rica, e normalizados
para o manto primitivo segundo os valores de McDonough
& Sun (1995). Observa-se uma anomalia positiva com pou-
ca dispersão para Ba e Ce comum entre os litotipos máficos,
onde apenas os diques de Nova Lacerda apresentam-se em-
pobrecidos mostrando um comportamento diferente dos de-
mais litotipos. Em relação ao Ti, todos os litotipos apresen-
tam um pequeno desvio entre si para a anomalia negativa.

Diagramas Discriminantes para Ambientes Tectônico
As séries magmáticas são associações que ocorrem

num tempo e ambiente tectônico particular, apresentando
características evolutivas marcantes. Devido à variação
petrológica que ocorrem numa assembleia de amostras,

e 200
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o S.I Salto do CM
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Figura 12 - Diagrama multielementar normalizado para o man-
to primordial segundo McDonough & Sun (1995), dos diques de
diabásios de Vila Rica comparados com os diabásios do Cráton
Amazônico.

toma-se dificil a identificação de uma sene magmática
e encaixá-Ias em um ambiente tectônico definido. Esses
ambientes são derivados através da tectônica de placas,
ao longo das margens de placas construtivas e destrutivas.
Segundo Fujimori (1990) por meio de elementos maiores e
menores é possível a identificação desses possíveis ambientes
geotectônicos. O diagrama discriminativo da Fig. 13 (pearce
& Cann 1973) mostra que as amostras de dique de diabásio
plotam preferencialmente no campo B e limite do campo D
que representa basaltos tipo MORB tendendo a intra-placa,
enquanto que os hornblenda gabros mostram uma tendência
para toleítos de baixo K do campo A e MORB do campo B.

Ti{100

A'*1Al

S -1ICIIIl. CAa. IAT
C-CAa
O-WPS

l.t

Figura 13 - Diagrama Zr - Ti/l00 - Y*3 para discriminação dos
litotipos máficos (A= lAT [toleitos de baixo K]; B= MORE [basaltos
de assoalho oceânico, CAB [basaltos de arco de ilha], lAT; C= CAB
e D= WPB [basaltos intra-placa]), segundo a proposta de Pearce
& Cann (1973) para rochas vulcânicas. Símbolos como na Fig. 3.



170

°diagrama Fig. 14 (Meschede 1986) mostra que as
amostras de dique de diabásio plotam predominantemente
no campo do toleítos intra-placa do campo C, enquanto
que os homblenda gabros mostram uma tendência para
basaltos de dorsal meso-oceânica do tipo P do campo B.

2l<Nb

Figura 14 - Diagrama Zr/4 - 2xNb - Y para discriminação dos
litotipos máficos (AI-AII= basaltos alcalinos intra-placa; AlI
-C= toleítos intra-placa; B= basaltos de dorsal mesa-oceânica
tipo P; D= basaltos de dorsal mesa-oceânica tipo N e C-D=
basaltos de arco vulcânico), segundo a proposta de Meschede
(1986) para rochas vulcânicas. Símbolos como na Fig. 3.

Por meio da utilização dos diagramas discriminantes
para ambientes tectônicos (e.g. Pearce & Cann 1973,
Meschede 1986) é possível observar que os diques máficos
estudados representam ambientes tipo MORE a intra-
placa, enquanto que os homblenda gabros representam um
ambiente tipo MORE. Além disso, o diagrama de multi-
elemento da Fig. 12 mostra semelhança das rochas de Vila
Rica com rochas básicas das regiões de Vila Bela e Salto do
Céu no SW do CrátonAmazônico consideradas de ambiente
intracratônico.

CONCLUSÕES
Na área de estudo ocorrem litotipos das suítes intrusivas

Vila Rica e Rio Dourado, a unidade Gabro Santa Inês, diques
básicos e como embasamento as rochas Neoarqueanas do
Complexo Santana do Araguaia e vulcânicas do Grupo
Iriri intrudidas na Suíte Intrusiva Rio Dourado. Os diques
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máficos ocorrem intrudidos no granito da Suíte Intrusiva Rio
Dourado, com direção de intrusão N35-50E. As dimensões
dos diques variam de 20 a 50m de espessura e dezenas a
centenas de comprimento. De acordo com a sua variação
textural e mineralógica foram divididos em três grupos. De
modo geral, os diques de diabásio são caracterizados por
apresentar texturas intergranular, microporfirítica, ofitica,
subofitica e intercrescimentos granofiricos. São constituídos
essencialmente por plagioclásio, piroxênio, anfibólio e
olivina, e como minerais acessórios os opacos, feldspato
alcalino, clorita, biotita, apatita e quartzo e como minerais de
alteração a sericita, epidoto e anfibólio. Petrograficamente,
observou-se uma semelhança mineralógica entre os diques
máficos de diabásio, com pequenas variações mineralógicas
em relação aos minerais principais, acessórios e de
alteração. Composicionalmente, os litotipos máficos
(diabásio e homblenda gabro) são classificados como
magmas basálticos. Quando comparados entre basaltos
toleíticos e cálcio-alcalinos, mostraram-se com afinidade
toleítica. Quanto a classificação multicatiônica, os diques
de diabásio apresentam características de basaltos intra-
placa continental, que possivelmente foi originado pela
fusão parcial de peridotidos. Enquanto que os homblenda
gabros apresentam características de basaltos picrítico, e
possivelmente foi originado da evolução de um magma
komatiítico. Dados de mobilidade de elementos químicos
indicaram que as rochas não foram submetidas amobilizações
significativas dos elementos e que os resultados das análises
químicas obtidas refletem composições originais. Os dados
geoquímicos de elementos maiores e traços permitiram
separar os litotipos máficos em dois grupos: l-diques de
alto Ti02 e; 2-diques e homblenda gabro de baixo Ti02.
Os diques de baixo Ti02 e alto mg# correspondem ao
grupo menos evoluído. No grupo de alto Ti02 e baixo mg#
representa os diques mais evoluídos. Em geral, os diques
de alto Ti02 diferem dos diques de baixo Ti02 pelas suas
concentrações mais elevadas de PP5' ~O, Ti02' FeP3'
Nap, Y, Zn, Zr, Rb, Sr, Ba, Nb, CaO, Cr, Ni e Cu. A Si02
é praticamente constante em ambos grupos. Comparando
com valores de mg# observou-se que os diques de alto Ti02
são sempre mais enriquecidos nos elementos incompatíveis
em relação aos diques e homblenda gabro de baixo Ti02.
A anomalia negativa de Nb é comum aos diques. Quando
comparados com outros diques do Cráton Amazônico
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(e.g. Corrêa da Costa et aI. 2008, Corrêa da Costa et al.
2009), apresenta pouca diferença com os diques de Nova
Lacerda, que mostraram-se empobrecidos em elementos
incompatíveis. O comportamento geoquímico dos diques
de alto e baixo Ti02 apresentam padrões entre E-MORB
e OIB, com maior tendência para OIB. Entretanto, estes
litotipos têm um comportamento mais enriquecido em Rb e
Ba e empobrecido em Zr, Ti e Y, quando comparado ao OIB.
E por fim, observa-se que as semelhanças geoquírnicas entre
os diques do Cráton Amazônico sugere que a colocação
dos diques máficos de Vila Rica ocorreram em ambiente
continental intracratônico, enquanto que os homblenda
gabros representariam um ambiente tipo MORB.
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Resumo
A região metropolitana de Belém é palco de intensa explotação de recursos hídricos subterrâneos, quer seja pelas com-
panhias públicas que captam água do sistema aquífero Pirabas ou por poços residenciais que em geral captam água do
sistema aquífero Barreiras. °presente estudo visou à caracterização hidroquímica e isotópica dessas águas, para identi-
ficar misturas entre os dois principais sistemas aquíferos e suas vulnerabilidades. No sistema Barreiras os íons Cl- e Na+
são os principais elementos presentes. No sistema Pirabas, os íons predominantes são RC03' e Ca2+. Estudos estatísticos
mostram boas correlações entre os sistemas aquíferos (::::0,8) e no modelamento geoquímico há evidência de mistura
entre os aquíferos, devido ao formato de distribuição da composição de cada amostra em linhas paralelas no diagrama
de Schoeller e da convergência dos resultados da composição de amostras do sistema Barreiras no Pirabas modeladas a
10%, sugerindo misturas entre os aquíferos estudados, sendo essa mistura mais evidente no período chuvoso. As assina-
turas isotópicas 87Sr/86Srdas amostras dos poços no sistema Barreiras apresentam-se mais radiogênicas que a do Pirabas.° sistema aquífero Barreiras apresenta influência de rochas depositadas em ambiente continental (87Sr/86Sr= 0,711-
0,712) e o Pirabas, predominantemente formação fossilífera marinha (87Sr/86Sr= 0,708-0,709). Através de diagramas
de dispersão e uso da razão 87Sr/86Sr,constatou-se a homogeneização das razões 87Sr/86Srentre as águas dos aquíferos
Barreiras e Pirabas de forma mais evidente no período chuvoso, apresentando excelente discriminação no período de
maior pluviosidade.

Palavras-chave: Isótopo de Sr, Hidrogeoquímica, Aquíferos Pirabas e Barreiras, Mistura.

Abstract
The metropolitan region of Belem is place of intense groundwater exploitation, by both public companies that collect
water from the Pirabas Aquifer and by residential wells that generally capture water from the Barreiras Aquifer. This
study aimed to characterize these waters hydrochemically and isotopically, in order to identify mixtures ofthe two main
aquifer systems and their vulnerabilities. At Barreiras, Cl and Na+ are the main ions. At Pirabas, RC0

3
' and Ca2+ are

the predominant ions. Statistical studies show good correlations between aquifers (::::0.8) and geochemical modeling
shows clear evidence of hydraulic connection between the two aquifers due to the distribution of composition of each
sample in parallellines in the Schoeller diagram and convergence of samples composition of the Barreiras system into
the Pirabas system, shaped to 10%, suggesting mixtures between these aquifers, which is more evident in the rainy se-
ason. The 87Sr/86Srratios of samples from Barreiras wells are more radiogenic than those from Pirabas. The Barreiras
aquifer is of continental provenance (87Sr/86Sr= 0.711-0.712) and the Pirabas aquifer is predominantly marine (87Sr/86Sr
= 0.708-0.709). Scatterplots and 87Sr/86Srisotope ratios show isotopic homogenization between the Pirabas and Barreiras
aquifers, which is more clear in the rainy season, with excellent discrimination during periods ofhigher rainfall.

Keywords: Sr Isotope, Hydrogeochemistry, Pirabas and Barreiras Aquifers, Mixture.
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INTRODUÇÃO

A água é fundamental para os seres vivos, tão impor-
tante que nela surgiram às primeiras formas de vida, a evo-
lução dos seres vivos sempre foi dependente da água. De
fato, há grande quantidade de água distribuída no planeta,
porém menos de 3% da água do mundo é doce, restando
menos de 1% para o consumo (Matta 2002).

Os recursos hídricos são explotados em demanda
crescente para diversas finalidades, muitas vezes fruto do
crescimento desordenado, soma-se a isso, falta de políticas
públicas que busquem menor impacto na qualidade das
águas (Matta 2002).

Nesse contexto inserem-se várias capitais e distri-
tos brasileiros, tal qual a Região Metropolitana de Belém
(RMB), com uma população próxima a 2.000.000 de ha-
bitantes e diversos problemas, quer seja na distribuição de
moradias como nas condições sanitárias da região. Matta
(2002), Cabral (2004), Costa (2004) e Paranhos (2010)
destacaram os riscos de contaminação de aquíferos devido
à ocupação desordenada, bem como características geo-
lógicas peculiares na RMB (consideram-se os municípios
de Belém, Ananindeua, Marituba, Santa Bárbara do Pará,
Benevides e Santa Isabel do Pará).

Dentre as características geológicas peculiares,
Costa (2004) e Palheta (2008) enfatizaram a influência da
neotectônica sobre os arranjos geométricos dos aquíferos
dos dois principais sistemas de águas subterrâneas na RMB
(Sistemas Barreiras e Pirabas). Sendo as falhas normais,
as superfícies potenciais de menor pressão, constituindo-
se num dos locais de maior favorabilidade para a recarga
dos aquíferos por elas interceptados. Daí decorre uma
grande preocupação no que diz respeito à possibilidade de
contaminação desses aquíferos por influência antrópica,
a partir dessas áreas de recarga, haja vista muitas delas
estarem completamente oneradas pela ocupação humana
sejam pela urbanização ou por atividade agrícola. Paranhos
(2010) utilizando a hidrogeoquímica do sistema aquífero
Pirabas em Icoaraci sugeriu possível mistura entre os
aquíferos.

Concomitante a hidrogeoquímica, o estudo a partir
de isótopos vem se desenvolvendo de forma crescente
devido à modernização e aumento da precisão de equipa-
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mentos para essa finalidade como o TIMS (Espectrômetro
de Massa de Termo Ionização) e ICP-MS (Espectrômetro
de Massa com fonte de Plasma Acoplado Indutivamente),
possibilitando aplicação de diversos elementos químicos,
tais como U, Pb, Sr, Nd para análise da composição isotó-
pica e geocronologia.

O elemento estrôncio (Sr) possui grande aplicabilida-
de em estudos de águas através da razão isotópica 87Sr/86Sr,
como por exemplo em intrusão de água do mar e origem
de águas (Jorgensen et ai. 2008). Os estudos utilizando a
geoquímica isotópica e a hidrogeoquímica são bastante es-
cassos, destacando-se Allégre et ai. (1996), Bordalo et ai.
(2007), Queiroz et ai. (2009) e Paranhos (2010).

A área de estudo compreende quatro sub-áreas: 1° -
N o distrito de Icoaraci em Belém onde foram amostrados
3 poços da SAAEB (Serviço Autônomo de Água e Esgoto
de Belém), com poços de profundidade média de 150 a
270 metros, os quais correspondem ao sistema aquífero Pi-
rabas, bem como 3 poços rasos, correspondentes ao siste-
ma aquífero Barreiras; 2° - No município de Ananindeua,
3 poços profundos da COSANPA (Companhia de Sanea-
mento do Pará), com poços de profundidade média similar
aos poços da SAAEB (Aquífero Pirabas), mais 3 poços ra-
sos nessa região, 3° - No município de Capanema, 2 poços
rasos (15 a 40 metros), local de reconhecida recarga para o
sistema aquífero Pirabas, 4° - No município de Benevides,
em 1 poço raso de (25 metros), local de reconhecida recar-
ga do aquífero Barreiras.

Foram realizados estudos entre os sistemas aquífe-
ros Barreiras e Pirabas, através da geoquímica isotópica
(utilizando os isótopos de Sr) e a hidrogeoquímica clássi-
ca nas sub-áreas de Icoaraci e Ananindeua, bem como na
região de Benevides e Capanema (para fins comparativos
da região de recarga do aquífero Pirabas) durante um ciclo
hidrológico completo, na tentativa de identificar misturas
entres os aquíferos.

CONTEXTO GEOLÓGICO

A região nordeste do Pará apresenta uma cobertura
sedimentar sobrejacendo a um embasamento cristalino, o
qual apresenta rochas de variados graus de metamorfismo,
como gnaisses, quartzitos, xistos e filitos (Oliveira et ai.
2001).
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Tabela 1-Coluna Estratigráfica da Cobertura Sedimentar da Região Nordeste do Pará (Sauma Filho, 1996).

ERA PERÍODO ÉPOCA UNIDADE DESCRIÇÃO
Sedimentos recentes

O
HOLOCENO SEDIMENTOS quartzosos com matéria-~ MODERNOS orgânica; argila, silte e-e areia.

~ Sedimentos areno-argilosos

~ PÓS-BARREIRAS
inconsolidados, quartzosos,

O PLEISTOCENO siltico-argilosos com
U ~ arenitos ferruginosos- O'-O
N intercalados.
O Arenitos de granulometria
Z~ variada, mal selecionados,
U MIOCENO- FORMAÇÃO argilosos, intercalados a

~ PLIOCENO BARREIRAS
siltitos e argilosos de cores

':s variadas, tendo-se ainda
níveis de concreções

~ ferruginosas.
(;;l Calcários e margas,~

OLIGO- FORMAÇÃO PlRABAS intercalados com folhelhos
MIOCENO cinza-esverdeados e

arenitos calciferos.

Abaixo se segue a integralização de dados proposto
por Sauma Filho (1996), no qual a sequência sedimentar
do Terciário compreende o Grupo Barreiras de origem es-
sencialmente continental e a Formação Pirabas, de origem
marinha (Tabela 1).

Neotêctonica do Nordeste Paraense e de Belém

Até a década de 70 acreditava-se que a região nordeste
do Pará, assim como outras áreas de idade cenozoica no
Brasil, fosse estável, sem indícios de tectonismo recente
(Palheta 2008). Entretanto, após investigações de campo e
análise por sensoriamento remoto identificaram feições e
estruturas tectônicas que acrescentaram uma nova perspectiva
quanto ao processo neotectônico do nordeste do Pará. Foram
realizados estudos no qual foram estabelecidas as relações
de neotectonismo com diversas áreas da Amazônia (Borges
et aI. 1995, Costa et aI. 1991, Costa 1996, Costa et al. 1996,
Costa 2004, Palheta 2008, Abreu 2012).

Segundo Bemerguy et ai. (1995) duas grandes movi-
mentações neotectônicas caracterizaram a região nordeste
do Pará, considerando os intervalos:

JvflOCENO - PLIOCENO

As manifestações neotectônicas, na região nordeste
do Pará, em geral, são caracterizadas pelo desenvolvimen-
to de estruturas transtensivas (Costa et ai. 1996, Palheta
2008).

As falhas transtensivas ocorrem nas regiões da ilha de
Marajó, Belém, Ipixuna do Pará e zonas litorâneas. Segun-
do Palheta (2008) compreendem falhas mestras normais,
lístricas e planares, na direção NW-SE, inclinadas para NE,
as quais estruturam a bacia na qual foram depositados os
sedimentos da sequência Pirabas-Barreiras.

Segundo Costa et al. (1996) e Palheta (2008), a evo-
lução tectonossedimentar dessa bacia de afastamento é re-
lacionada a duas fases:

1) Avanço do mar Pirabas controlado pelas falhas
normais (NW-SE) e consequentemente a sedimentação dos
carbonatos da Formação Pirabas.

2) Movimentações sucessivas ao longo das falhas
normais, que geraram a deposição da sequência siliciclásti-
ca da Formação Barreiras. As falhas transcorrentes dextrais
NE-SW, que também atuaram durante a evolução da bacia,
podem ser responsáveis pelo controle da distribuição das
sequências sedimentares na direção NW-SE.

PLEISTOCENO - HOLOCENO

Durante essa Época, ocorreu o surgimento no nordes-
te paraense de diversas estruturas romboédricas transtensi-
vas, de dimensões variadas, assimétricas e simétricas, re-
presentadas por falhas transcorrentes dextrais E-W que se
interligam por meio de falhas normais NW-SE, NNW-SSE
e N-S, definindo bacias de afastamento (Costa et al. 1996, -
Palheta 2008).
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Segundo Palheta (2008) a movimentação das falhas
normais provocou a distribuição, em faixas alternadas, das
formações Ipixuna e Barreiras. Expôs isolada a Formação
Pirabas em meio a Formação Barreiras; promoveu o bas-
culamento da Ilha de Marajó; possibilitou a deposição da
sequência Pós-Barreiras; gerou formação de arcos, de co-
tovelos, de segmentos retos, de capturas e de segmentos
meandrantes na rede de drenagem (Fig. 1).

Segundo Igreja et ai (1990), a região de Belém é
definida por duas direções principais de feixes de fa-
lhas:

Zonas normais NE-SW

Segundo Palheta (2008) são falhas normais N500-
600E com mergulhos fortes para NW. São caracterizadas
por rotações nas camadas sedimentares 'impostas nas
estruturas primárias e nos níveis lateríticos da Formação
Barreiras, com inclinações de até 30° em direção ao
continente, no sentido SE.

Zonas Transferente NW-SE

Palheta (2008) afirma que são falhas transcorrentes
dispostas nas direções N45°-55°W com mergulhos sub-
verticais que recortam litotipos, principalmente argilosos.
Estas falhas são definidas por estruturas hidroplásticas
como cataclasitos foliados descontínuos, porções elipsoi-
dais menos deformadas posicionadas ao longo das zonas
transcorrentes, e fragmentados de argilitos gerados por in-
terseção de falhas.

Considerando o estudo de Igreja et ai. (1990), as fa-
lhas normais (NE-SW) permitiram regionalmente posicio-
nar a direção NW-SE como a de maior estiramento. De
posse da informação, Igreja et ai. (1990) elaboraram um
modelo esquemático do arranjo neotectônico da região de
Belém e adjacências, conforme Fig. 2.

A partir do estudo de Costa (2004), no qual se ba-
seia na análise de drenagem da RMB e a geometria dos
aquíferos a partir de falhas normais, pode-se evidenciar a
influência da neotectônica devido à similaridade de arran-
jo conforme ilustração abaixo (Fig. 3). Segundo Pinhei-
ro (2009), a correlação de poços situados em um mesmo
bloco individual demonstrou que as camadas geológicas
que ocorrem em cada um deles têm atitudes distintas, cer-
tamente influenciadas pela atuação de processos neotec-
tônicos.
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Figura 1 - Estruturas paleogenas-miocênicas: falhas mestras
normais na direção NW-SE, inclinadas para NE, controlaram a
deposição da Sequência Pirabas-Barreiras. Falhas transcorren-
tes dextrais NE-SW secionam as falhas normais. Fonte: (Costa
et al. 1996, Palheta 2008).

Por serem falhas normais superficies potenciais de
menor tensão, elas se constituem um dos locais mais fa-
voráveis para a recarga dos aquíferos por elas intercep-
tadas, pois as falhas e fraturas abertas são condutos dos
sistemas hidrogeológicos. Já Abreu (2012) aponta através
de estudos morfoestruturais realizados em Castanhal-PA
que as falhas estruturais no nordeste do Pará configuram
importantes condutos para a recarga dos sistemas hidroge-
ológicos.

HIDROGEOLOGIA
Os principais sistemas hidrogeológicos no nordeste

Paraense, de forma geral são conhecidos como sistema hi-
drogeológico Pós-Barreiras, sistema hidrogeológico Bar-
reiras e o sistema hidrogeológico Pirabas, localizados em
rochas das formações homônimas (Sauma Filho 1996).

O sistema Pirabas corresponde à unidade aquífera
inferior, formada por dois sistemas aquíferos do tipo mul-
ticamada, denominados de Pirabas e Pré-Pirabas (Oliveira
et ai. 2001), modificados para Pirabas Superior e Pirabas
Inferior por Matta (2002).
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Pirabas Inferior

O sistema hidrogeológico Pirabas Inferior é com-
posto predominantemente de uma sequência rítmica onde
arenitos de cor cinza-esbranquiçado, granulação fina à
conglomerática, se intercalam com camadas mais espessas
de argilitos e siltitos avermelhados. Formam um sistema
estratificado e confinado pelo pacote sobrejacente, e, se
caracterizam por uma permeabilidade vertical variável.
Estes aquíferos estão localizados a profundidades superio-
res a 180 m e apresentam características hidráulicas que
permitem caracterizá-los como excelentes; suas vazões
podem chegar ou mesmo superar valores de 300 mvh (Pa-
ranhos 2010).

Pirabas Superior

O primeiro sistema hidrogeológico, denominado de
Pirabas Superior, é caracterizado por argilitos calcíferos

N

!

Figura 2 - Modelo neotectônico da região de Belém e adjacên-
cias. Fonte: (Igreja et aI. 1990, Palheta 2008).
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de cor cinza-esverdeado e calcário duro, de coloração cin-
za claro, que se alternam sucessivamente com camadas de

arenito calcífero, siltitos e arenitos no intervalo de profun-

didade de 70 a 180 metros. O potencial desse aquífero é
moderado, entretanto, verificam-se permeabilidades re-

lativamente altas nos arenitos de granulação mais grossa
(Oliveira et al. 2001).

Do ponto de vista da qualidade das águas, apresentam
água de boa qualidade, não havendo restrição para o con-

sumo humano. O conteúdo de sólidos totais dissolvidos
oscila entre 242 e 383 mg/L, a dureza total (em CaC03)

varia entre 110 a 235 mg/L, com uma média de 165 mg/L

CaC03 (Paranhos 2010), segundo a classificação de Boyd
(1990), são águas moderadamente dura a dura. O manga-
nês e o ferro, dependendo da área onde o poço foi constru-

ído mostram concentrações baixas (Paranhos 2010).

Figura 3 - Mapa de prováveis áreas principais de recarga na
RMB. localizadas ao longo do traçado defalhas normais. Fon-
te: (Costa 2004).
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Sistema Barreiras
Aparece em profundidades de 25 a 90 metros, com

camadas aquíferas em tomo de 70 metros de profundidade,
de natureza livre a confinada, neste caso pela presença
de camadas argilosas sucessivamente intercaladas com
areias, com vazões entre 10 e 70 m'/h, Possui certo grau
de vulnerabilidade, e um dos principais problemas é o teor
excessivo de ferro (acima de 0,3 mgIL), fora do padrão
recomendado pelo Ministério da Saúde n° 2.914/2011 (Marta
2002, CabraI2004).
Sistema Pós-Barreiras

É formado por camadas de rochas argilo-arenosas,
inconsolidadas, que ocorrem até os primeiros 25 metros
de profundidade. Esses aquíferos apresentam um fraco po-
tencial hidrogeológico (Oliveira et ai. 2001). Apresentam
caráter livre a semiconfinado, mostrando grande vulne-
rabilidade atestada por altos índices de nitrato e amônia
(Matta 2002, CabraI2004).

Geologia Isotópica do Estrôncio (Sr) e a sua Utilização
em Análise de Mistura de Águas

O estrôncio tem quatro isótopos estáveis que ocor-
rem naturalmente, 84Sr,86Sr,87Sr,88Sre suas abundâncias
isotópicas são 0,56%, 9,87%, 7,04% e 82,53%, respectiva-
mente. A abundância isotópica dos isótopos de estrôncio
são variáveis por causa da formação de 87Srradiogênico
através do decaimento natural do 87Rb, dessa forma, a
composição isotópica de estrôncio em rocha ou mineral
depende da idade e da quantidade de rubídio presente no
meio (Faure 1986).
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O valor da razão isotópica 87Sr/86Srdissolvido na
água meteórica é aproximadamente 0,7092 (Négrel & Pe-
telet-Giraud 2005). Essa razão é considerada homogênea
devido ao longo tempo de residência do Sr nos oceanos, da
ordem de 5x106 anos, quando comparado com o tempo de
mistura das águas oceânicas, de cerca de 103 anos (Banner
et ai. 1994). A Tabela 2 apresenta algumas razões isotópi-
cas conhecidas.

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

Bordalo et ai. (2007) testaram a potencialidade da
ferramenta isotópica de estrôncio em três regiões da zona
bragantina, revelando valores de 0,71027 a 0,71364 no
poço da região do Acarajó, refletindo maior contribuição
de Sr radiogênico compatível com o ambiente continen-
tal (Barreiras), já no Pântano Salino aonde se encontra
um ambiente transicional os valores variam de 0,70959 a
0,70984, e no "Furo do chato" localizado no ambiente de
mangue intermaré, revela a influência marinha nas águas
subsuperficiais com valores de 0,70914-0,70933. Jorgen-
sen et ai. (2008) com o objetivo de investigar intrusão de
água do mar destacaram valores em aquíferos não-confi-
nados na costa da Dinamarca que representam mistura de
águas a partir da água do mar, aquífero arenoso e aquífero
ca1cário, sugerindo razões isotópicas 87Sr/86Srde 0,7092,
0,7094 e 0,7082, respectivamente.

Tabela 2 - Razões lsotópicas de Sr em diversos ambientes.

Ambientes I Fonte
Crosta Continental
Carbonatos Marinhos Fanerozóicos
Água do Mar Atual

Chuva em áreas oceânicas
Chuva em área urbana
Chuva em área continental
Sedimentos em Suspensão do Rio Amazonas

Sedimentos em Suspensão do Rio Negro
Sedimentos em Suspensão do Rio Trombetas
Média das rochas dos Andes

0,7123
0,707 - 0.709
0,7092
0,7092
0,7103
0,7130
0,7109
0,716223
0,732295
0,70566 - 0,70951

Allegre et aI. 1996
Banner, 2004
Banner, 2004
Capo et al, 1992
Xu et al, 2009
Xu et al, 2009

Banner, 2004
Gaillardet et al, 1997
Gaillardet etal, 1997

Rollinson, 1993
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MATERIAIS E MÉTODOS

Localização dos Pontos
As amostragens foram realizadas em regime bimes-

tral desde Julho-Agosto de 2010 a Maio-Junho de 2011 ca-
racterizando um ciclo hidrológico completo contemplando
os meses chuvosos e meses mais secos. Considerando o
referido período, totalizou-se (6) seis campanhas de coleta
(Fig.4).

Adotaram-se as campanhas de Julho-Agosto/20IO,
Setembro-Outubro/20 1O e Maio-Junho/20 11, como perí-
odo seco, enquanto Novembro-Dezembro/20IO, Janeiro-
-Fevereiro/2011 e Março-AbriI12011 foram considerados
para efeito de análise e cálculo como período chuvoso.

Para estudo isotópico e da química das águas do

aquífero Barreiras e Pirabas, em Ananindeua e Icoaraci,
foram escolhidos 3 poços em cada unidade aquífera: em
Ananindeua serão utilizados 3 poços profundos na CO-
SANPA e 3 poços rasos de particulares; em relação a Icoa-
raci, foram utilizados 3 poços profundos da SAAEB, bem
como 3 poços rasos de particulares, totalizando 6 amostras
em cada sub-área, 12 amostras no total (cada campanha de
coleta), foram realizados ainda coletas de 2 amostras em
poços rasos em Capanema (Aquífero Pirabas) e em 1 poço
raso de Benevides (Aquífero Barreiras).

Complementou-se com análises química e isotópica
de água da chuva dentro do período da amostragem em
Belém-PA, bem como análises isotópicas da rocha aquífe-
ra (na seções aquíferas do Barreiras e Pirabas).
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Figura 4 - Mapa de localização e de amostragem da área de trabalho (Belém - Distrito de lcoaraci, e Ananindeua}, mostrando os •
pontos de backgrounds Benevides e Capanema.
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A nomenclatura das siglas, considerando a Fig. 4, são
as seguintes: PC (Aquífero Pirabas - Poços Capanema) /
BNB (Aquífero Barreiras - Poço Benevides) / BB (Aquí-
fero Barreiras - Poços Belém) / BA (Aquífero Barreiras -
Poços Ananindeua)/ PB (Aquífero Pirabas - Poços Belém)
/ PA (Aquífero Pirabas - Poços Ananindeua) / ACH (Água
da Chuva) / RFB (Rocha da Formação Barreiras) / RFP
(Rocha da Formação Pirabas). Ressalta-se que para efeito
de análise gráfica foram individualizados em Poços Bar-
reiras e Pirabas.
Parâmetros Físico-Químicos

Foram determinados parâmetros físicos e físico-quí-
micos in situ (temperatura, condutividade elétrica, pH e
sólidos totais dissolvidos) e então acondicionadas em bai-
xa temperatura para transporte até o laboratório de hidro-
química do Instituto de Geociências (lG) da UFPA, para
análise de Bicarbonato, Ferro Total, Sílica. Ressalta-se que
os elementos maiores foram realizados no laboratório de
cromatografia do IG, da UFPA.

Bicarbonato
Inicialmente é encontrada a alcalinidade total, de-

terminada através do método titulométrico com H2S04
(0,02N), padronizado, pipetando 100 mL das amostras e o
mesmo volume aplicado para um branco obtido com água
destilada. Como indicadores foram usados a fenolftaleí-
na e o alaranjado de metila, e os resultados expressos em
mg/L de CaC03 (Rodier 1981). A concentração de bicar-
bonato foi determinada a partir dos valores numéricos da
a1calinidade total, que são multiplicados pela constante
1,22 (Custódio & Llamas 1976).
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Ferro Total
Utilizou-se o método da orto-fenantrolina, com a de-

terminação espectrofotométrica de ferro, espectrofotôme-
tro marca BECKMAN DU-6 com À = 510 nm em cubeta
de 1 em. Nesse método, o ferro solúvel é reduzido a ferro
ferroso com hidroxilamina em meio ácido e, em seguida,
tratado com orto-fenantrolina em pH 3,2 a 3,3. A colora-
ção do complexo vermelho-alaranjado é independente do
pH (faixa 3 a 9). A concentração de ferro total é obtida
mediante curva de calibração a partir de padrões preesta-
belecidos (CETESB 1978).

Silica
A concentração de sílica é obtida utilizando o método

de Grasshoff(1964) combinando reagentes, ácido ascórbi-
co e ácido oxálico pelas seguintes razões: (i) para reduzir
o excesso de molibdato presente, (ii) para reduzir a influ-
ência do fosfato presente na amostra.

Cátions e Ânions
As concentrações de cátions (Na', K+, NH/, Mg2+ e

Ca2+) e ânions (F', CI', N02', N0
3
' e SO/") foram deter-

minadas por cromatografia líquida utilizando-se croma-
tógrafo de íons DIONEX DX-120. Para a análise de cá-
tions utilizou-se coluna catiônica (CSRS ULTRACS12A
DIONEX), eluente 20 Mm MSA (Ácido Metanosulfônico)
e fluxo 1,0 mL min'. Para análise dos ânions utilizou-se
coluna aniônica (ASR8 ULTRA-AS14 DIONEX), como
eluente solução 3,5 mM Na2CO/1,0 mM NaHC03 e fluxo
1,2 mL min'.

Os parâmetros químicos estão sumarizados a seguir
(CETESB 1978, APHA 1995) (Tabela 3):

Parâmetros
Tabela 3 - Parâmetros Químicos e Métodos utilizados

Descrição do Método

pH, Sólidos Totais Dissolvidos (STD),
Condutividade Elétrica (CE)

Leitor de pH, S'FD e Condutividade, marca WTW modelo
9l, marca ORlON modelo 115A.

Ferro Total Determinação por meio espectrofotométrico (CETESB
1978).

Bicarbonato
Método titulométrico com H 280/, para determinar a
Alcalinidade Total, e multiplicados pela constante 1,22
expressa em mg/L de CaC03 (Custódio e Llamas, 1976).

Sílica Método espectrofotométrico de Grassboff(1964)
combinando reagentes, ácido ascórbico e ácido oxálico.

Cátions e Ânions
As concentrações dos elementos maiores foram
determinadas por cromatografía líquida utilizando-se
cromatógrafo de íons DIONEX DX-120.
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Análise Isotópica de Sr
As amostras destinadas à análise isotópica de estrôn-

cio (Sr) foram filtradas em filtros de Marca Millipore de
0,45 11m, acidificadas com HN03-bidestilado a pH em
tomo de 2 e estocadas em garrafas de polietileno de 250
mL refrigeradas (Négrel & Petelet-Giraud 2005, Bordalo
et al. 2007).

Baseando-se na metodologia implantada no Labora-
tório de Geologia Isotópica da UFPA segundo Bordalo et
aI. (2007) para determinação da razão isotópica 87Sr/86Sr
em águas, evaporou-se 200 mL de amostra quando dos po-
ços Barreiras, 100 mL de amostra quando de proveniência
do Pirabas (devido a diferença da quantidade de estrôn-
cio dissolvida na amostra) e 500 mL de amostra de água
da chuva; e posteriormente solubilizados com 1 mL de
HN03-bidestilado 3,5 mol/L, para separação cromatográ-
fica do Sr com resina Sr.spec.

Quanto à análise das rochas da formação Barreiras e
Pirabas, utilizou-se o método de abertura de rocha total, no
qual utilizou-se 1 mL HF-bidestilado, 0,5 mL de HN03.

-bidestilado (13 N) e 0,5 mL de HCl04, após o ataque quí-

mico foi-se solubilizado com lmL de HN03-bidestilado
3,5 mol/L, realizando-se a separação cromatográfico do Sr
com a resina Sr.spec.

Após esta separação, além de todos os procedimen-
tos laboratoriais para evitar ao máximo a contaminação de
Sr, as amostras foram levadas para análises num espectrô-
metro de massa (Inductively coupled plasma mass spec-
trometry - ICP-MS, Modelo Neptune) onde foram feitas
as leituras das amostras. A concentração de Estrôncio das
amostras foi determinada através da mistura com traça-
dor de Sr (86/84 = 0,054998; 87/84 = 0,021387; 88/84 =
0,165433), produzido no Laboratório de Geologia Isotópi-
ca da UFPA. Para o controle da precisão analítica utilizou-
-se o padrão SRM-987 que forneceu uma média 0,710272
± 0,000020 (n= 14) para a razão 87Sr/86Sre os brancos totais
de Sr ficaram entre 2,72 - 3,28 ng.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Apresentam-se na Tabela 4 os resultados das mé-

dias analíticas dos parâmetros analisados, considerando o
período sazonal.

Tabela 4 - Parâmetros físicos e químicos das amostras estudadas nos períodos sazonais

Parãmetros pH I Temp. I CE I Fe(l) I STD I Silica I RCOi I cr I NOi I so/' I Na· I NRt I r I MrrlCa""I Sr"

Unidades Amosrras - I ·C I !IS1cm I meq'l, I mglL I rngIL I rncqfL I meqfL T meqâ, 1 meqfL1 rneqfLf meqfLT meqfL I rneqfL I meq/l I meqll
BB-OI 4,34 29,40 17,94 0,01 63,67 2,83 NO 0,33 0,07 0,12 0,42 0.03 0,04 0,01 0.10 0,002

Vl BB-02 4,60 28,57 64,27 0,003 41,73 2,82 NO 0,24 0,06 0,07 0,33 0.01 0,01 0,00 0.06 0,001
~ BM3 5.,71 29,27 34,6.9 0,01 5.4,00 1,85 NO 0,33 0.13 0,10 0,39 O.ol 0,04 0,05 0.13 0,005
P:i~ BA.oI 4,72 27,20 40,11 0.01 18,33 6,83 NO 0,25 0,08 0,07 0,42 0.02 0,01 0,001 0.02 0,001~

8 <: BA.()2 5.67 28,07 31,37 0,001 10,33 6,38 NO 0,27 0,06 0,06 0,38 0.01 0,01 0,001 0.02 0,001p::j
l.Il
<1l BA.()3 5,22 28,20 50,10 0,01 41,00 1,91 NO 0,11 0,10 0,13 0,33 0.03 0,03 0,01 0.13 0,006

,§ PB.oI 1.,27 29,21 3J2,47 0,02 154,00 10,15 1,85 e.u ND 0,14 0,16 ND 0,04 0,09 2,03 0,019
~ PB.o2 7,47 30,17 326,13 0,01 150,67 11,10 I,S8 0,09 NO 0,13 0,09 NO 0,04 0,09 2,05 0,018l.Ilp., ~ PB-03 7,56 30,07 321,87 0,01 151,67 10,71 1,95 0,10 NO NO 0,020p::j 0,14 0,13 0,04 0,09 2,07

~ PA-Ol 7,42 30,17 385,33 0,01 176,67 12,09 2,08 0,10 NO 0.10 0,11 NO 0,04 0,10 2,25 0,OJ9
e,

PA-02 7,45 29,77 354,27 0,01 159,67 12,28 2,02 0,08 NO 0,10 0,12 ND 0,04 0,10 2.16 0,017
PA.;()3 7,59 29,63 343,27 0,01 IS7,67 11,49 1,94 0,08 ND 0,13 0,12 ND 0,04 0,09 2,12 0,018

BM] 4,66 2&,97 1:3,94 0,01 65,00 2,93 NO Ó,26 0,08 0,13 0,39 0.03 0,04 0,001 0,09 0,002

00 BB-02 4,95 27,10 54,83 0,001 25,67 2,12 NO 0,20 0,05 0,06 0,31 0.01 0,01 0,001 0,04 0,0001
-e
~ BB-03 5,45 28,27 30,33 0,01 54,00 1,52 NO 0,38 0,13 0,12 0,40 0.04 0,03 0,04 0,22 0,005
l.Il

O ~ BA.()1 5,39 27,40 34,57 0,01 16,00 4,01 NO 0,23 0,07 0,08 0,40 0.02 0,01 0,001 0,02 0,0001
(/)

~
s BA.()2 5,37 27,73 20,80 0,00 11,00 5,52 ND 0,28 0,07 0,07 0,41 0.01 O,I}] 0,001 0,04 0,0001

tI:: BA.()3 5,04 28,13 58,70 0,001 35,67 1,54 ND 0,28 0,11 0,14 0,31 0.04 0,03 0,01 0,25 0,006
U
O PMI 7,31 29,90 342,33 0,02 1.62,33 9,63 1,7S 0,10 NO 0,13 O,IS NO 0,04 0,09 1,93 0,019
CI
,9 PM2 7,45 29,43 329,67 0,01 156,00 9,37 1,69. Q,08 ND 0,13 0,10 NO 0,04 0,10 1,96 0,019
0:\. Vl
!.Q <: PB-03 7,76 29,57 287,33 0,01 135,33 10,48 1,80 0,09 ND 0,13 0,14 NO 0,05 0,10 1,99 0,018p.,

~ PA.oI 7,46 29,80 360,67 0,01 169,67 11,31 2,10 0,07 NO 0,09 0,10 NO 0,05 0,11 2,19 0,019
o- PA.o2 7,36 30,03 339,33 0,01 159,67 10,93 1,99 0,07 NO 0,10 0,13 NO 0,05 0,10 2,11 0,018

PA.o3 7,37 30,23 332,33 0,01 157,00 13,33 1,90 0,08 NO 0,13 0,14 ND 0,06 0,11 2,05 0,018

ND = Não detectado; STD = Sólidos Totais Dissolvidos; CE = Condutividade Elétrica; t = total
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No período seco e chuvoso os diversos parâmetros
analisados sofreram variação, com ligeira queda das con-
centrações iônicas no período chuvoso, fruto da diluição e
consequente diminuição dos íons em solução. ° balanço
iônico das amostras de poços no Barreiras atingiram um
erro máximo de 13,2% na amostra BA-03, estando dentro
do limite aceitável segundo Custódio & Llamas (1976),
pela dificuldade de mensurar concentrações iônicas em
amostras de baixas concentrações de elementos.

Enquanto no Pirabas, o erro máximo foi na amostra
BP-01 com 8,7%, erro permissível conforme a literatura
(Custódio & Llamas 1976).

°parâmetro STD demonstra com clareza a diferença
entre os dois sistemas aquíferos, no qual a quantidade de
íons e substâncias dissolvidas nas águas do sistema Pirabas
é muito superior a do Barreiras. Isso se deve ao tempo de
percolação e residência das águas nestes aquíferos. A alta
concentração de HC03- reflete a grande disponibilidade
deste eletrólito no Pirabas devido à dissolução da calcita.

No sistema Barreiras, as águas apresentam pH relati-
vamente baixo, refletindo a pouca ou nenhuma disponibi-
lidade de HC03- em solução.

Conforme a tabela 4 não foi detectado o parâmetro
HC0

3
-, todavia é importante destacar que esse ânion foi de-

tectado nas águas do Barreiras em outros estudos realizados
em Belém. Cabra1 & Maia (2006) determinaram concentra-
ção média de 0,66 meqlL. Já Cortez et ai. (2000) encontra-
ram valor máximo de 0,04 meq/L, refletindo as condições
físico-químicas regionais das águas do Barreiras.
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°parâmetro N03- é detectado nas águas do sistema
Barreiras, sua presença dá-se principalmente pela descar-
ga de esgotos e detergentes no aquífero. Isso é reforçado
pelo parâmetro NH/ que é uma forma nitrogenada redu-
zida do N03- que indica poluição recente. °NH4+ foi de-
tectado nas águas dos poços Barreiras, demonstrando a sua
vulnerabilidade. No Pirabas, não foram detectados valores
destes dois parâmetros.

A seguir, são apresentados os resultados sazonais dos
principais parâmetros analisados coletados bimestralmen-
te, apontando o comportamento e as diferenças de cada
sistema aquífero, a Tabela 4, apresentou as respectivas mé-
dias no período seco e chuvoso.

° pH se apresenta nas águas naturais com relação
proporcional de CO2-dissolvido, HC03- e CO2-livre, que
juntos formam um sistema tampão, razão pela qual as
variações de pH são relativamente pequenas (Paranhos
2010). A partir da Fig. 5A, conclui-se que no sistema Bar-
reiras a variação foi de 4,27 a 6,19 no mesmo ponto de
amostragem, alternando ápices de valores; o mecanismo
dominante são os inputs atmosféricos e o próprio quimis-
mo dos solos desenvolvidos sobre as rochas da formação
Barreiras que tomam o valor pH mais ácidos.

No Pirabas a variação foi de 7,0 a 8,02, representan-
do com fidelidade a sequência de rochas carbonáticas, a
dissolução destas rochas por onde a água circula disponi-
biliza íons no sistema que aumentam consideravelmente o
pH como o HC0
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Figura 5 - Diagramas de variação sazonal: (A) pH e (B) Condutividade Elétrica.
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Figura 6 - Diagramas de variação sazonal: (A) Silica e (B) íon Cloreto

Na Fig. 5B, a condutividade elétrica nos poços no
sistema Barreiras variara de 11,1 ).lS/cm no período de
Mai-Jun/2011 a 92,2 ).lS/cm em Set-Out/2010. Esse
resultado evidencia uma forte concentração de íons no
período seco e uma menor concentração de íons no período
intermediário chuvoso-seco. Nas águas do sistema Pirabas
a variação foi de 222,0 ).lS/cm no período de Jan-Fev/20 11
a 406,0 ).lS/cm em Mai-Jun, destacando que apesar do
sistema Pirabas estar em grande profundidade, o mesmo
é influenciado pela sazonalidade. A condutividade mais
elevada no Pirabas em relação ao Barreiras, como o STD,
reflete o maior teor de sais dissolvidos.

É provável que maior parte da sílica nas águas subter-
râneas está como H

4
Si04, em parte dissolvida e em parte co-

loidal, dependendo do pH. A maioria das águas naturais têm
de 1 a 40 mgIL de Si02, podendo chegar até 100 mg/L em
águas bicarbonatadas sódicas (Custódio & Llamas 1976).

A sílica expressa na forma de Si02, observada nas
águas dos poços Barreiras variou entre o valor de 0,85
até 7,60 mgIL, enquanto que os valores encontrados nas

águas do sistema Pirabas oscilaram em 6,06 a 16,02 mg/L.
Ressalta-se que em rochas carbonáticas é comum a pre-
sença de sílica amorfa relacionada à presença de carapaças
de diatomáceas, refletindo o valor encontrado no sistema
aquífero Pirabas (Fig. 6A).° íon cloreto (Cl) presente nas águas subterrâneas
pode ser originado a partir de várias fontes, como a disso-
lução de sais e minerais. Este ânion tem alta solubilidade,
porém quando em solução permanece estável. Segundo
Ramage (2005) a solubilidade dos sais de cloro em ge-
ral não envolve reações tipo oxidação/redução, tomando
este elemento um dos mais móveis no ciclo geoquímico.
Em subsuperfície é encontrado em depósitos sedimenta-
res de ambiente marinho e desértico, em minerais como
halita, camalita, silvita, entre outros. As águas do sistema
Barreiras mostraram valores de cloreto que variaram entre
0,18 a 0,42 meq/L, influenciados decisivamente pelo input
atmosférico de água meteórica. Enquanto que as amostras
do Pirabas variam de 0,05 a 0,12 meq/L (Fig. 6B).
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Figura 7 - Diagramas de variação sazonal: (A) íon Sulfato e (B) íon Sàdio.



186

Em condições oxidantes as formas dominantes de en-
xofre são o sulfato (Sot) e sulfato ácido (HS04-aq) os
quais se apresentam estáveis, enquanto que em condições
redutoras o íon sulfeto (S2') é a forma mais dominante nas
águas subterrâneas. As águas dos poços Barreiras mostram
valores de sulfato que oscilaram de 0,05 a 0,17 meq/L,
enquanto que nas águas do sistema Pirabas os valores de
sulfato estiveram na faixa de 0,08 a 0,16 meq/L, não ha-
vendo distinção da concentração do elemento nos diversos
períodos de coleta em ambos os aquíferos (Fig. 7A).

O sódio é um dos metais alcalinos mais importan-
tes que está presente nas águas em decorrência da grande
quantidade de minerais sódicos. Nas rochas ígneas, o só-
dio ocorre nos feldspatos, feldspatóides e alguns silicatos
ferromagnesianos alcalinos. Nos sedimentos, o sódio pode
ainda estar presente como impureza nos minerais autigê-
nicos (cimento) de rochas elásticas ou sob forma a de ha-
lita (Ramage 2005). Nas águas dos poços Barreiras o Na+
apresenta concentrações variando de 0,24 a 0,50 meq/L,
enquanto que nas águas do sistema Pirabas oscilou de
0,05 a 0,18 meq/L, isso se dá tanto pela contribuição da
litologia (feldspatos) como também pelo input atmosféri-
co que aumenta significativamente a concentração de Na+
(Fig.7B).

O íon magnésio apresenta comportamento parecido
ao cálcio, embora seja mais solúvel e difícil de precipitar.
As águas subterrâneas apresentam teores mais frequen-
tes de magnésio no intervalo de 0,08 a 3,29 meq/L. Nas
águas do sistema Barreiras a variação na concentração do
Mg2+foi de 0,001 a 0,061 meq/L, enquanto nas águas do
sistema Pirabas a variação foi de 0,68 a 0,128 meq/L. Esta
diferença se dá pelo presença de minerais fonte de mag-
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nésio, como a dolomita presente no ambiente carbonático
(Fig.8A).

O íon cálcio é frequentemente encontrado como cá-
tion principal na maioria das águas naturais. Os sais de
cálcio possuem solubilidade moderada e/ou elevada, sen-
do muito comum precipitar como carbonato de cálcio -
CaC03 (Paranhos 2010). É um constituinte principal da
água e juntamente com o magnésio o principal responsá-
vel pela dureza. Apresenta-se, em geral, sob a forma de
bicarbonato e raramente como carbonato; nas águas sub-
terrâneas, os teores de cálcio variam, em geral, entre 0,5 e
4,99 meq/L. A Fig. 8B demonstra que nas águas dos poços
Barreiras as amostras mostram concentrações que varia-
ram de 0,01 a 0,33 meq/L, enquanto as amostras do siste-
ma Pirabas oscilaram entre 1,78 a 2,53 meq/L.

O íon estrôncio possui raio iônico similar ao íon cál-
cio, substituindo facilmente em minerais cálcicos; é con-
siderado elemento traço devido a sua baixa concentração
nas águas (abaixo de 1 mg/L). Em águas subterrâneas a
partir de minerais fonte chega a atingir 0,030 meq/L.

As águas do sistema Barreiras mostram concentra-
ções de estrôncio que variaram entre 0,0002 e 0,0066
meq/L, enquanto que as águas do sistema Pirabas apre-
senta concentrações com valores que giraram em tomo de
0,016 a 0,023 meq/L. A diferença de valor está diretamen-
te relacionada às concentrações obtidas para cálcio, origi-
nadas pela troca iônica entre esses elementos que ocorre
em ambiente carbonáticos (Fig. 9). A Tabela 5 apresenta
os valores da concentração dos íons nas águas das amos-
tras em poços dos sistemas aquíferos Barreiras e Pirabas
coletadas no verão e no inverno, considerando as médias
(Julho de 2010 a Junho de 2011).

A Variação Sazonal- Magnésio Variação Sazonal- Cálcio
Poços8alTe1m
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B

Figura 8 - Diagramas de variação sazonal: (A) íon Magnésio e (B) íon Cálcio.
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Figura 9 - Diagrama de variação sazonal do íon Estrôncio.

Os valores de pH das amostras apresentam grande
diferença entre os sistemas aquíferos. Os valores no Barreiras
refletem a disponibilidade de H+, na forma de Ácido Silícico
(2NaAlSips + 9Hp + 2H2C03 ~ ~SiP5(0H)4 + 2Na+
+ 2HC03- + 4H

4
SiO,) e prirrcipalmente o ácido carbônico

através da oxidação da matéria orgânica no horizonte A dos
solos ~C03~W + HC03} No caso do Pirabas o valor é
fortemente afetado pela presença de bicarbonato oriundo da
dissolução da calcita (CaC03- + ~C03- ~ Ca2++ 2HCOJ.

Comparando os resultados da RMB com amostras
de outras regiões no qual afloram o aquífero Barreiras
(Benevides) e aquífero Pirabas (Capanema), encontram-se
diferenças físico-químicas marcantes, sendo comentadas
a seguir.

Quanto aos aquíferos Barreiras, os valores das con-
centrações dos íons em áreas não afetadas por atividades
antropogênicas (backgrounds) apresentaram-se mais áci-
dos, com menor quantidade de íons dissolvidos, conse-
quentemente, menor quantidade de STD e condutividade
elétrica mais baixa. Essa tendência se apresentou em todos
os parâmetros com exceção da sílica que apresentou ligei-
ro aumento da concentração.

Os valores das concentrações dos íons nos aquíferos
Pirabas na área de recarga (Capanema), mostraram uma
tendência inversa. Na área de recarga as águas são mais
básicas, há uma maior quantidade de íons dissolvidos,
uma maior quantidade de STD e a condutividade elétrica
é maior. Novamente a Sílica apresentou uma menor
concentração que aquela observada nas amostras da
RMB.

Tabela 5 - Composição química das águas dos Aqüiferos Barreiras e Pirabas, e backgrounds em Capanema e Benevides.

Aqüíferos Barreiras' Aqüíferos Pírabas'' Capanem.~ Benevides
(Plrabas)" (Barreiras )iv

Parimo Min. Máx. Período Período Mín. Máx. Período Período Período Período Período Período
Seco" Chuvose" Seco" Chuvoso" Seco4 Chuvoso" Seco" Chuvoso"

pH 4,3 6,2 5,0 5,1 7,0 8,0 7,5 7,4 7,40 7,35 4,60 4,54
TOC 26,30 30,70 28,45 27,93 28,50 31,00 29,84 29,83 29,32 28,17 27,27 27,00
Cond.1 11,10 92,20 39,75 35,53 222,0 406,0 344,0 331,9 670,37 607,83 28,37 26,07
STD2 10,0 82,0 38,2 34,6 105,0 181,0 158,4 156,7 306,83 311,83 22,00 18,00
Sílica' 0,84 7,60 3,77 3,04 6,06 16,02 11,40 10,84 5,81 6,09 4,69 4,66
Na+ 0,24 0,50 0,38 0,37 0,05 0,18 0,12 0,13 0,51 0,43 0,08 0,07
K+ 0,005 0,056 0,023 0,021 0,02 0,06 0,04 0,05 0,03 0,03 0,003 0,003
Mi+ 0,001 0,061 0,012 0,010 0,07 0,13 0,09 0,10 0,11 0,11 0,003 0,001
Ca2+ 0,011 0,327 0,112 0,111 1,78 2,53 2,12 2,04 3,43 3,50 0,03 0,03
Sr+ 0,001 0,007 0,002 0,002 0,016 0,022 0,019 0,019 0,022 0,023 0,0002 0,0002
Fe2+ 0,003 0,014 0,007 0,005 0,006 0,022 0,013 0,012 0,03 0,03 0,004 0,001
cr 0,18 0,42 0,29 0,27 0,05 0,12 0,09 0,08 0,43 0,42 0,07 0,06
N03' 0,05 0,15 0,08 0,09 nd nd nd nd 0,01 nd 0,03 0,02
S02- 0,05 0,17 0,09 0,10 0,08 0,16 0,11 0.12 0,33 0,38 0,02 0,01
HC03' nd nd Nd nd 1,64 2,27 1,95 1,87 3,04 3,06 nd nd

- --- --- 0,53 0,52 --- --- 2,40 2,35 4,13 4,12 0,16 0,11
!ânions --- --- 0,46 0,46 -,-- --- 2,17 2,07 3,81 3,86 0,12 0,09
'Conductividade (J.lS/cm). 2Sólidos Totais Dissolvidos (mglL). 3SíIi.ca dissolvida(mg!L). 4Média. nd = não detectado. Cátions e ânions (meq/L). '(0=:36). "(n
= 36). iii(0=12). ;V(n=6).



188 Contribuições à Geologia da Amazônia - Volume 8, 2013
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Figura 10 - Diagramas de Piper dos poços amostrados em períodos: (A) Seco e (B) Chuvoso

Os diagramas trilineares de Piper confeccionados no
Software AquaChem v3.7 for Windows (AQUACREM
1977) apontam que a fácies hidroquímica predominante
no Barreiras é a Cl-Na" devido a contribuição majoritária
da precipitação pluviométrica, enquanto que no Pirabas
predomina a fácies é RC0

3
'-Ca2+ influenciados principal-

mente pela litologia (Paranhos 2010).

A diferença de sílica dissolvida entre os aquíferos dá-
se pela hidrólise dos silicatos, devido a reação ser lenta e
de baixa solubilidade (Ramage 2005), sua concentração
aumenta com o tempo de percolação no aquífero, ocorrendo
maiores concentrações de sílica no Pirabas. E, conforme
citado anteriormente, é comum em rochas carbonáticas a
presença de sílica amorfa fruto da presença de carapaças de
diatomáceas, aumentando consideravelmente a concentração
de sílica no sistema Pirabas.

Destaca-se que no período chuvoso há uma variação
maior do tipo de fácies, indicando maior suscetibilidade
destes aquíferos à ação intempérica, corroborado pelas
Figs. 10A e 10B a partir da mudança de fácies de poços no
aquífero Barreiras.

É importante apontar a seguinte tendência iônica
nas águas do sistema aquífero Barreiras: Na+ > Ca2+ > K+
> Mg2+ > Fe2+para os cátions e Cl > SO/, > N0

3
' para

os ânions. Neste caso, os cátions possuem concentrações

químicas controladas por minerais como Anortita (CaAl-
2Sips) e Albita (2NaAlSiOs)' que a partir do intemperismo
nas rochas, geram a Caulinita (A12Sips(OR)4)' principal
produto do intemperismo encontrado nas rochas que repre-
sentam o sistema aquífero Barreiras. Quanto aos ânions, o
Cl' apresenta-se como íon principal, fruto da água meteóri-
ca e a sua conservação em subsuperficie, destacando ainda
o N03', elemento comum em aquíferos que sofrem ação
antrópica direta, devido à carga de detergentes e esgotos a
partir de fossas e sumidouros.

Nas águas do sistema aquífero Pirabas é encontrada a
seguinte tendência: Ca2+ > Na+ > Mg2+> K+ > Fe2+ > Sr2+
para cátions e RC03' > SO/, > Cl para ânions. Os cátions
são originados principalmente pela dissolução de minerais
como a calcita (CaC03) e dolomita [MgCa(C03)zl, e os
ânions refletem o ambiente carbonático e o seu produto da
dissolução (RC03)

A partir da análise de correlação, evidencia-se uma
excelente relação entre os sistemas aquíferos estudados. A
análise se deu a partir da junção de dados dos poços dos
sistemas aquíferos Barrreiras e Pirabas no mesmo período
de amostragem, no caso, seco e chuvoso.

° enriquecimento de íons nestas águas é proporcio-
nal ao aumento de sólidos totais dissolvidos e por conse-
quência o aumento da condutividade.
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Tabela 6. Matriz de Correlação (p < 0,05) dos principais parâmet-
ros hidrogeoquimicos dos aqüiferos Barreiras e Pirabas.

(A) Período Seco

pH 1
Cond.0,95 1
STD 0,91 0,97 1
FéT 0,73 0,71 0,71 1
CI" -0,89 -0,95 -0,89 -0,58 1
sol 0,52 0,53 0,64 0,50 -0,36 1
Na+ 0,95 -0,98 -0,95 -0,62 0,95 -0,55 1
KT 0,66 0,63 0,77 0,62 -0,44 0,78 -0,62 1
M(+ 0,96 0,96 0,97 0,78 -0,88 0,57 -0,940,77 I
Ca!+ 0,95 0,99 0,98 0,72 -0,94 0,57 -0,970,690,97 1
s2+ 0,96 0,97 0,97 0,74 -0,87 0,68 -0,960,750,97 0,98

(B) Periodo Chuvoso

pH 1
Cond.0,96
STD 0,92 0,97
Fe2+ 0,75 0,72 0,74 I
cr -0,86 -0,92 -0,85 -0,58 1
sol" 0,32 0,33 0,46 0,31 -0,15 1
Na+ -0,93 -0,98 -0,94 -0,62 0,93 -0,34 1
K+ 0,75 0,79 0,89 0,56 -0,60 0,73 -0,77 1
M(+ 0,97 0,96 0,97 0,74 -0,81 0,40 -0,920,86 1
Ca2+ 0,98 0,99 0,98 0,71 -0,89 0,38 -0,970,830,98 1
sf2+ 0,96 0,98 0,97 0,72 -0,84 0,49 -0,960,860,97 0,99

A Tabela 6 (considerando r ::::0,80) apresenta exce-
lentes correlações entre CI e Na (r = 0,95 e 0,93), CI e Mg
(r = -0,88 e -0,81), CI e Ca (r = -0,94 e -0,89), CI e Sr (r
= -0,87 e -0,84), Na e Mg (r = -0,94 e -0,92), Na e Ca (r
= -0,97 ambos), Na e Sr (-0,96 ambos), K e Mg, Ca, Sr
(r = 0,86, 0,83 e 0,86, respectivamente, estas correlações
somente no chuvoso), Mg e Ca (r = 0,97 e 0,98), Mg e Sr
(r = 0,97 ambos), Ca e Sr (r = 0,98 e 0,99).

Modelamento Hidrogeoquímico
A partir de diagramas de composição do tipo Scho-

eller, pode-se representar sistemas convencionais de águas
subterrâneas. A seguir encontram-se as composições das
águas nos dois períodos climáticos.

Nas Figs. lIA e lIB, encontram-se os padrões ca-
racterísticos em cada tipo de aquífero, no período seco e
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Figura 11 - Diagramas de Composição de Schoeller período:
(A) seco e (B) chuvoso.

chuvoso. Observa-se que há predominância do íon Ca2+

com mais de 46% da soma dos íons no aquífero Pirabas,
enquanto que no aquífero Barreiras o íon principal é o Na+
atingindo 37% da soma total de íons. Nas duas situações
o íon dominante controla o pH do respectivo aquífero re-
sultando em águas ácidas no Barreiras e águas próximas a
neutralidade no Pirabas.
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Da mesma forma que Paranhos (2010), observou-
se um comportamento em leque no diagrama de Schoeller
para os dois sistemas aquíferos, apresentando valores em
linhas paralelas, demonstrando mais de um tipo de água,
no caso "águas de misturas" (Interação Barreiras-Pirabas),
pois se fossem apenas um tipo de água, as linhas estariam
praticamente sobrepostas e o padrão gráfico seria outro
(Mazor 2004).

A Fig. 12 apresenta o modelamento geoquímico com
o auxílio do Software AquaChem v3.7, considerando a
média sazonal em cada ponto de coleta.

Concentração (meq/L)
10'T----------------------------------~

1

0,1

- Modelagem a 10% de Mistura
Modelagem de 20 % a 50 %
de Mistura
Poços Barreiras
Poços Plrabas

0,001+---_.........- ~---__._---___I
Ma Ca Na CI

Figura 12 - Modelamento geoquimico a partir do Diagrama de
Schoeller

Utilizando a ferramenta "Mix Samples" presente no
referido programa, é possível verificar e calcular o grau
de mistura entre as águas. No caso estudado, a percenta-
gem de misturas modelada em 10% assemelhasse com as
amostras do Pirabas (da concentração química dissolvida
na amostra do Barreiras com 90% da concentração quími-
ca dissolvida na amostra do Pirabas no período chuvoso).

Outras combinações (20 a 50% de misturas) não apre-
sentaram padrão concordante com Pirabas, considerando
os parâmetros modelados que foram modelados através do
diagrama de Schoeller (apresentando diferenças nos parâ-
metros Mg2+ e Ca2+).
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Dentre os elementos da Fig. 12, o CIoé um bom in-

dicador de misturas de águas. As concentrações de cloreto

nas águas subterrâneas podem ser úteis para determinar a

recarga do sistema aquífero (Schoeller 1962).

As águas de um aquífero confinado quando plota-

das num diagrama de composição usando na abscissa um

elemento ou parâmetro conservativo deveriam agrupar-se

indicando a presença de apenas um tipo de água (Mazor

2004), entretanto as amostras do parâmetro CIo se distri-

buíram de forma alinhada, apresentando linhas de mistura.

Razões Isotópicas 87Sr/86Sr

A Tabela 7 apresenta os resultados isotópicos de Sr

das amostras de água dos aquíferos Barreiras e Pirabas,

com os seus respectivos backgrounds e rochas dos aquí-

feros. Salienta-se que as amostras de água do sistema

aquífero Barreiras se apresentam mais radiogênicas que

as amostras do sistema Pirabas. Esses resultados refletem

as características do ambiente por onde circula a água, no

qual as águas do aquífero Barreiras são mais radiogênicas

devido à presença de rochas ricas em feldspatos, enquanto

as águas do aquífero Pirabas são menos radiogênicas devi-

do a sua formação ser predominantemente marinha, apre-

sentando razão isotópica similar à água do mar. Nota-se

que no período seco, as razões 87Sr/86Srquando comparado

em cada aquífero são diferentes.

É importante salientar que as águas do sistema Bar-

reiras são mais suscetíveis ao input atmosférico, havendo

maior contribuição no período chuvoso.

Na Tabela 2 comparam-se as razões isotópicas de

diversos ambientes, e, constata-se que a rocha da Forma-

ção Barreiras (0,727492) assim como também as águas do

respectivo aquífero apresentam razões 87Sr/86Srem geral

acima de 0,71, similares a crosta continental e de ambien-

tes como os sedimentos continentais exemplificados por

resultados de sedimentos em Suspensão do Rios Amazo-

nas, Negro e Trombetas, respectivamente, 0,7109; 0,7162

e 0,7322 (Banner 2004, Gaillardet et ai. 1997).

$0
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Tabela 7 - Razões isotópicas 87Sr/86Sr e concentrações de Sr dos aquiferos Barreiras e Pirabas nos períodos sazonais.

Unidadek\mostras 87Srf6Sr
Sazonalidade Sr(mgIL)* Ju1-Ago/2010 Set-Out/2010 Mai-Jun/2011

O BB-Ol 0,08 0,711090 (31) 0,710025 (29) 0,707898 (5)
o g BB-02 0,02 0,711210 (31) 0,709677 (lI) 0,706567 (34)
B] BB-03 0,23 0,710845 (19) 0,707626 (35) 0,710217 (9)
O

~
BA-OI 0,01 0,719799 (50) 0,718607 (35) 0,710977 (75)Q

O BA-02 0,02 0,716305 (46) 0,711528 (46) 0,712348 (11)'pa < BA-03 0,28 0,709508 (23) 0,705911 (19) 0,708525 (4)
~ = BNB 0,01 0,716579 (99) 0,712604 (65) 0,714777 (75)

PB-Ol 0,82 0,709543 (5) 0,708975 (24) 0,708998 (3)
O PB-02 0,81 0,709642 (3) 0,709481 (21) 0,708957 (4)@ V1 PB-03 0,88 0,709588 (4) 0,709322 (6) 0,709056 (3)lZl <O

~

PA-Ol 0,84 0,710939 (23) 0,709458 (10) 0,709127 (3)
§ PA-02 0,75 0,709890 (23) 0,709404 (11) 0,709120 (6)

'S;; ~ PA-03 0,77 0,709961 (15) 0,708571 (11) 0,708982 (9)p:,l
~ PC-OI 0,82 0,709046 (5) 0,710709 (3) 0,708591 (4)

PC-02 0,81 0,709573 (5) 0,709452 (4) 0,708722 (5)
Sazonalidade Sr(mglL)* Nov-Dez/2010 Jan-Fev/2011 Mar-Abr/2011

BB-Ol 0,08 0,705864 (8) 0,708954 (31) 0,708629 (10)
00 ~

BB-02 0,02 0,707746 (16) 0,705815 (22) 0,704546 (20)
Qr./) BB-03 0,20 0,708833 (10) 0,709984 (4) 0,709366 (27)00 ....
'2>

~
BA-Ol 0,01 0,708016 (36) 0,707800 (16) 0,702348 (33)g:a BA-02 0,02 0,711611 (30) 0,711695 (14) 0,711677 (24)

~ BA-03 0,27 0,707578 (7) 0,708539 (3) 0,708427 (6)
BNB 0,08 0,713396 (126) 0,713189(88) 0,716219 (23)
PB-Ol 0,84 0,708758 (2) 0,709273 (4) 0,709018 (2)
PB-02 0,82 0,708757(7) 0,709257 (3) 0,709192 (2)

00 V1 PB-03 0,81 0,708815 (2) 0,709253 (2) 0,709102 (1)QV) «
00 = PA-Ol 0,84 0,708944 (6) 0,709447 (3) 0,709229 (2),->

~fi3::J PA-02 0,77 0,708712 (2) 0,709482 (3) 0,709089 (5)~Õ ~ PA-03 0,80 0,708778 (lI) 0,709471 (2) 0,709222 (4)
PC-Ol 1,13 0,708238 (5) 0,708858 (4) 0,70887l (3)
PC-02 0,89 0,708585 (1) 0,709320 (2) 0,709009 (3)

Água da Chuva** ACH 0,705316 (55)
Rocha Fm. BArreiras RFB 0,727492 (11)
Rocha Macrofósseís 0,7086-0,7088Formação Pirabas***

'Média em mglL, "Colela no Período Chuvoso (fevercir0i2011), Fm, n fQmmção. "'Fonl'" Belúcio 1001..

As amostras de rocha e água do aquífero Pirabas apre-
sentam razões 87Sr/86Srsimilares aos carbonatos marinhos

fanerozoicos (Banner 2004); aos macrofósseis marinhos
(0,7086-0,7088) e rocha (0,708752) (Belúcio 2001); como
também a água do mar atual e chuvas em área oceânicas com
o valor de 0,7092 (Banner 2004, Capo et al. 1992) (Tabela 2).

A concentração de estrôncio praticamente não sofreu
variações nos períodos sazonais, entretanto é marcante a di-
ferença de concentração em cada sistema aquífero, no aquí-
fero Barreiras a variação foi de 0,01 a 0,28 mg!L, enquanto
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no Pirabas a oscilação foi de 0,75 a 0,88 mg!L. A diferença
de resultados deve-se ao tipo de rocha reservatório de água
no aquífero Pirabas, no caso o carbonato de cálcio, contri-
buindo para altas concentrações de Sr no aquífero Pirabas.

As amostras de background em regiões de provável
recarga dos aquíferos não apresentaram variações signifi-
cativas das razões isotópicas nos períodos seco e chuvoso,
entretanto nas amostras de água dos aquíferos na RMB
apresentaram variações da razão 87Sr/86Srdurante a sazo-
nalidade seco-chuvoso.
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Figura 13 - Diagramas de dispersão STD x 87Srf6Sr períodos: (A) seco e (B) chuvoso.

A partir das Figs. 13A e 13B é possível observar
processos distintos que controlam os sistemas em cada
aquífero. No Barreiras, o principal intemperismo são dos
silicatos (feldspatos), representado pelos poços barreiras e
background Benevides, no quais apresentam razão isotó-
pica acima de 0,712-0,725, deslocando os pontos vertical-
mente. Enquanto no Pirabas apresenta-se a razão isotópica
homogênea variando entre 0,708-0,712, representando a
dissolução da calcita com deslocamento dos dados amos-
trais na forma horizontal, os respectivos gráficos concor-
dam com os dados de Sun et al. (2011).

ANALISES DE DISCRIMINANTE E DISPERSÃO

Para análise de discriminante e PCA utilizou-se o sof-
tware Statistica for Windows version 9.0 (2009). As amos-
tras foram agrupadas em 4 grupos, na seguinte ordem: Gru-
po 1 - G_1 (Amostras do Barreiras - período Seco); Grupo
2 - Gj (Amostras do Pirabas - período Seco); Grupo 3
- G_3 (Amostras do Barreiras - período Chuvoso); Grupo
4 - G_4 (Amostras do Pirabas - período Chuvoso).

Utilizando a combinação de diversos parâmetros para
análise de discrirninante, na referida situação 87Sr/86Sr-CI'
-SO/,-K+-Mg2+ (Fig. 14); o produto gerado apresenta cla-

ramente excelente discriminação das amostras no período
chuvoso, exemplificado por 3 discriminações no perío-
do seco, enquanto no período mais chuvoso metade das

amostras se discriminaram muito entre si.

Classificação de
Classificações dis

tlassif. ~I 4Caso Observada 0=,26667
BB~1 G 1:1 -º_4:4

·BB~2 G 1:1 G 4:4
BB~3 G 1:1 G 4:4
BA~1 G 1:1 G 4:4
BA~2 G 1:1 G_4:4

·BA~ G1:1 G 4:4
PB~1 G 2:2 GIT
PB~2 G 2:2 G_1:1
PB~3 G 2:2 G 1:1
PA~1 G 2:2 G 1:1,
PA~2 G 2:2, G 1:11

"PA~3 G2:2' .2_1~
BB~1 G 3:31 G 4:4'
BB~2 --G 3:3! G-4:41

'"BB~3 G 3:31 G_4:4
"'BA~1 _~_3:~ G 4:4
'"BA~2 G 3:3' 64:4
BA~3 G 3:3 G 4:4
"PB~1 G 4:4 G 1:1
PB.o2 G 4:4 G-1:1
PB~ G 4:4 G 1:1
*PA~1 G 4:4 6_1:1
"PA~2 G_4:4 G 1:1
PA.o3 G 4:4 G 1:1

Casos
criminadas conforme (*)

AMOSTRAS
NO

PERíODO
SECO

AMOSTRAS
NO

PERíODO
CHUVOSO

Variáveis:
6_1: Grupo 1- Amostras Barreiras no Período Seco
6_2: Grupo 2 - Amostras Pirabas no Período Seco
6_3: Grupo 3 - Amostras Barreiras no Período ChUVOSO
G_4: Grupo 4 - Amostras Pírabas no Péríodo Chuvoso

Figura 14 - Análise de Discriminante nos dois principais perío-
dos climáticos da região.
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.eUl PERloDO SECO
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Fator 1: 92/57%
Figura 15 - Diagramas PCA 87Sr~6Srperíodos: (A) seco e (B) chuvoso.
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Figura 16- Diagramas PCA 87Sr~6Sr- SO/ - K+períodos: (A) seco e (B) chuvoso.

Nas Figs. 15A e 15B, utilizando a razão 87Sr/86Sr,

é possível notar a homogeneização das razões isotópicas

87Sr/86Sr.Os gráficos de dispersão combinando parâmetros

isotópicos e hidroquímicos (87Sr/86Sr- SOt -K+) plota-

dos nas Figs. 16A e 16B, também apontam homogeneiza-

ção das razões isotópicas 87Sr/86Sre concentração iônica

dissolvida dos parâmetros químicos SO/ e K+, entretan-

to é importante frisar que estes gráficos não apontam de

forma clara a mistura entre os aquíferos e nem o grau de

mistura das águas do Barreiras e Pirabas.

CONCLUSÕES

Os aquíferos Barreiras e Pirabas possuem caracte-
rísticas hidroquímicas distintas, apresentando no primei-

ro menor concentração de elementos dissolvidos na água

devido o menor tempo de percolação e dissolução de suas

rochas, acontecendo o oposto para as águas do Pirabas, no

qual apresenta concentração iônica bem elevada, pois o
tempo de contato d'água com a rocha encaixante está na

ordem de milhões de anos.

A fácies hidroquímica de cada aquífero revela o tipo
de contribuição em suas águas, sendo no Barreiras origina-
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do da contribuição de água meteórica (Cl: e Na"), enquan-
to no Pirabas há forte predominância de reações químicas
das rochas, como a dissolução da calcita (HC03- e Ca2+).

A partir dos diagramas de composição de Schoeller
nota-se o efeito da sazonalidade, apresentando pequenas
variações durante o período seco e chuvoso.

As análises através de diagramas de composição de
Schoeller e modelagem dos mesmos, revelam provável
processo de mistura, atingindo valor modelado em tomo
de 10% entre águas do Barreiras e Pirabas no período chu-
voso.

°elemento CI- por ser conservativo em meio subter-
râneo, reforça a tese de mistura entres os aquíferos devido
à distribuição das linhas em formato paralelo em cada pon-
to de coleta tanto no Barreiras quanto no Pirabas, apresen-
tando portanto diversas proporções de misturas entre as
águas do sistema Barreiras e Pirabas.

A partir da variação sazonal é perceptível a homoge-
neização dos valores dos poços Barreiras no período chu-
voso, ocorrendo diminuição da razão 87Sr/86Sr(em tomo de
0,708-0,709), sendo atribuído ao input de água meteórica.

As análises de discrirninante combinando 87Sr/86Sre
diversos parâmetros hidroquímicos mostram que os poços
dos dois sistemas aquíferos apresentam excelente discri-
minação no período chuvoso. Essa análise aponta possível
interação das águas do Barreiras e no Pirabas no período
chuvoso.

As análises de dispersão utilizando 87Sr/86Srmostram
graficamente processo de homogeneização de resultados
no período chuvoso. Combinando, também, parâmetros
hidroquímicos juntamente com a razão 87Sr/86Srcomo Sul-
fato e Potássio, é interessante notar a mesma tendência, re-
forçando a validade da ferramenta como caracterização de
águas subterrâneas. Entretanto não se pode afirmar através
das razões isotópicas 87Sr/86Sr,o grau de mistura das águas
do sistema Barreiras e Pirabas.

A utilização de parâmetros hidrogeoquímicos nos pe-
ríodos sazonais, diagramas de Schoeller e seu respectivo
modelamento sugerem possíveis processos de misturas,
principalmente no período chuvoso entre os sistemas aquí-
feros Barreiras e Pirabas, concordando com os estudos es-
truturais realizados por Igreja et ai. (1990), Costa (2004),
Palheta (2008), Pinheiro (2009) e Abreu (2012), que indi-
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cam a capacidade das águas nos respectivos aquíferos em
misturar-se, principalmente pelas feições neotectônicas
definidas na região da RMB.
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Resumo
Na porção SE do Amazonas são reconhecidos os grupos Vila do Carmo e Beneficente representado.s respectivamente por
sucessões de rochas vulcanoclásticas/piroclásticas e siliciclásticas. Os grupos são reunidos sob o contexto de evolução
de uma bacia do tipo rifte, sendo integrados e articulados sob a denominação maior de Supergrupo Sumaúma. Esta ba-
cia experimentou duas principais fases de evolução: uma fase rifte representada por depósitos deltaicos a marinho raso
do Grupo Vila do Carmo, cujas idades obtidas em grãos de zircões detríticos a situam no intervalo 1,76-1,74 Ga e cuja
idade mínima foi estabelecida em 1,57 Ga para uma soleira de gabro no seu interior; uma fase pós-rifte e sedimentação
em um complexo de ilha-barreira do Grupo Beneficente, subdividido nas formações Manicoré (base), Cotovelo, Prainha
e Tuiuié (topo). As idades obtidas em grãos de zircões detríticos forneceram valores máximos e mínimos no intervalo
1,46-1,03 Ga. A evolução do Supergrupo Sumaúma reflete fases de subsidência magmática e termal, cujos grupos, em
discordância angular/erosiva, respondem por períodos de sedimentação e vulcanismo sincrônicos. Correlações são es-
peculadas com unidades do noroeste de Mato Grosso e nordeste de Rondonia a partir do estabelecimento dos sistemas
e ambientes deposicionais, das idades disponíveis e das sucessões litológicas, propondo-se priorizar aquelas denomi-
nações estratigráficas clássicas. É feita uma análise sobre a sucessão paleozoica do Grupo Alto Tapajós que recobre o
supergrupo na região do gráben Alto Tapajós.

Palavras-chave: Vulcanogênico, Aripuanã, Cráton do Amazonas, Gráben Alto Tapajós.

Abstract
ln the southeastern portion of Amazonas State, the Vila do Carmo and Beneficente groups are represented respectively
by volcaniclastic/pyroclastic and siliciclastic rocks. Both groups form a rift-type basin that made up the Sumaúma Su-
pergroup. Two main phases of evolution are attributed to the basin: a rift phase represented by deltaic to shallow marine
settings ofthe Vila do Carmo Group, with ages determined by detrital zircon in the 1.76-1.74 Ga interval. The minimum
age at 1.57 Ga was obtained by a gabbro sill. A post-rift phase and sedimentation in a barrier-island complex of the Be-
neficente Group is, in turn, divided (base to the top) into Manicoré, Cotovelo, Prainha and Tuiuié formations. The ages
obtained in detrital zircon are in the 1.46-1.03 Ga interval. The evolution ofthe Sumaúma Supergroup reflects magmatic
and thermal subsidence phases and the two groups, separated by erosive or angular unconformity, are responsible by
periods of synchronic sedimentation and volcanism. Correlations are speculated to the northwest and northeast portion
ofMato Grosso and Rondonia respectively, taking in account the depositional environment, age constraints, lithological
successions and classic stratigraphic nomenclatures. An overview is applied to the Paleozoic succession of the Alto Ta-
pajós Group which overlies the Supergroup in the Alto Tapajós graben area.

Keywords: Volcanogenic, Aripuanã, Amazonas Craton, Alto Tapajós Graben.
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INTRODUÇÃO
Sucessões sedimentares vulcanogênicas a vulcano-

elásticas sin-eruptivas e sedimentares proterozoicas en-
contram amplo registro no escudo Brasil-Central, notada-
mente nas porções NW de Mato Grosso, NE de Rondônia,
SE do Amazonas e SW do Pará (Fig.l).

No gráben Caiabis, porção NW de Mato Grosso (le-
tra F na Fig. 1), Leite & Saes (2003) reconheceram duas
sequências deposicionais limitadas por uma discordância
regional a que designaram de Grupo Beneficente (base) e
Grupo CaiabislFormação Dardanelos (topo). O Grupo Be-
neficente inclui uma unidade basal terrígena assentada so-
bre vulcanitos e uma unidade superior clasto-química que
formam um conjunto com cerca de 700 metros de espessu-
ra. O Grupo CaiabislFormação Dardanelos reúne conglo-
merados e arenitos que no gráben recobrem um substrato
vulcânico. Na serra Morena, a sul de Aripuanã (letra E na
Fig. 1), a Formação Dardanelos reúne rochas siliciclásticas
que recobrem o Grupo Roosevelt (Scandolara et al. 1999)
em discordância angular.

Na porção NE de Rondônia, a Formação Palmeiral
(Lobato et al. 1966) tem sido descrita nas serras Pacaás
Novos, Uopiane e São Lourenço (letras A, B e C na Fig.
1), encontrando-se representada por depósitos fluviais
anastomosados e de leques aluviais (Bahia 1997, Bahia
& Pedreira 2007, Quadros et al. 2011). No SW de Mato
Grosso, esses depósitos fluviais receberam a denominação
de "Aguapeí" sendo observada uma passagem a depósitos
costeiros e marinhos rasos (Figueiredo & Olivatti 1974,
Souza & Hildred 1980). Saes & Leite (1993) admitiram
para o Grupo Aguapeí, estágios de rifteamento efetivados
em uma zona central e em zonas marginais de um aula-
cógeno. Na serra São Vicente (letra K na Fig. 1), Leite &
Saes (2003) postularam correlações com a sequência Dar-
danelos.

No SE do Amazonas, sucessões sedimentares/vulca-
nogênicas têm sido descritas em parte dos rios Roosevelt,
Aripuanã, Juma, Camaiú, Branco e Sucunduri (Almeida
& Nogueira Filho 1959, Liberatore et al. 1972, Bizinella
et al. 1980, Carvalho & Figueiredo 1982, Reis et al. 2009)
e no SW do Pará, em parte dos rios Tapajós, Juruena, Te-
les Pires, Buiuçu e Bararati (Ferreira et al. 2000, Reis et
al. 2005).

A comum generalização no emprego de denomina-
ções estratigráficas distantes de sua área-tipo, em parte,
utilizando-se de clássicas terminologias como Benefi-
cente, Prainha, Cubencranquém, Palmeiral, Dardanelos,
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Roosevelt e Aguapeí, dentre outras, tem dificultado a cor-
relação entre os diferentes sítios sedimentares, nem sem-
pre regionalmente bem caracterizados (Reis et al. 2009).
Adiciona-se o fato de que no gráben Alto Tapajós, algumas
unidades sedimentares areníticas e carbonáticas posicio-
nadas no Grupo Alto Tapajós, de idade siluro-devoniana
(Reis 2006, 2008), ainda se ressentem de maior volume de
informes de campo que as possibilitem definí-las cronoes-
tratigraficamente.

No entanto, um gradativo acréscimo de estudos dire-
cionados à análise de fácies sedimentares e de reconheci-
mento de sistemas/ambientes deposicionais dessas varia-
das sucessões (Leite & Saez 2003, Reis et al. 2005, 2009),
acrescidos da obtenção de idades em zircões detríticos
(Santos et al. 2000, 2001, 2006, Neder et al. 2002, Leite
& Saez 2003, Brito et al. 2010, Quadros et al. 2011, Costa
et al. no prelo), têm permitido avanços no estabelecimento
de correlações regionais entre as diversas coberturas distri-
buídas no SW do Cráton do Amazonas.

De modo a estreitar as correlações estratigráficas en-
tre essas coberturas sedimentares proterozoicas do SW do
cráton é proposto neste estudo, a partir do levantamento
geológico executado por Costa et aI. (no prelo) na folha
SB.20-Z-D (Sumaúma, Fig. 2), a reunião dos grupos Vila
do Carmo e Beneficente no Supergrupo Sumaúma, cuja
região SE do Amazonas toma em consideração a suces-
são vulcanogênica, vulcanoclástica e sedimentar do Grupo
Vila do Carmo e a sucessão sedimentar do Grupo Benefi-
cente, a partir da identificação faciológica, da cronologia
de zircões detríticos e contexto deposicional e de evolução
em ambiente de rifte para ambos os grupos.

A bacia Sumaúma possui uma área contínua em tor-
no de 125.000 km2 sendo que apenas 29% (36.000 km")
de sua área total encontra-se aflorante, em parte, recoberta
por unidades sedimentares paleozoicas do Grupo Alto Ta-
pajos ou mais jovens (Fig. 1).

CONTEXTO GEOLÓGICO REGIONAL
A folha Sumaúma (Fig. 1) se insere no interior da

Província Rondônia-Juruena (Santos et al. 2006) e apa-
rentemente delimita dois domínios tectonoestratigráficos
(Lacerda Filho et aI. 2006): Juruena (1,85 - 1,75 Ga) e
Roosevelt - Aripuanã (1,76 - 1,74 Ga). Reúne dois prin-
cipais e grandes conjuntos litológicos: um sedimentar a
sedimentar-vulcanogênico e outro representado por varia-
da gama de corpos granitóides batolíticos em um substrato
vulcânico.
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PRovlNCIAS

1 - PS - SUNsAs (1,45-1,10 Ga)
2 - PRJ - RONOÔNJA-JURUENA (1,82-1,54 Ga)
3 - PRN - RIO NEGRO (1,82-1,52 Ga)
4 - PTP - TAPAJÓS-PARIMA(2,03-1,88 Ga)
5 - PAC - AMAZÔNIA CENTRAL (Arqueano?)
6 - PT - TRANSAMAZONAS (2.26-2,01 Ga)
7 - PC - CARAJAS (3,O-2,5 Ga)

DFOLHA S8.20-2-0 (Sumaúma)

Figura 1 - Compartimentações tectonoestratigráficas do SW do Cráton do Amazonas (modificado de Delgado et a!. 2003) e situação
das bacias paleo a mesoproterozoicas (em preto): A) São Lourenço; B) Pacaás Novos; C) Uopianes; D) serra Santa Bárbara; E) serra
Morena; F) Caiabis; G) serra Formosa; H) vila do Carmo; J) Beneficente; J) Buiuçu; K) serra São Vicente; L) rio Juma (Garimpo
Eldorado). Em cinza-claro: PTP - Província Tapajós - Parima; PRJ - Província Rondônia - Juruena e PS - Província Sunsás (adaptado
de Santos et aI.2006). Limite entre domínios (linha tracejada): Juruena (DJ) e Roosevelt-Aripuanã (DRA)(Lacerda Filho et a!. 2006).
Hachura longitudinal clara: FA - Faixa Araguaia. Os limites entre domínios e/ou províncias tectono-estruturais (excetuando as bacias)
estão representados por linhas contínuas em preto (limite com assinatura estrutural),com G (limite com assinatura geofisica) e linhas
tracejadas (limite com assinatura isotópica). Em branco, bacias cenozoicas e com hachura longitudinal escura a bacia paleozoica Alto
Tapajós. O Supergrupo Sumaúma está representado pelas coberturas em preto e com trama de pontos brancos.
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LOCALIZAÇAO DA FOlHA

CENOZOICO
Depósfios a1l1Vionares e terraços holocânlcos

FarmaçAo Salva-Terra (depósRasftuviais pleistccênicos)

Coberturas IalSriticlls (Paleógeno)

MESOZOICO
Diabáslo Penqul10 (diques do Jurasslco)

PALEOZOICO
I""o. Grupo Alto Tapajós· FormaçAo Rio das Pombas

(Slluro-Devoniano) FarmaçAo Juma

MESOPROTEROZOICO
Grupo Beneficente - Formaçl!o Tuiulê

Formação PraInha
Formação GoIoveIo (C)
Formação Manico<é(M)

Diabásio Mata-Matá I Mérlças IndWerencladas

Sulte Serra da Providência

PALEOPROTEROZOICO
Grupo Vila do Carmo
Sulta Teies Pires
Sulte Te0d6sia
SulteCoUder

• EstaçOes com resuIlados geoaonológícos

.•..•..•.••.••.Falha Extensianal

----M- Dique definidn pela Megnetomelria

;::: Zona de Cisalhamenlo TmnSOOfrellle

Figura 2 - Mapa geológico dafolha SB.20-Z-D (Sumaúma), adaptado de Costa et aI. (no prelo).

Os corpos granitóides registram uma natureza
cálcio-alcalina (Suíte Teodósia) e alcalina (suítes Teles
Pires e Serra da Providência) e mantêm proximidade
com a bacia proterozoica, além de manter, via-de-regra,
relações de contatos tectônicos com as rochas vulcânicas
do Grupo Colíder. Ambas as suítes serviram de área-fonte
ao aporte sedimentar do Supergrupo Sumaúma, além de
corroborarem como importantes conjuntos estruturais que
levaram à instalação de riftes como receptáculo sedimentar
aos grupos Vila do Carmo e Beneficente.

O Supergrupo Sumaúma aqui proposto acha-se re-
presentado pelo Grupo Vila do Carmo, uma unidade vul-
canoelástica, elástica e piroelástica interacamadada e de
idade estateriana (1,76-1,74 Ga), formada em condições
de rifte em ambiente de margem passiva. O sobrejacen-
te Grupo Beneficente que o recobre discordantemente,
de idade mesoproterozoica (1,43-1,03 Ga), teve sua ins-
talação em condições pós-rifte e de subsidência termal,
subsequente à atividade tectônica e magmática (soleira)
do Diabásio Mata-Matá (1,57 Ga, Betiollo et ai. 2009)
no interior do Grupo Vila do Carmo. Ambas as fases de
subsidência tectônica e termal coadunam com o modelo

proposto por Mackenzie (1978) e se ajustam à evolução
da bacia Sumaúma.

Um longo período de quiescência tectônica foi
interrompido para dar lugar à instalação do gráben Alto
Tapajós (ou Cachimbo), cuja arquitetura em conformação
NW-SE recebeu a sedimentação das formações siluro-
devonianas do Grupo Alto Tapajós (Reis 2006). O
magmatismo Periquito, mais jovem, reflete um importante
evento relacionado à separação dos continentes africano e
sul-americano, possuindo amplitude de distribuição através
de diques com idades estabelecidas em tomo de 200 Ma e
que na folha Sumaúma são dominantes na direção NE-SW.

Coberturas detrito-Iateríticas do Paleogeno e sedi-
mentação neogênica da Formação Salva-Terra (Reis &
Bahia, no prelo) são indicativas de períodos de condicio-
namentos a grábens e horsts relacionados a mecanismos
de falhas normais, cuja instalação e processos remetem
a movimentações neotectônicas. A sedimentação Salva-
-Terra relaciona-se a pretéritas planícies aluviais (paleo-
terraços) e recobre extensa área entre os rios Manicoré e
Aripuanã.
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Supergrupo Sumaúma
GRUPO VILA DO CARMO

O Grupo Vila do Carmo foi definido por Costa et al.
(no prelo) na folha Sumaúma (Fig. 2), para reunir uma uni-
dade vulcanoelástica, piroelástica e elástica que ocorre sob
forma de ritmitos, além de possança de quartzo arenitos
em direção ao topo da sucessão. Seus afioramentos foram
descritos em trecho da BR-230 (Transamazônica), entre
o rio Aripuanã e o igarapé Pontilhão do Telirio, e no rio
Aripuanã, no entorno e a montante da localidade da vila do
Carmo, a qual empresta o nome ao grupo. Possui área de
abrangência no médio curso do rio Jatuarana, onde diviso-
res hidrográficos respondem por alinhamentos de cristas
de serras com direção NE-SW.

Estudos em uma escala maior que possibilitem a car-
tografia das litofácies do Grupo Vila do Carmo como li-
tounidades individuais deverão considerar prioritariamen-
te a aplicação da denominação "Camaiú" à subdivisão do
grupo em formações. O termo é oriundo do rio Camaiú
onde uma sucessão de terrígenos, vulcanoelásticas e tufos
foram identificados na cachoeira Fumação por Liberatore
et al. (1972).

O Grupo Vila do Carmo assenta sobre rochas vulcâ-
nicas do Grupo Colíder, no entanto, ainda desprovido de
evidências em afioramentos sobre a transição do vulcanis-
mo de 1,80-1,79 Ga (U-Pb SHRIMP) para a sobrejacente
sucessão vulcanoelástica-piroelástica. A soleira do Diabá-
sio Mata-Matá no seu interior estabele a idade mínima de
1,57 Ga (U-Pb em badeleiíta, Betiollo et a!. 2009) para o
grupo.

Na porção meridional do Cráton do Amazonas (Pará,
Amazonas e Mato Grosso), algumas sucessões vulcano-
elásticas têm sido descritas na proximidade ou no interior
de extensas áreas de vulcanismo, possivelmente recobrin-
do-as em descontinuidade (Reis et al, 2009). Citam-se o
médio-alto curso do rio Roosevelt e rio Aripuanã ónde têm
sido definidas as unidades vulcanoelásticas Dardanelos e
Roosevelt (Almeida & Nogueira Filho 1959, Leal et al.
1978, Rizzotto et aI. 1995, Santos et al. 2000, Scandolara
et al. 2001); na porção central da bacia Alto Tapajós e alto
curso do rio Tapajós, onde a Formação Buiuçu (Ferreira et
al. 2000) afiora na proximidade da borda da bacia paleo-
zoica (Reis et al. 2005, Reis 2008).

Coube a Almeida & Nogueira Filho (1959) definirem
a Formação Dardanelos no alto curso do rio Aripuanã, no
estado de Mato-Grosso, como um conjunto de vulcânicas
(tufos), conglomerados e arenitos, além de rochas vulca-

noelásticas (arenitos tufáceos). Trata-se desse modo, de
uma inédita sucessão vulcanoelástica a que os autores es-
tabeleceram uma idade no intervalo pré-siluriano inferior
a pré-cambriana superior.

Liberatore et al. (1972) registraram uma formação
"vulcanossedimentar" entre a bacia dos rios Aripuanã e
Sucunduri, cujos estudos fotogeológicos em áreas de pla-
tôs apontaram como característica da unidade o relevo
tabular e de baixa altitude delineado em áreas do médio
curso do rio Acari e alto curso do rio Camaiú.

No SE do Amazonas, Reis (2006, 2008) e Reis et al.
(2009) reconheceram litologias vulcanoelásticas e elásti-
cas interacamadadas, na proximidade dos limites da ba-
cia paleozoica do Grupo Alto Tapajós. Têm registros no
igarapé Couros e vicinal Gaúcha (sudeste e sul de Apuí
respectivamente), em extenso trecho da rodovia AM -174
que interliga Apuí a Novo Aripuanã e nos rios Sucunduri
e Branco, cujas exposições ampliam consideravelmente a
área de distribuição do Grupo Vila do Carmo.

GRUPO BENEFICENTE

O Grupo Beneficente foi proposto por Almeida
& Nogueira Filho (1959) para reunir duas principais
litofácies afiorantes no médio curso do rio Aripuanã: uma
litofácies inferior representada por quartzitos e arenitos
com disseminações de óxidos de manganês (Mn) e uma
litofácies superior com predominância de siltitos sobre
arenitos. Esses pelitos foram descritos como ardósias
acinzentadas, finamente laminadas e afetadas por processos
diagenéticos ou de metamorfismo de muito baixo grau. Uma
idade pré-siluriana foi postulada para o Grupo Beneficente.
A ampliação da área de ocorrência do Beneficente para
trechos dos rios Juma, Branco e Sucunduri deveu-se a
Liberatore et al. (1972), cabendo aos autores postular uma
idade proterozoica em função de indícios de dobramentos
nos estratos e de evidências de um metamorfismo regional
de baixo grau.

O interrelacionamento entre a sedimentação Benefi-
cente e seu substrato vulcânico e o posicionamento estrati-
gráfico de uma sucessão "vulcanossedimentar" em relação
à cobertura foram tópicos de discussão de grande parte
dos estudos geológicos dos anos 70. Várias propostas es-
tratigráficas foram então concebidas cabendo a Leal et al.
(1978) proporem a inelusão das formações Dardanelos,
Mutum-Paraná e Palmeiral no Grupo Beneficente.
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Bizinella et al. (1980) e Carvalho & Figueiredo
(1982) mantiveram a terminologia "Beneficente" para
reunir arenitos, siltitos e calcários ocorrentes entre os rios
Aripuanã e Sucunduri.

Reis (2006) correspondeu a litofácies superior pelíti-
ca de Almeida & Nogueira Filho (1959) com a Formação
Juma, cujo estabelecimento siluro-devoniano deveu-se a
inúmeros estudos palinológicos obtidos em amostras pro-
venientes dos rios Juma (área-tipo), Jatuarana e Sucundu-
ri. Relevou ainda para o pacote arenítico subjacente sua
integração à bacia paleozoica, mantendo a denominação
"Beneficente" para representar essa formação, a qual re-
presentaria a litofácies inferior daqueles autores.

Coube a Costa et al. (no prelo) em levantamento ge-
ológico de trechos dos rios Aripuanã, Manicoré e Roose-
velt, propor a subdivisão do Grupo Beneficente em quatro
principais formações denominadas da base para o topo:
Manicoré, Cotovelo, Prainha e Tuiuié. A área-tipo do gru-
po permanece no antigo seringal de Beneficente, outrora
uma mina de manganês (Cotovelo). No rio Aripuanã o
grupo foi reconhecido aflorar no trecho compreendido en-
tre as localidades de Natal, Salva-Terra, Beneficente, Prai-
nha Velha e ilha Cuiarana.

No quadrante oeste da folha Sumaúma e rio Roose-
velt, são descritos conglomerados e arenitos a aproxima-
dos 75 km a montante de sua desembocadura junto ao rio
Aripuanã, com abrangência no alto curso do rio Manicoré.
Ambas as exposições integram o denominado "sinclinal
do Machadinho", uma estrutura sedimentar situada mais a
sul, fora do âmbito da folha. Duas outras áreas de rochas
dominatemente quartzo areníticas ocorrem no interflúvio
entre os rios Manicoré (médio curso) e Juqui (bacia do rio
Marmelos) e no alto curso do rio Jatuarana.

O Grupo Beneficente é creditado recobrir o Grupo
Vila do Carmo em discordância angular sendo que cober-
turas sedimentares mais jovens mascaram a relação de
contato entre essas unidades sedimentares.

A evolução do Supergrupo Sumaúma representado
pelos grupos Vila do Carmo e Beneficente ao longo do
tempo geológico, se acerca de processos tectônicos com-
partimentados na direção NW-SE e com geometria de grá-
bens. As fases sincrônicas de vulcanismo e sedimentação,
em maior ou menor escala, foram efetivadas a partir de
processos tectônicos modificadores da geometria e da ci-
nemática de uma extensa área em subsidência que origi-
nou o gráben Alto Tapajós.
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MÉTODOS

O estudo é o resultado do mapeamento geológico da
folha SB.20-Z-D (Sumaúma) na escala de 1:250.000, de
uma área de 18.000 km2 situada na porção SE do Amazo-
nas, executado pela CPRM - Serviço Geológico do Bra-
sil. O levantamento foi desenvolvido em grande parte ao
longo de vias fluviais como os rios Aripuanã (incluindo
as localidades-tipo de Beneficente e Prainha), Jatuarana,
Roosevelt e Manicoré, além de segmento terrestre da ro-
dovia Transamazônica, totalizando 2.300 km de caminha-
mentos.

Foram efetuadas três análises geocronológicas U-Pb
SHRIMP II em zircões detríticos provenientes de rochas
sedimentares dos grupos Vila do Carmo (amostras LB
-14A e UP-18B) e Beneficente (amostra UP-13). As aná-
lises foram realizadas na Universidade Western Australia
a partir dos seguintes procedimentos: a) Seleção visual; b)
Montagem dos cristais em resina de epoxi; c) Polimento
com pasta de diamante; d) Fotografia dos grãos em luz
refletida e transmitida; e) Produção de imagens de cato-
doluminescência em microscópio eletrônico de varredura
(MEV) com o intuito de investigação da estrutura interna
dos cristais e caracterização das distintas populações de
zircão.

Os procedimentos analíticos se encontram descritos
em Compston et al. (1984) e Williams (1998). O padrão
zircão SL13 (Claoue-Long et aI. 1995) foi empregado na
determinação da concentração de U e as razões U-Pb fo-
ram referenciadas ao padrão zircão FC1 (Paces & Miller
1993). Os dadosisotópicos foram tratados através do Pro-
grama Squid (Ludwig 2001) e o cálculo das idades e os
diagramas-concórdia efetuados com o auxílio dos progra-
mas Squid e Isoplot/Ex (Ludwig 2003). As análises e as
idades para os spots foram plotados em diagrama-concór-
dia com erros de 1s.

Análises em zircão pelo método LA-ICP-MS (La-
ser Ablation Microcollector Inductively Coupled Plasma
Mass Spectrometry) foram efetivadas em amostras dos
grupos Vila do Carmo (LB-14A e UP-18B) e Beneficente
(LB-06, UP-04B e RB-llB), tendo sido realizadas pelo
Laboratório de Geologia Isotópica da Universidade de
Brasília (LGI/UnB) sob a supervisão do Dr. Elton Dan-
tas (UnB) e Joseneusa Brilhante (CPRM/DF). Os pro-
cedimentos preparatórios adotados foram: a) Britagem,
pulverização e peneiramento nas frações de 60, 80 e, em
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alguns casos, 100 mesh; b) Pré-concentração dos minerais
pesados com uso de bateia, sendo o material submetido ao
imã para a retirada da magnetita; c) Utilização de líqui-
dos densos e do Separador Isodinâmico Frantz na seleção
dos minerais de interesse geocronológico, onde os zircões
foram selecionados a partir das frações menos magnéti-
cas. Os procedimentos que se seguiram na datação com o
Laser Ablation foram: a) Montagem dos zircões em uma
seção circular de araldite e polimento até sua exposição
parcial; b) Imageamento dos cristais em um microscópio
ótico (Leica MZ 125) e eletrônico de varredura (Jeol JSM
5800); c) Os grãos de zircão foram datados utilizando-se o
espectrômetro de massa Finnigan Neptune acoplado a um
sistema de abrasão a laser Nd-YAG (1=213nrn) New Wave
Research (USA).

Os procedimentos analíticos são aqueles fornecidos
por Bühn et ai. (2009), onde a superfície das resinas de
epoxi, montada com os minerais, foi purificada com so-
lução de HN03 (3%) e água ultrapura. A abrasão foi con-
duzida em modo raster com tamanho do feixe do laser
variando de 25 a 30 mm, na frequência de 9-13 Hz e inten-
sidade de 0.19-1.02 Jzcm". O material submetido à abrasão
foi conduzido por Ar (~0.90 Lrnin) e He (~0.40 L'min)
em análises de 40 ciclos de 1 segundo. O fracionamento de
elementos por indução do Laser e discriminação de mas-
sa instrumental foram corrigidos com a utilização do pa-
drão de referência de zircão TEMORA-2. Erros externos
foram calculados com a propagação do erro das medidas
individuais do padrão GJ-l e das médias individuais de
cada amostra de zircão (ou spot), seguindo a sequência de
1 branco, 1 padrão, 3 amostras desconhecidas, 1 branco, 1
padrão. Os dados brutos foram tratados usando uma plani-
lha convencional e as correções foram efetuadas visando
atenuar os efeitos instrumentais, de background e do Pb
comum. As idades foram calculadas usando Isoplot 3.0
(Ludwig 2003).

Os resultados analíticos completos obtidos para os
grãos de zircões encontram-se disponibilizados em Costa
et ai. (no prelo).

RESULTADOS

Estratigrafia do Supergrupo Sumaúma

Grupo Vila do Carmo

O Grupo Vila do Carmo na área em apreço reúne na
sua porção mais inferior, uma sucessão rítmica composta

pela intercalação de rochas siliciclásticas, piroclásticas e
vulcanoclásticas, sobrepostas por um conjunto de rochas
siliciclásticas areníticas e subordinados pelitos. Sua espes-
sura em torno de 120 metros tem sido estimada a partir de
seções descontínuas e altimétricas estabelecidas ao longo
da rodovia Transamazônica, em trecho compreendido en-
tre a vila do Carmo (margem esquerda do rio Aripuanã) e
a sede municipal de Apuí. Em direção ao embasamento, os
informes provêm da região do garimpo Eldorado, região
do rio Juma, fora do âmbito da folha Sumaúma e inclui
espessa seção de ritmitos sobre litarenitos com clastos de
rochas vulcânicas (CPRM, folha Mutum, em andamento).
Uma seção esquemática encontra-se na Fig. 3.

_ Sill ""'ta-Mata

Arnnltos eoI>mnq"IÇ8(Ios. nccs em
&Str8tificaÇÓ8S cruzadas acanaladas
dê médio porte (0,5-1.0 m).

~

AronItos com geometria de lobos sIg
- rnoidais é Mart:a$ onduladas no topo

~ dos seIs. Níveis 8fgilosos com laml
- nação plan<>pll1a1e1ana base • topo.

Plroc:tásUcas ahetadas a matarlal ar
gílo$O álTtlxeado a caulinlUOo,

Figura 3 - Seção esquemática para o Grupo Vila do Carmo e
posição estratigráfica da amostra submetida à geocronologia.

É no entorno da vila do Carmo, onde afioram ca-
madas rítmicas formadas por arenitos acastanhados, mé-
dios a finos, por vezes pintalgados e com marcas ondu-
ladas bifurcadas no topo dos sets, com discreto conteúdo
de material manganesífero. Intercalam-se finos níveis de
pelitos arroxeados a róseos-esbranquiçados representados
por tufos cineríticos alterados (Fig. 4A). O acamadamen-
to medido foi de N20-30EIlONW. Medidas de direção de
paleocorrente em marcas onduladas forneceram azimutes
de 60° e 220° e bipolaridade. Distando 17 km e em corte de
estrada, afloram arenitos acastanhados, silicificados, gra-
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nulação média, geometria tabular, intercalados a argilitos
avermelhados, maciços e com manchas de oxirredução.
O conjunto apresenta uma espessura em tomo de 5,70 m,
sendo que os arenitos formam sets com 0,5 m ou mais de
espessura, assemelhando-se a barras deltaicas (Fig. 4B).
A uns 3,0 km desse afioramento, um arenito silicificado
interacamadado com argilito avermelhado-escuro a siltito.
O set arenítico é subordinado àquele pelítico, sugerindo
porções mais distais e prodeltaicas.

Na proximidade da fazenda Souza Metal pela BR-
230, aflora um siltito acinzentado, maciço, silicificado,
gradacional a um arenito finamente laminado. O acama-
damento medido foi de N20W115SW. O pacote tem con-
tinuidade ao longo de um trecho de aproximadamente 10
km, encontrando-se caracterizado por sets centimétricos
de arenitos finos a siltitos maciços, coloração acinzentada-
-clara que são sobrepostos a arenitos finos ricos em estrati-
ficações cruzadas hummocky (ECH) de porte centimétrico
« 10,0 em). As ECH são identificadas por uma caracterís-
tica laminação convexa (hummocky) que se alterna com
sets de laminação côncava em espaçamentos que variam
na ordem de centímetros. Ainda, pelo baixo ângulo de
mergulho da laminação (inferior a 10°), através de um
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acentuado limite basal de leitos com o topo das superficies
onduladas e pela abundância em superficies de truncamen-
to (Nottvedt & Kreisa 1987). No topo dos sets ocorrem
marcas onduladas ligeiramente simétricas bifurcadas e de
comprimento de onda entre 10,0 a 15,0 em, sugestivas de
fiuxo oscilatório combinado. Em direção à base da suces-
são comparecem níveis de arenitos com uma maior espes-
sura (> 0,50 m), podendo representar o intervalo Ta da
sequência Bouma (Bouma 1962), cuja característica está
na presença de arenitos maciços ou gradacionais àqueles
com laminação plano-paralela. No afioramento em ques-
tão, o intervalo Tae parece ocorrer repetidamente, con-
tudo, cabendo em algumas situações a predominância da
sequência Te, passível de correntes de turbidez mais lentas
e geograficamente distais (Walker 1982) (Figs. 4C-D-E).

Na calha do rio Aripuanã, Betiollo et aI. (2009) descre-
veram ritrnitos com estratificação plano-paralela centimétri-
ca, estratificação cruzada acanalada de pequeno porte (10,0
em) e estratificação cruzada planar de baixo ângulo do tipo
swaley (ECS). Uma soleira máfica (Diabásio Mata-Matá) é
intrusiva nos ritrnitos e registra um metamorfismo de conta-
to ao conjunto, tomando-o extremamente silicificado.
Interpretação

Figura 4 - Feições sedimentares descritas no Grupo Vila do Carmo: (A) Alternância de arenitos finos e argilitos interpretados
como ritmitos defrente deltaica; (B) Sets de arenitos tabulares, maciços (escala humana); (C) Estratificação cruzada hummocky
(ECH) centimétrica em arenitosfinos a médios e silicificados; (D-E) Marcas onduladas assimétricas e bifurcadas no topo dos sets
areníticos com conteúdo em ECH. Fotos: Nelson Reis.
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o Grupo Vila do Carmo é identificado através de
duas principais associações de fácies sedimentares: deltai-
ca e marinho-rasa. A passagem de ambas as fácies se apre-
senta de forma descontínua e tem sido observada de oeste
para leste ao longo da BR-230, a partir da vila do Carmo,
sentido Apuí, em um trecho aproximado de 49 km.

A fácies deltaica está representada por uma sucessão
dominantemente arenosa com subordinados pelitos. Os
arenitos, via-de- regra, são maciços, possuem geometria
tabular e apresentam estratos cruzados acanalados de pe-
queno porte «1,0 m), além de marcas onduladas assimé-
tricas bifurcadas. Em posição distal aos ritmitos deltaicos,
ocorrem arenitos finos e siltitos maciços a finamente lami-
nados (laminação plano-paralela), gradacionais a arenitos
ricos em estratificações cruzadas de baixo-ângulo (ECH),
sendo interpretados como turbiditos (litorâneos?). São are-
nitos que registram uma granulometria fina a média, sendo
incomum o registro de grânulos, salvo na base da suces-
são. Marcas onduladas de comprimento de onda centimé-
trico (10,0 a 15,0 em) possivelmente foram formadas em
condições de maior lâmina d'água. O conjunto sedimentar
descrito registra deposição sedimentar em condições mari-
nhas rasas e com influência de ondas de tempestades.

GRUPO BENEFICENTE
O Grupo Beneficente reúne dominantemente lito-

logias areníticas com subordinadas piroclásticas e cujo
empilhamento estratigráfico deveu-se à interpretação de
seus ambientes deposicionais que, da base para o topo, é
subdividido em quatro principais formações denominadas
de Manicoré, Cotovelo, Prainha e Tuiuié (Costa et ai. no
prelo). Uma seção esquemática e estimativa de 250 metros
para a unidade acha-se representada na Fig. 5.

Formação Manicoré

A Formação Manicoré reúne conglomerados e areni-
tos feldspáticos interacamadados, afiorantes no rio Roose-
velt a aproximados 75 km de sua desembocadura junto ao
rio Aripuanã e no alto curso do rio Manicoré, cuja referida
bacia de captação acolheu a denominação estratigráfica
(Costa et ai. no prelo). Estima-se sua espessura em tomo
de 70 metros.

No rio Roosevelt afiora um conglomerado polimítico
suportado por uma tímida matriz arenosa grossa, ferrugi-
nosa, onde os seixos e calhaus de quartzo se tocam (Fig.
6A). Subordinadamente encontram-se seixos de granitói-
des moderadamente alterados e impregnados por material
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ferruginoso. O conglomerado é gradacional a um arenito
grosso a muito grosso e apresenta uma granodecrescência
ascendente. Encimam arenitos conglomeráticos com elas-
tos de várias litologias, tais como tufos, granitos, xistos e
argilitos. Por vezes, há nítida presença de uma laminação
plano-paralela definida por níveis de variada granulome-
tria (média a grossa). Internamente ocorre uma estratifi-
cação cruzada acanalada de pequeno porte « 1,0 m) cuja
direção de paleocorrente foi medida em 500 (quadrante
NE). O topo da sucessão assinala a passagem de arenitos
conglomeráticos para um arenito feldspático (Fig. 6B).
Formação Cotovelo
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Figura 5 - Seção esquemática para o Grupo Beneficente e po-
sição estratigráfica das amostras submetidas à geocronologia.
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Figura 6 - Feições sedimentares da Formação Manicoré, Grupo Beneficente: (A) Conglomerado polimítico constituído por seixos e
calhaus de quartzo e subordinados granitos, xistos e argilitos; (B) Set de arenitos de granulação grossa com estratijicação cruzada
acanalada de pequeno porte « 1,0 m) e gradacional a um arenitofeldspático (seta c/ G). Fotos: Ruy Bahia

A Formação Cotovelo reúne uma monótona sucessão
de quartzo arenitos silicificados, arroxeados-claro a róseos,
com geometria tabular e internamente com estratos cruza-
dos acanalados de pequeno porte «1,0 m) e marcas ondu-
ladas assimétricas bifurcadas no topo dos sets. A unidade é
reconhecida em uma extensão aproximada de 25 km no rio
Aripuanã, entre a ilha Comprida e trecho a jusante de Prai-
nha Velha, incluindo a localidade de Beneficente e feição
hidrográfica do curso do rio denominado de "Cotovelo", a
qual empresta a denominação para a unidade sedimentar
(Costa et al. no prelo). Estima-se sua espessura em torno
de 100 metros.

Os arenitos desenvolvem um sistema de fraturamen-
to ortogonal, sendo recortados por bandas de deformação
medidas em N70W e N40E. Por vezes, apresentam estrati-
ficações cruzadas de baixo-ângulo, do tipo-swaley (Walker
1989), sugestivas de um ambiente litorâneo com influência
de marés (Figs. 7A-B).

Na proximidade de Salva-Terra, rio Aripuanã, a For-
mação Cotovelo está representada por um pacote com uns
4,0 metros de espessura de um quartzo arenito avermelhado
sobreposto por uma camada de siltito acinzentado maciço,
alterado a um material argiloso esbranquiçado (Fig. 7C). A
camada síltica está recoberta por um patamar laterítico fer-
ruginoso, amarelado da Formação Salva-Terra (Costa et aI.
no prelo). Em seção delgada, o material síltico foi descrito
como uma rocha tufácea, sendo frequente shards devitrifi-
cados. A rocha por sua vez é afanítica e constitui um pacote
maciço com ligeira diminuição lateral de espessura.

No interior do igarapé das Pedras, margem direita do
rio Aripuanã, ocorrem duas cachoeiras que conjuntamente
formam um desnível escalonado na ordem de alguns 10, °

metros. Neste local, Almeida & Nogueira Filho (1959, p.25)
definiram a litofácies pelítica superior do Grupo Beneficen-
te. Afioram siltitos e arenitos finos, acinzentados-claro a cin-
za-esverdeados em sets centimétricos, finamente laminados
e com geometria suavemente ondulada, sugestiva de trun-
camento e de uma possível estratificação cruzada de baixo
ângulo - ECH. No topo dos cosets, marcas onduladas com
comprimento de onda em 15,0 em. Há uma intensa rede de
fraturamentos que torna a rocha extremamente silicificada,
que ao quebrar, revela fraturas conchoidais. Nesta seção o
acamadamento medido foi N20E/8SE. Na matriz afanítica e
à lupa, assomam pontuações de sulfetos (arsenopirita).

Na localidade-tipo de Beneficente, na margem esquer-
da do rio Aripuanã, afloram arenitos finos intercalados a ar-
gilitos arroxeados, em sets de aproximadamente 3,0 em e
cujo topo se apresenta ondulado. Os pelitos são finamente
laminados e ocupam a base e topo dos sets areníticos, por
sua vez, em conformação sigmoidal (Fig. 6D). Sobrepostos
aos ritmitos, arenitos de granulação média, ricos em estra-
tificações cruzadas acanaladas de pequeno porte «1,0 m)
que representam canais fluviais (Fig. 7E). O conjunto revela
uma superficie de descontinuidade. Recobrindo a sucessão
sedimentar, contudo, não imediatamente acima devido a
existência de zona coluvionar, comparecem crostas laterí-
ticas manganesíferas. De acordo com Silva et al. (2012) as
ocorrências manganesíferas da área Beneficente encontram-
-se disseminadas tanto em litotipos sedimentares como sob
forma de crosta laterítica, destacando-se a última como po-
tencial à concentração do manganês. No leito, são comuns
níveis de crosta manganesífera de aspecto botroidal.
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Figura 7 - Feições sedimentares da Formação Cotovelo, Grupo Beneficente: (A) Quartzo arenitos silicificados; (B) Detalhe interno
de quartzo arenito com estratificação cruzada swaley centimétrica; (C) Pacote métrico de rocha tufácea, intemperizada, coloração
esbranquiçada, sobrejacente a material arenoso; (D-E) Localidade de Beneficente: Intercalação de arenitos finos e pelitos em
sets centimétricos (geometria sigmoidal) estando recobertos por camadas de arenitos médios ricos em estratificações cruzadas
acanaladas. Fotos: Nelson Reis.
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No curso do rio Aripuanã, em um trecho denomina-
do de "Cotovelo", na sua margem esquerda, expõe uma
morfologia de barrancas cuja extensão adentra ao baixo-
-curso do rio Jatuarana. É comum a exposição de paco-
tes de crosta laterítica manganesífera acinzentada-escura
e de espessura métrica, recobertos por um nível de solo
amarelado. Um lineamento com direção E-W controla este
trecho do rio Aripuanã, podendo estar conjugado ao ex-
tenso lineamento N-S que controla o trecho entre a vila
Mata-Matá e o Cotovelo. Nesta área, as crostas mangane-
síferas são abundantes e espessas e refletem um arranjo de
falhamentos normais na formação de altos estruturais que
expuseram as litologias da Formação Cotovelo à lateriti-
zação paleogênica, em contraposição a áreas vizinhas que
sofreram subsidência e aporte de sedimentação neogênica
da Formação Salva-Terra (Reis & Bahia, no prelo).

Formação Prainha

A Formação Prainha foi proposta por Almeida & N 0-

gueira Filho (1959) para reunir siltitos e arenitos argilo-
sos, avermelhados, friáveis, aflorantes em um trecho do
rio Aripuanã situado a 2,0 km a montante da localidade de
Beneficente até a altura da cachoeira Periquito. Uma idade
pré-triássica superior foi postulada com ressalvas. Caputo
et ai. (1972) correlacionaram-na com a Formação Prospe-
rança, o que foi acompanhado por um grande contingente
de autores, diferentemente de Liberatore et al. (1972) que
optaram prioritariamente pelo emprego do termo "Sucun-
duri", posteriormente abandonado. Bizinella et ai. (1980)
retomaram a denominação "Prainha", mencionando a ina-
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plicabilidade do termo "Prosperança" para as rochas sedi-
mentares aflorantes mais a sul da borda da bacia do Ama-
zonas, tendo admitido uma idade ao Proterozoico Médio.
Os trabalhos que se seguiram, na sua totalidade, fora do
âmbito da bacia do rio Aripuanã, corresponderam os areni-
tos avermelhados indiscriminadamente à Formação Pros-
perança ou Grupo Beneficente, além do emprego de outras
denominações. Reis (2006) ao definir a siluro-devoniana
Formação Juma em correspondência à litofácies pelítica
de Almeida & Nogueira Filho (1959), também o fez para a
Formação Prainha dos autores, posicionando-a estratigra-
ficamente acima dos pelitos.

Os arenitos da Formação Prainha constituem paleodu-
nas eólicas do tipo 3D, formadas por estratificações cruza-
das acanaladas de porte métrico (> 6,0 m). Todo o trecho
fluvial no entorno da antiga localidade de Prainha Velha e
aquele formado por ilhas, a montante de Prainha Nova (ilhas
Santana, São João e Gado) correspondem a arenitos com as
referidas características eólicas. Estendem-se até a cachoei-
ra Periquito onde são secionados por um-dique de diabásio
(Periquito) com direção N40E (Costa et al. no prelo).

Os arenitos são avermelhados, possuem granulome-
tria fina a média e revelam no todo grãos arredondados e
bem selecionados, além de rara matriz argilosa. Normal-
mente são bem compactados em função da presença de
óxido de ferro como cimento. As estratificações cruzadas
acanaladas mergulham em ângulo superior a 20° tanto para
norte como para sul. Superficies truncantes as separam
normalmente em ângulos próximos a 10° ou inferior, sen-
do de origem erosiva e não-deposicional (Fig. 8A).

Figura 8 -Localidade de Boa Vista, rio Aripuanã. Feições sedimentares da Formação Prainha, Grupo Beneficente: (A-B) Exposição
de arenitos eólicos avermelhados evidenciando uma superflcie de truncamento (ST) entre estratos cruzados acanalados, além de
estratificações cruzadas acanaladas de médio porte «1,0 m) com direções de paleocorrente para NE. Fotos: Nelson Reis.



Reis et 01. / O Supergrupo Sumaúma no contexto geológico da Folha SB.20-Z-D (Sumaúma), sudeste do Amazonas 209

Na localidade de Boa Vista, frontal à localidade de
Prainha Nova (Fig. 8B), a formação é descrita a partir do
nível de vazante do rio, estando representada por cama-
das de um arenito avermelhado médio a fino, tabular, que
registra cosets com aproximadamente 30,0 em. Encimam
arenitos avermelhados, médios e ricos em estratificações
cruzadas acanaladas de médio porte (> 1,0 m) em um
pacote com aproximadamente 4,0 metros de espessura e
cujas direções de paleocorrentes indicam azimutes para
os quadrantes NE e NW. Em direção ao topo da seção
e com espessura aproximada de 1,5 metros, recobre um
arenito avermelhado, silicificado e de geometria tabular
em descontinuidade angular àquele inferior. Internamente
ocorrem esparsas estratificações cruzadas acanaladas de

pequeno porte « 1,0 m). Mediu-se o acamadamento do
arenito em N30E/14SE.

A montante de Prainha Nova e frontal a ilha Santana
afioram arenitos com geometria tabular e com marcas on-
duladas de 2,0 em de comprimento de onda, sugestivas de
zonas de interdunas. Neste local o arenito desponta com
estratificações cruzadas de ordem métrica as quais formam
sets no interior do conjunto sedimentar. Medidas de paleo-
corrente no conjunto de dunas eólicas apontaram azimutes
para NW e subordinadamente SW (Figs. 9A-B-C). A ju-
sante e montante da cachoeira Periquito as medidas de pa-
leocorrentes em estratos cruzados acanalados apontaram
azimutes com similar predomínio de migração para NW.

c

Figura 9 - Feições sedimentares da Formação Prainha, Grupo Beneficente: (A-C) Exposição de arenitos eólicos evidenciando
magníficos sets de estratíficações cruzadas acanaladas de grande porte (> 6,0 m) em um possível corte transversal ao sentido de
migração da duna. Estes afloramentos estão bem expostos a montante da localidade de Prainha Nova, no trecho entre as ilhas
Santana, São João e Gado, rio Aripuanã. Fotos: Nelson Reis.
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Formação Tuiuié

Os afloramentos sílticos a arenosos referidos à
Formação Tuiuié afloram em um pequeno trecho do rio
Aripuanã, no entorno da antiga localidade de Prainha Nova
até a ilha Tuiuié. Mantêm um interrelacionamento com as
litologias da Formação Prainha as quais se mostram, por
vezes, interdigitadas. Sua área-tipo está na ilha Tuiuié,
a qual tem recebido esta denominação (Costa et aI. no
prelo). O conjunto Prainha- Tuiuié é estimado possuir uma
espessura em tomo de 80 metros.

No entorno da ilha Tuiuié, em um paredão com apro-
ximados 8,0 metros de altura, intercalam-se arenitos aver-
melhados pintalgados, médios e laminados, com arenitos
maciços e de geometria tabular. Esses contêm estratifica-
ções cruzadas acanaladas de pequeno porte « 1,0 m) e
direções de paleocorrentes aleatórias medidas para NW,
SW e NE. O conjunto revela interestratificações de cama-
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das depositadas sob a ação de ventos (dunas eólicas) e sob
a ação fluvial (barras arenosas) (Fig. 10A). O acamada-
mento medido é E-W/1OS. Os pacotes arenosos maciços
se tomam mais espessos em direção ao topo da seção.

Os siltitos são algo argilosos, de coloração avermelha-
do-escura, maciços (0,60 m), recobertos por siltitos areno-
sos a arenitos finos avermelhado-claros (2,0 m), cujo pa-
cote tem conformação tabular e atinge alguns 3,0 metros
de espessura. Encimam arenitos maciços com discretas es-
tratificações cruzadas tabulares de pequeno porte « 1,0 m)
(Figs. 10B-C).

Interpretação

O Grupo Beneficente, representado pelas formações
Manicoré, Cotovelo, Prainha e Tuiuié registra ambientes
de leque aluvial e de um sistema de ilha-barreira, conforme
a seguir:

Figura 10 - Feições sedimentares da Formação Tuiuié, Grupo Beneficente: (A) Frontal à ilha Tuiuié. Arenitos tabulares da Formação
Tuiuié em nitido contato com arenitos ricos em estratos cruzados acanalados de porte métrico (dunas eólicas) da Formação Prainha
(base). Escala humana (seta e letra E); (B) Detalhe das barras silto-arenosas com espessura métrica e tabular; (C) Detalhe da
intercalação de arenitos sob forma de barras e aqueles eólicos com estruturas externas craquelé. Fotos: Nelson Reis
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A Formação Manicoré reúne litologias conglomerá-
ticas e areníticas relacionadas a depósitos de leque aluvial
continental, cuja direção geral de paleocorrente conduz
postular a existência de um alto estrutural situado a sudo-
este. A relação estratigráfica entre as formações Manicoré
e Cotovelo (sobrejacente) se faz presente única e exclu-
sivamente através das diferenças existentes no ambiente
de sedimentação, já que ambas as unidades encontram-se
separadas por uma larga faixa de granitóides da Suíte Teles
Pires, além da sobreposição da bacia sedimentar cenozoi-
ca Salva-Terra.

A Formação Cotovelo é interpretada como depósitos
sedimentares litorâneos em uma linha de costa onde apa-
recem canais fluviais entrelaçados, rasos, por vezes, com
influência de marés. Integra um sistema de ilha-barreira
(Fig. 11), a exemplo dos modelos sedimentares que têm
uma evolução em condições de linhas de costa suavemen-
te inclinadas, em zona de backshore. De acordo com Hoyt

(1967), a essência de formação de um sistema ilha - bar-
reira está no lento processo de submersão de uma área ele-
vada, esta, normalmente mantida por cadeias de praias e
dunas geradas através da ação de ondas e do vento durante
um período de estabilização do nível do mar. Neste senti-
do, um dos critérios no reconhecimento da barreira está na
ausência de sedimentação lagunar na seção estratigráfica
basal em direção ao continente. A relação estratigráfica
entre a Formação Cotovelo e o conjunto sedimentar so-
breposto da Formação Prainha registra uma discordância
angular a partir da instalação de possantes cosets de are-
nitos ricos em estratificações cruzadas acanaladas de porte
médio a grande.

A Formação Prainha representa depósitos de dunas
eólicas litorâneas, vindo a recobrir em descontinuidade
os depósitos arenosos da Formação Cotovelo. A relação
estratigráfica com a Formação Tuiuié sobrejacente é, em
parte, gradacional.

Figura 11 - Modelo esquemático de Reinson (1984) para o Sistema Ilha-Barreira que na região em estudo (Grupo Beneficente) está
representado pelas formações Cotovelo (zona de praia - backshore), Prainha (dunas eólicas litorâneas) e Tuiuié (delta de maré/
planície/washover). No caso específico do Grupo Beneficente, não houve formação de depósitos lagunares.
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o conjunto litológico da Formação Tuiuié é interpre-
tado como tendo sido depositado em ambiente de planí-
cie arenosa (backshore), com presença de espessas barras
arenosas intercaladas a depósitos eólicos da Formação
Prainha. Podem constituir depósitos de washover que são
resultantes da ação de tempestades de vento que assolam o
topo e secionam a barreira de dunas, criando lobos ou len-
çóis de areia. Formam corredores para a transferência de
areia pelo vento ao longo do cinturão de dunas (Reinson
1984). A Formação Tuiuié integra o sistema de ilha-bar-
reira em conjunto com as formações Cotovelo e Prainha.

Geocronologia U-Pb
GRUPO VILA DO CARMO

A amostra LB-14 A representada por um quartzo are-
nito foi submetida à análise geocronológica pelo método
U-Pb SHRIMP. Coube um range de 30 valores que inclui
as seguintes e principais populações de grãos de zircão de-
trítico (Fig. 12): 1744 Ma (n=13), 1808 Ma (n=5), 1842
Ma (n=4) e 1981 Ma (n=6).
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Figura 12 -Histograma e curva gaussiana de probabilidade
para as idades de grãos de zircão detritico de um quartzo
arenito (amostra LB-14A) do Grupo Vila do Carmo.
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Figura 13 - Histograma e curva gaussiana de probabilidade para as idades de zircões detríticos de arenitos do Grupo
Beneficente: (A) amostra RB-11 B da Formação Manicoré; (B-C) amostra LB-06 e UP-18B da Formação Cotovelo e (D)
amostra UP-13 da Formação Tuiuié.
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GRUPO BENEFICENTE
Um total de quatro amostras do Grupo Beneficente foi

submetido à análise geocronológica para U-Pb SHRIMP,
cabendo idades oriundas de populações de grãos de zircão
detrítico de amostras das formações Manicoré (conglome-
rado, RB-llB, n=67), Cotovelo (arenito, LB-06, n=44 e
litarenito vulcânico, UP-18B, n=27) e Tuiuié (arenito, UP-
13, n=53) (Fig. 13).

Concórdias em 1111 ± 21 Ma (n=3), 1368 ± 17 Ma
(n=5) e 1544 ± 12 Ma (n=l1 , população principal) foram
obtidas para zircões de um tufo acinzentado da Formação
Cotovelo (UP-04B). Esta amostra foi datada pelo método
LA-MC-ICP-MS (Laser Ablation), cujos zircões são ca- c)
racterizados por cristais pequenos, límpidos sem inelusões
ou fraturas. A maioria apresenta-se como prismas longos a
médios bipiramidados, com alguns achatados.

DISCUSSÃO

Na discussão sobre a sucessão sedimentar e vulca-
nogênica representada pelo Supergrupo Sumaúma através
dos grupos Vila do Carmo e Beneficente, no âmbito do
gráben Alto Tapajós/Cachimbo, algumas questões podem
ser colocadas à prova e envolvem o estabelecimento cro-
noestratigráfico de algumas litounidades (Proterozoico
vs. Paleozoico), a presença/não de rochas carbonáticas na
sucessão proterozoica, a extensão do domínio sedimentar d)
fora do Gráben, e mais recentemente, a disponibilidade de
idades em grãos de zircões detríticos provenientes de sí-
tios sedimentares passíveis de correlação:

a) Grande parte da cartografia geológica empreendida
para a cobertura paleozoica (a partir de Santiago et
ai. 1980) leva em consideração áreas de domínio
de rochas areníticas e elas to-químicas, por sua vez,
ainda desprovidas de um real significado no tempo
geológico. Os contatos estabelecidos entre litouni-
dades do Proterozoico e Paleozoico permanecem
aproximados e deste modo, não confirmam discor-
dâncias regionais esperadas no interior do Gráben.
De acordo com Reis et al. (2009) o conjunto pa-
leozoico Capoeiras- Ipixuna -Providência-Navalha é
passível de integrar uma sucessão mais antiga e de
idade proterozoica;

b) No flanco nordeste do Gráben e alto curso do rio Ta-
pajós, rochas terrígenas e piroelásticas foram reuni-
das por Ferreira et ai. (2000) na Formação Buiuçu.
Fora dos domínios de sua área-tipo, a formação foi

estendida para a bacia do rio Crepori por Almeida
et ai. (2000), cujas relações com um embasamento
vulcânico em 1,88 Ga (Grupo Iriri) e intrusão por
soleira básica em 1,78 Ga (Diabásio Crepori) são
comuns ao quadro de evolução tectonoestratigráfica
do Domínio Tapajós (Santos 2003). Esse quadro di-
fere sobremaneira daquele observado mais a oeste,
no Domínio Roosevelt-Juruena, onde a cobertura
proterozoica mantém relação com um vulcanismo
100 Ma mais jovem (Grupo Colíder) e onde o mag-
matismo máfico observado no seu interior é estabe-
lecido em 1,57 Ga (Diabásio Mata-Matá);

Nos meados de 1984 foi executado pela CPRM um
furo de sondagem (com perfil gama-gama) na re-
gião oriental do gráben e Base-Aérea do Cachimbo,
tendo sido atingida uma profundidade de 1029 me-
tros. Uma avaliação do furo foi emitida por Lopes
(2001) tendo sugerido uma idade proterozoica para
a sequência silicielástica basal e espessa sucessão
carbonática que a recobre. Essa sequência inferior
é secionada por uma soleira de gabro com uma
espessura em torno de 152 metros. Uma segunda
sequência silicielástica e de provável idade pale-
ozoica foi descrita recobrir aquela basal elástica/
elas to-química;

Outro furo de sondagem, porém menos profundo, é
o de identificação TPN-5 efetuado pela Cia. Morro
Vermelho na bacia do rio Sucunduri, região de Terra
Preta (Carvalho & Figueiredo 1982), onde 76,5 me-
tros de siltitos acinzentados, a uma profundidade de
142 metros foram posteriormente datados ao Neo-
devoniano por métodos palinológicos (Cruz 2005).
Nessa região, o Grupo Beneficente foi definido por
seis litounidades que intercalam rochas elásticas
e elasto-químicas. Uma discordância erosiva foi
postulada entre o Beneficente e uma sucessão que
a recobre, denominada de "Cubencranquém". Um
espesso pacote conglomerático com conteúdo em
seixos vulcânicos, sedimentares e carbonáticos foi
considerado registrar essa discordância. Na região
de Terra Preta, rio Sucunduri, rochas carbonáticas
estromatolíticas foram reunidas por Reis (2006) na
Formação Terra Preta, que apesar de desprovida de
estudos palinológicos, foi considerada pertencer ao
Paleozoico a partir de seu estabelecimento estrati-
gráfico em superficie;



214

e) Na região do rio Juma, a nordeste de Apuí (Fig. 1,
letra L), idades U-Pb (Laser Ablation - ICPMS)
no intervalo 1,78 - 1,76 Ga foram obtidas em ro-
chas vulcânicas e sedimentares da área do Garimpo
"Eldorado do Juma" (Brito et al. 2010) (Tabela 1).
Grãos de zircões detríticos de áreas-fontes mais dis-
tais ou retrabalhadas nos intervalos 2,83 - 2,65 Ga
e 2,15 - 1,98 Ga estabeleceram heranças dos domí-
nios lriri-Xingu (Província Amazônia Central) e Ta-
pajós (Província Tapajós-Parima). O valor de 1,76
Ga é entendido como aquele mínimo sedimentar
(Tabela 1). No NW do Mato Grosso, Leite & Saes
(2003) obtiveram pelo método Pb-Pb por evapora-
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ção, populações de grãos de zircão detrítico com he-
ranças em 2,64, 1,96 e 1,88 Ga. Uma idade mais jo-
vem em 1,73 Ga foi considerada ser representativa
para o início de sedimentação do Grupo Beneficente
(Tabela 1). Na serra Morena (Fig.l, letra E), NW de
Mato Grosso, a sucessão vulcanoc1ástica, piroc1ásti-
ca e c1asto-química reunida na Formação Dardane-
los apresentou idades U-Pb SHRIMP no intervalo
de 1,76 Ga (Neder et al. 2002) a 1,74 Ga (Santos et
al. 2000) (Tabela 1). Em ambas as regiões do SW do
Cráton, o intervalo 1,76-1,74 Ga reflete aquele de
sedimentação do Grupo Vila do Carmo (este estudo)
e correlações se mostram inevitáveis;

Tabela 1- Idades estabelecidas para as variadas coberturas sedimentares do SW do Cráton do Amazonas sob as designações de
Beneficente, Vila do Carmo, Roosevelt, Palmeiral e Aguapeí.

LOCALIDADE DESCRIÇÃO IDADES FONTE
rio Arípuanã, a montante de Prainha arenito do Grupo Beneficente Formação Tuiuié U-Pb em 1460 Ma (zircão mais jovem)
Nova (UP-13) Costa et 01. no prelo

rio Aripuanã (UP-18B) - área-tipo arenito do Grupo Beneficentll Formação Cotovelo U-Pb em 1439 Ma

~ Beneficente COSia el 01.no prelo
~
~ baixo curso do rio Roosevelt (RB-II B) arenito do Grupo Beaeâeente Formação Manicoré U-Pb em 1461 Ma (zírcãe mais jovem)

~ Costa es 01. no prelo

rio Aripuanã (LB-02) soleira do Diabásio Mata-Matá U-Pb (badeleiíta) em 1576 Ma.ldade mínima
do Grupo Vila do Carmo Betiolloet al. 2009

rio Aripuanã (LB-J4A)
ouanzo arenito do Grupo Vila do Carmo U-Pb em 1744 Ma (0=\3) Costa el ai. 00 nrelo

rio Juma - Garimpo Eldorado vulcânica ácida, arenito Iítico; microcongícmerado U-Pb em 1766:1: 6 Ma; 1775 Ma; 1783 Ma
Brito et 01. 20 IO

serra Morena rochas siliciclásticas da Formação Dardanelos • U-Pb 1,74 Ga (I); 1,76 Ga (2) (I) Santos et 01.
recobrindd'o Grupo Reesevetr 2001; (2)

Neder el al. 2002

i bacia Csiabis conglomerada basal da Formação Dardanelo~ Pb-Pb em 1,44 Ga; * KArem 1,4-1,2 Ga
Grupo Caiabis (TBP 10); basaltos da Fm, Arinos"

~ Leite & Saes (2003):t
~

serra Formosa conglomerado basal do Grupo Beneficente(pXT3) Pb-Pb em 1,73 Ga
leite & Saes (2003)

!i conglomerado basal da Formação Fortuna,
Pb-Pb no intervalo 1,50 - 1,34 Ga

Leite & Saes (2003)

-= serra São Vicente Grupo Aguapeí

Formação Aguapeí-Mina Sta. Elina U-Pb (n~19) 1,45-1,23 Ga Santos er 01. 200 I

área -tipo Palmeiral depósitos fluviais da Formação Palmeiral U-Pb em I 13 Ga Santos et ai. 200 I
serra Pacaás Novos Formação Palmeiral (* basalto intercalado na base) Ar-Ar em 1.02 Ga

- Tobver et aI. 2003

NW de RO vilas MacisaíSão Lourenço Grupo Mutum-Paraná U-Pb (JF5) 1,75 Ga Santos et ai. 200 1
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Os resultados geocronológicos obtidos em grãos de
zircões dedríticos oriundos do Grupo Vila do Car-
mo são sugestivos de uma proveniência mista de
elásticos no intervalo 1,98 a 1,74 Ga, com franco
domínio dessa última idade. Os dados permitem es-
pecular sobre a existência de duas fontes distintas:
Uma mais antiga e orosiriana próxima a 1,98 Ga,
com herança da Província Tapajós-Parima (2,03 -
1,88 Ga), e uma população dominante em 1,74 Ga
com proveniência da Província Rondônia-Juruena
(1,82-1,54 Ga) (Fig_ 14A);
Na bacia Caiabis, NW de Mato Grosso, Leite &
Saes (2003) obtiveram pelo método Pb-Pb por eva-
poração, populações de zircões com heranças esta-
belecidas em 1,98 Ga, no intervalo 1,81 a 1,75 Ga
e em 1,50 Ga. O valor de 1,44 Ga foi considerado
representar a idade máxima na sedimentação da
Formação Dardanelos. Na porção NE de Rondô-
nia, grãos de zircão detrítico provenientes da For-
mação Palmeiral (Quadros et al_ 2011) forneceram
pelo método U-Pb SHRIMP uma idade máxima de
sedimentação em 1,02 Ga, sendo que na área-tipo,
o zircão mais jovem possui uma idade de 1,13 Ga
(Santos et aI- 2001)_ Nas serras Pacaás Novos e Uo-
piane, NE de Rondônia (Fig. 1, letras B e C respec-
tivamente), as rochas sedimentares Palmeiral regis-
tram uma intercalação com basaltos, por sua vez,
com idade Ar-Ar em 1,06 Ga (Tohver et ai. 2003).
No SW de Mato Grosso, a unidade Palmeiral é reco-
nhecida como "Aguapeí" (Souza & Hildred 1980),

g)

sendo que na serra São Vicente (Fig. 1, letra K),
Leite & Saes (2003) obtiveram pelo método Pb-Pb
populações de zircões detríticos no intervalo 1,50
- 1,34 Ga, permitindo-os postular correlações com
as idades estabelecidas para a sequência Dardanelos
do NW do Mato Grosso. Os resultados geocrono-
lógicos alcançados em grãos de zircões detríticos
oriundos do Grupo Beneficente na folha Sumaúma
(este estudo) sugerem uma proveniência mista de
elásticos no intervalo 2,98-1,98 Ga encontrados nas
formações Cotovelo e Tuiuié que sugerem fontes
muito distais e de províncias a leste (Carajás e Ta-
pajós Parima, Santos et ai. 2006). Outra população
no intervalo 1,84 - 1,54 Ga e de proveniência da
Província Rondônia-Juruena é reconhecida em dois
nítidos intervalos de tempo de 1,76 - 1,74 Ga e 1,57
- 1,54 Ga que por sua vez, estabelecem os princi-
pais intervalos de zircões herdados. O primeiro in-
tervalo refere-se às idades Vila do Carmo, enquanto
o segundo intervalo remete às idades da Suíte Serra
da Providência, além de zircões um pouco mais jo-
vens do que o magmatismo Mata-Matá (1,57 Ga).
Uma terceira população de zircões forneceu idades
no intervalo 1,43 - 1,08 Ga e estabelecem uma idade
mesoproterozoica para a sedimentação Beneficente
(Formação Manicoré), com aporte de fontes prove-
nientes da Província Sunsás (1,45 - 1,10 Ga) a oeste
(Fig. 14B). A idade de 1,08 Ga é considerada ser
aquela de máxima sedimentação do Grupo Benefi-
cente;

Figura 14 - .Área do estudo (retângulo preto) e setas indicando a proveniência dos zircões detrlticos na sedimentação do Grupo
Vila do Carmo (A) e Grupo Beneficente (B). Províncias geocronológicas estabelecidas por Santos et al. (2006) e legenda conforme
Fig.1.
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h) No SE do Amazonas, lineamentos NW-SE e NE-SW
atestam uma história deformacional superimposta
em rochas regionais, tendo sido obtidas idades Ar-
Ar (step heating) em rnilonitos respectivamente
em 1,46 Ga e 1,30 Ga (Costa et al. no prelo).
Esses valores podem ser reflexo de reativações
tectonometamórficas relacionadas às orogenias I
e II do Ciclo Sunsás (Santos (2003) ocorridas em
regiões mais distais do SW do Cráton (Fig. 15).
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Figura 15 - Principais períodos de atividade orogenica
durante o Ciclo Sunsás e posicionamento das idades iniciais de
sedimentação mesoproterozoica do SW do Cráton do Amazonas
(modificado de Santos 2003). As elipses representam as idades
Ar-Ar de deformação obtidas em rochas miloníticas do SE do
Amazonas (Costa et al. no prelo).

CONCLUSÕES
- O Supergrupo Sumaúma reúne os grupos Vila do

Carmo e Beneficente, cuja história deposicional e de evo-
lução está relacionada a uma fase rifte (subsidência tectô-
nica) na sedimentação do Grupo Vila do Carmo e uma fase
pós-rifte (subsidência termal) na sedimentação do Grupo
Beneficente. O magmatismo Mata-Matá em 1,57 Ga (U-
Pb em badeleiíta) participa da fase de subsidência tectôni-
ca e baliza a idade mínima para o Grupo Vila do Carmo;

- A principal população de grãos de zircões detríticos
do Grupo Vila do Carmo forneceu uma idade estateriana
em 1,74 Ga (U-Pb SHRIMP). O grupo reúne uma suces-
são vulcanogênica depositada em ambiente deltaico a ma-
rinho raso que tem "patrocinado" importantes ocorrências
de ouro no sudeste do Amazonas e região limítrofe entre
os estados do Amazonas, Pará e Mato Grosso;
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- O Grupo Beneficente, cuja sedimentação foi pro-
cessada a partir de 1,43 Ga (Calimiano), recobre em des-
continuidade o Grupo Vila do Carmo e foi depositado em
ambientes de leque aluvial e sistema de ilha-barreira (li-
torâneo), estando representado, da base para o topo, por
quatro formações: Manicoré, Cotovelo, Prainha e Tuiuié;

- Um intervalo deposicional de 140 Ma (1,57 a 1,43
Ga) no interior do Supergrupo Sumaúma decorre de longo
processo de quiescência a partir da estabilização da fase
rifte Vila do Carmo (tectônica, subsidência, aporte sedi-
mentar e magmatismo) para aquela fase pós-rifte Benefi-
cente (isenta de magmatismo). O Grupo Beneficente está
relacionado a uma fase de subsidência termal, cuja área
de sedimentação extrapola aquela inicial e tectônica do
Grupo Vila do Carmo e que se traduz em uma ampla dis-
cordância regional. Sendo assim, notabiliza-se por sítios
sedimentares fora do âmbito da bacia Sumaúma (Gráben
Alto Tapajós), onde tem recebido denominações diversas;

- A bacia Sumaúma corresponde a uma área sedimen-
tar contínua em tomo de 125.000 km", em parte, recoberta
por coberturas do Fanerozoico. É aproximadamente duas
vezes maior do que a bacia Roraima no escudo das Guia-
nas. Enquadra-se no tipo IIIde Klemme (1980) em rifte,
intracontinental cratônica e de margem continental passi-
va. É uma bacia em forma de cunha cuja sedimentação
se apresenta em onlap junto às rochas do embasamento
diverso;

- A relação entre a Formação Buiuçu para com as
formações paleozoicas no interior do Gráben possibilita
analogias à litoestratigrafia reconhecida na região compre-
endida entre os rios Sucunduri e Aripuanã, onde o Super-
grupo Sumaúma é aqui definido;

- A idade em 1,74 Ga obtida para o Grupo Vila do
Carmo estabelece correlações com valores proximais en-
contrados na porção NW do Mato Grosso, caso específico
para a idade de 1,73 Ga da Sequência Beneficente por Lei-
te & Saes (2003). O termo "Beneficente" empregado na
área de Mato Grosso deve ser revisto em função das idades
mais jovens estabelecidas na área-tipo de Beneficente, rio
Aripuanã por Costa et al. (no prelo);
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- O Grupo CaiabislFormação Dardanelos da Sequen-
cia Dardanelos proposta por Leite & Saes (2003), defini-
da a sul do gráben Alto Tapajós, região de Mato Grosso,
mantém contemporaneidade com a sedimentação Bene-
ficente do SE do Amazonas. As litologias conglomerá-
ticas e areníticas da Formação Dardanelos são passíveis
de correlação com a Formação Manicoré, base do Grupo
Beneficente. Uma vez estabelecido um conjunto de idades
mais jovens para a sedimentação na área de Beneficente,
rio Aripuanã, há necessidade de uma revisão na aplicação
dessa terminologia para a região de Mato Grosso;

- A constatação de unidades clasto-químicas mais
para leste da bacia do rio Aripuanã, na região compreendi-
da entre as bacias dos rios Sucunduri e Juruena, sugere a
passagem de ambientes deltaicos e litorâneos para aqueles
de plataforma marinha rasa, encontrando-se formações re-
cifais/estromatolíticas;

- O intervalo 1,43 - 1,08 Ga obtido em grãos de zir-
cões detríticos do Grupo Beneficente na borda sul da ba-
cia do Amazonas revela contemporaneidade àquele obtido
para a Formação Prosperança da borda norte da bacia com
valores na faixa de 1,53-1,02 Ga (Santos 2001);

- Idades máximas em 1,44 e 1,43 Ga respectivamente
para o Grupo Beneficente no SE do Amazonas e a For-
mação Dardanelos no NW de Mato Grosso possibilitam o
registro de uma sedimentação calimiana fora dos domínios
da Orogênese I (Santa Helena) do Ciclo Sunsás proposto
por Santos (2003), considerada ser acresciona1 e ter atuado
no intervalo 1456-1419 Ma.
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Resumo
O presente trabalho tem como objetivo avaliar a disposição espacial e a dinâmica dos eventos de inundação na cidade de
Boa Vista-RR. A cidade de Boa Vista está instalada às margens dos rios Branco e Cauamé e sobre importantes sistemas
paludais drenados por 8 igarapés. A metodologia envolveu o mapeamento das áreas afetadas pelas inundações em anti-
gos sistemas paludais por análise de imagens de satélite e visitas a campo, a determinação da área afetada pelas maiores
cheias do rio Branco em Boa Vista associando os dados de cota com a planta planialtimétrica da cidade, na aplicação
método de Gumbel para determinação da recorrência dos principais eventos de inundação e no estudo da relação das
cheias com episódios de La Nina e El Nino. Os resultados mostraram a grande ocorrência de inundações nas regiões de
antigos trechos paludais ocupados pela cidade e que tais eventos estão associados à baixa topografia destes ambientes.
Com relação às cheias do rio Branco, o maior evento ocorreu em junho de 2011, cobrindo uma área de 6,16 km2 (616 ha)
do perímetro urbano de Boa Vista, apresentando uma previsão de recorrênciadeste evento para 42 anos e apresentando
um acréscimo aproximado de 5,3% para a segunda maior cheia da série histórica (1976). Foi constada ainda uma asso-
ciação de 67% dos maiores eventos de inundação do rio Branco com episódios de La Niha e de 83% dos menores picos
anuais de cheias com episódios de El Nino.

Palavras-chave: Eventos de inundação, Sistemas paludais, Rio Branco, La Niiia e El Nino, Boa Vista-RR.

Abstract
The present study aims to evaluate the spatial arrangement and dynarnics of flood events in Boa Vista town, State
of Roraima. Boa Vista town is located at the margins of the Branco and Cauamé rivers, and on important lacustrine
system drained by eight streams. The methodology involved the mapping of areas affected by floods in ancient lacustrine
systems by analysis of satellite images and field visits, the determination of the area affected by major floods of the
Branco River in Boa Vista city associating the topographic data with the plan-altimetric map, by applying the Gumbel
method for determining the recurrence of major fiood events, and relating fiood events to episodes of La Nina and El
Nino. The results showed the occurrence of large fioods in the regions of ancient lacustrine portions occupied by the
urbanization and that such events are associated with the low topography ofthese environments. With respect to fiooding
ofthe Branco River, the largest event occurred in June 2011, covering an area of 6.16 km2 (616 ha) ofthe urban area of
Boa Vista town, with a prediction of recurrence of this event for 42 years and representing an increase of approximately
5.3% for the second largest fioods of the full historical series (1976). A combination of 67% of the largest fiood events
of the Branco River with La Nina episodes and 83% lower peak annual fiood with episodes of El Nino is suggested by
our study.

Keywords: Flood events, Lacustrine systems, Branco River, La Nina and El Nino, Boa Vista, Roraima.
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INTRODUÇÃO

A cheia fluvial é um evento periódico e geralmente
sazonal, sendo fruto do aumento do volume de água que
entra na bacia hidrográfica, que nos trópicos se dá basi-
camente na forma de eventos pluviométricos. Nos climas
tropicais é possível observar períodos bem definidos de
disponibilidade hídrica, definindo assim padrões tempo-
rais anuais de excedente hídrico (estação chuvosa) e de
deficiência hídrica (estação seca). Essa condição é comum
no Brasil tropical, quando há concentração de pluviosida-
de na estação chuvosa, alternando com a estação seca, que
acaba por impor padrões de cheias e vazantes.

Apesar de a cheia ter seu nome associado a eventos
de inundações, é importante distingui-los. A cheia repre-
senta um período natural de aumento do fluxo que pode ou
não extravasar o limite do canal (nível de margens plenas).
Esse fenômeno é observado todo ano e mesmo sendo sa-
zonal, apresenta condições de fluxo bastante variado (cota,
descarga, transporte de sedimentos, etc.). A inundação,
por sua vez, equivale ao processo de extravasamento das
águas do canal de drenagem para as áreas marginais (pla-
nície de inundação, várzea ou leito maior do rio) quando
a enchente atinge cota acima do nível máximo da calha
principal do rio. Além dos eventos citados acima (cheias e
inundações) pode-se fazer referência ainda aos eventos de
alagamentos. Estes correspondem ao acúmulo momentâ-
neo de águas em uma dada área decorrente de deficiência
do sistema de drenagem, muito comuns em áreas urbanas
bastante impermeabilizadas.

Este estudo busca a compreensão da disposição espa-
cial e a dinâmica dos eventos de inundação na cidade de
Boa Vista-RR.

A GEOGRÁFICA DE BOA VISTA E SUA PREDIS-
POSIÇÃO À EVENTOS DE INUNDAÇÃO

Boa Vista, assim como a maioria das cidades ama-
zônicas, foi constituída a partir de sistemas fluviais, con-
siderado até hoje como a principal forma de acesso ao
interior amazônico. Os primeiros passos na ocupação de
Boa Vista remontam o século XVII ao XVIII, inicialmen-
te pela instalação da sede da Fazenda Boa Vista, seguida
pela formação da freguesia de Nossa Senhora do Carmo e
por último com a consolidação da cidade de Boa Vista em
1890 (Silva 2007). Assim, em mais de um século, a cidade
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passou a apresentar um forte incremento em sua popula-
ção e especial na década de 80, quando saltou de pouco
mais de 67 mil (Silva 2007) a 284 mil habitantes em 2010
(IBGE 2012), representando um acréscimo de 424% em
sua população. Apesar de sua consolidação como capital
de Roraima, seu crescimento célere dificultou o controle
sobre a ocupação de áreas de risco geológico, em especial
áreas sujeitas a inundações.

A cidade de Boa Vista está situada no limite da bacia
do Alto Rio Branco, a 35 km a jusante da confluência dos
rios Uraricoera e Tacutu, que drena uma área aproxima-
da de 100 mil km2 (Fig. 1) e tem pouco mais de 10% de
sua área localizada em solo guianense. Segundo o IBGE
(2005), a bacia do Alto Rio Branco apresenta condições
físicas bem variadas, com áreas elevadas e bem dissecadas
dominando as parcelas Oeste, Norte e Nordeste, contras-
tando com as áreas Centro-Sul e Leste, formada por exten-
sas planícies sob qual está instalada Boa Vista. A geomor-
fologia da cidade de Boa Vista, por sua vez, é formada na
sua maior parte por relevos suavemente inclinados, apre-
sentando vales rasos com vertentes de baixa a média decli-
vidade. Ás áreas adjacentes do rio Branco, são compostas
por planícies e terraços fluviais, representadas por áreas de
acumulação fluvial, sendo em parte por cheias periódicas,
apresentando ainda rupturas de declives.

Figura 1 - Localização da cidade de Boa Vista no sistemafluvial
do Alto Rio Branco, Roraima.
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Devido às características hidro-geomorforlógicas e
de formação do núcleo urbano Boa Vista está sujeita a
dois tipos distintos de eventos de inundação. O primeiro
tipo de evento se refere à estrutura da cidade instalada so-
bre a rede de igarapés que drenam a maior parte da cidade
e apresentam área drenada inferior a 40 km". A drenagem
de parte importante destes sistemas é precária devido a sua
baixa topografia e associado a fortes volumes precipitados
durante o ápice da estação chuvosa, que apresenta volume
médio de 1000 mm de chuvas para o período de maio a
julho, proporcionando a ocorrência de inundações de vá-
rios trechos e em alguns casos com importante período de
permanência dos níveis de cheias. Este tipo de evento de-
pende somente das condições locais de entrada de água do
sistema (bacia hidrográfica) e a resposta dos canais fluviais
na drenagem deste sistema.

O outro tipo de evento de inundação que afeta sig-
nificativamente está associado a dinâmica fluvial do rio
Branco. Apesar de coincidir com os eventos de cheias das
pequenas drenagens urbanas de Boa Vista, os eventos as-
sociados ao rio Branco apresentam maior complexidade e
se resumem a somatória da dinâmica hidrológica anual dos
rios Uraricoera e Tacutu (Fig. 1). As características hidro-
lógicas destas bacias são muito distintas, a começar pela
pluviosidade e descarga fluvial (sem contar outros fatores
envolvidos no balanço hídrico, capacidade de armazena-
mento dos solos, evapotranspiração, condições de escoa-
mento, atuação de eventos de La Nina e EI Nino na hidro-
logia de cada bacia, entre outros). Segundo Evangelista et
al. (2008) a bacia do Uraricoera apresenta pluviosidades
que variam de 1800 a 2400 mm ano (aumentando de Leste
para Oeste) e com concentração dos totais pluviométricos
anuais durante a estação chuvosa (abril-setembro) varian-
do entre 59 a 85% (sentido Oeste-Leste). Observando a
amplitude dos valores de descarga média mensal no rio
Uraricoera, verificou-se uma variação de 5 vezes. A maior
pluviosidade e menor concentração dos totais pluviomé-
tricos no sentido oeste favorece a presença de cobertura
vegetal densa (florestal).

Já a bacia do rio Tacutu, segundo Evangelista et al.
(2008), apresenta um comportamento hidrológico mais
crítico em comparação a bacia do rio Uraricoera. A plu-
viosidade média anual varia de aproximadamente 1000 a
2000 mm (sentido Leste-Oeste) com concentração de plu-
viosidade entre 75 - 89% (sentido oeste-leste) durante a
estação chuvosa (abril a setembro) dos totais anuais pre-
cipitados na bacia. Contudo, a maior parte da bacia apre-
senta concentração de chuvas superior 85%, que devido ao
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alto déficit hídrico durante a estação seca (outubro a mar-
ço), se tomou condição principal à instalação de vegetação
aberta no local (vegetação do tipo savanas). A diferença
entre as bacias do Tacutu e Uraricoera pode ser observado
principalmente no comparativo entre a descarga dos dois
sistemas. A descarga do rio Tacutu em Bonfim apresenta
uma amplitude da descarga média mensal de aproximada-
mente 167 vezes, um valor 33 vezes maior no comparativo
com o rio Uraricoera.

Assim, a tamanha variedade de condições traz gran-
de complexidade à análise de padrões de cheias na cidade
de Boa Vista. Isso se toma ainda mais desafiador quando
avaliado a recente e veloz evolução urbana desta cidade.
Mesmo que as condições naturais das bacias em Boa Vis-
ta apresentem predisposição aos eventos de inundação
(áreas de planícies e altos volumes de pluviosidade), os
setores responsáveis pela instalação urbana não tem sido
eficientes em sua ordenação. O descompasso entre as es-
tâncias políticas (Estado e Município), econômicas (mer-
cado imobiliário formal e informal) e movimentos sociais
(organizados ou não, que atuam na invasão de áreas para
construção de moradias), apresentam papéis significativos
na urbanização de vales fluviais em Boa Vista.

Contudo, desde 2006 trabalhos tem sido desenvol-
vidos junto ao Instituto de Geociências da Universidade
Federal de Roraima, e pelo Programa Hydros (vincula-
do ao referido instituto), na avaliação dos impactos da
urbanização sobre os igarapés urbanos. Nestes trabalhos
destacam-se a busca pela delimitação de áreas de risco,
educação ambiental e também entender os impactos da ur-
banização na estrutura de canais fluviais que drenam a área
urbana de Boa Vista.

INUNDAÇÕES ASSOCIADAS ÀS PEQUENAS BA-
CIAS URBANIZADAS DE BOA VISTA

Fora os sistemas fluviais dos rios Branco (parce-
la oriental) e Cauamé (parcela setentrional), a cidade de
Boa Vista é drenada por oito pequenos sistemas fluviais
(Fig. 1). Destes, dois sistemas drenam suas águas para o
rio Cauamé e o restante é drenado diretamente para o rio
Branco. O entendimento geomorfológico e hidrológico
destes sistemas fluviais é a chave para o entendimento dos
eventos de inundacão na cidade, fora do raio de ação do rio
Branco. Os igarapés urbanos de Boa Vista apresentam am-
plitude altimétrica inferior a 20 metros de suas nascentes
até seu exutório, concentrando a maior parte da declivida-
de no trecho inferior destes canais.
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Figura 2 - Àreas sujeitas à inundação no ano de 1985 tendo como base a planta atual da área urbana de Boa Vista. Contempla
trechos de sistemas paludais e a planície de inundação dos rios Branco e Cauamé, sendo que somente os trechos próximos ao
centro da cidade estavam sujeitos a urbanização de Boa Vista.

Os trechos médios destes pequenos sistemas são ca-
racterizados por extensas áreas de vales planos de baixo
gradiente (com áreas até de dezenas de knr') que são com-
postos por sistemas paludais, formados a partir do arranjo
de centenas de lagos (na maior parte intermitentes), inter-
ligados geralmente durante a estação chuvosa por sistemas
de canais mal formados. Essas áreas inclusive representam
pontos de nascentes compartilhadas por diferentes siste-
mas de drenagem e foram destacadas por Sander & Wank-
ler (2008) e mapeadas por Sander & Evangelista (2010).

Apesar dos trechos paludais representarem áreas des-
favoráveis à ocupação urbanas, tais trechos tem sido rapi-
damente ocupados e descaracterizados desde a década de
80, devido ao forte incremento populacional de Boa Vista.
A própria falta de entendimento quanto à associação dos
lagos com os sistemas fluviais e a omissão de agentes pú-

blicos no planejamento da cidade tem favorecido a ocupa-
ção destes locais.

O processo de ocupação nos trechos mal drenados
em Boa Vista consiste principalmente na drenagem e ater-
ramento destes locais. A forte estação seca, que acontece
entre os meses de março (com duração média de 6 meses)
tem favorecido o acesso a ocupação e a venda de lotes situ-
ados nestes trechos. A própria atuação do estado tem favo-
recido esse tipo de prática, quando os agentes de planeja-
mento atuam no sentido de regular o fluxo de cheias nestes
locais e tomar habitáveis as áreas irregulares. Tomando
por base o igarapé Caranã, Sander et al. (2011) apresentou
modificações importantes na estrutura da rede de drena-
gem deste curso fluvial, onde destacam-se a construção de
trechos de canais artificiais e a supressão de trechos de
lagos (Tabela 1).
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Período

Tabela 1 - Características da rede de drenagem do igarapé Caraná em 1985 e 2006 (Fonte: Sander 2008).
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Extensão da Rede de Drenagem (km) Área da Bacia constituída por Lagos (km2)

51,2
53.8

1985
2Q06

Outras bacias com trechos paludais urbanizados
também tem sido submetidos às mesmas alterações em
suas redes de drenagem. A Fig. 2 mostra a estrutura dos
sistemas paludais e áreas sujeitas a inundações (incluindo
as áreas adjacentes aos rios Branco e Cauamé) em 1985
em áreas hoje ocupadas pela malha urbana quando, na-
quela ocasião, a maior parte dos trechos paludais estavam
fora do domínio da urbanização. Na Fig. 3, por sua vez,
são apresentadas áreas urbanizadas sujeitas a inundação
e alagamentos documentadas durante a estação chuvosa
de 2011. Estas áreas representam trechos de antigos tre-
chos paludais e da planície de inundação dos rios Branco

6,77
3.03

e Cauamé (Fig. 2) sobrepostas pela urbanização. Assim,
mesmo submetendo esses trechos a obras de drenagem
e aterramento, a maior parte destes ambientes enfrentam
problemas de inundação nos períodos mais agudos da es-
tação chuvosa.

O acúmulo de água nestes trechos, mesmo que dre-
nados, é fruto do seu baixo gradiente topográfico, apresen-
tando baixo potencial no escoamento dos altos volumes
de pluviosidade da estação chuvosa (Fig. 4) (Sander et ai.
2011). Outro detalhe importante é que os trechos paludais
de Boa Vista representam os afloramentos do Sistema

ao· COm
1IIO-lliOm
70.-60m

ao· 10m
~ 5O·lOm

• 40· !O

Figura 3 - Áreas documentadas com processos de inundação ou alagamento em 2011. Essas áreas representam antigos trechos
paludais e da planície de inundação dos rios Branco e Cauamé ocupados pela cidade de Boa Vista. Apesar de sujeitas a obras de
aterramento e drenagens estes trechos apresentam problemas de inundação durante a estação chuvosa.
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• Zona de passagem da enchente (1) - Zona de re-
corrência de inundações até 10 anos. Deve ficar desobs-
truída para funcionar hidraulicamente, evitando gerar au-
mento de níveis para montante. Qualquer construção nessa
área reduzirá a área de escoamento, elevando os níveis a
montante desta seção;

• Zona com restrições (2) - Zona de recorrência de
inundações entre 10 e 100 anos. Esta é a área restante da
superficie inundável que deve ser regulamentada. Esta
zona fica inundada, mas, devido às pequenas profundi-
dades e baixas velocidades, não contribuem muito para a
drenagem da enchente.

• Zona de baixo risco (3) - Esta zona possui pe-
quena probabilidade de ocorrência de inundações, sendo
atingida em anos excepcionais por pequenas lâminas de
água e baixas velocidades. A definição dessa área é útil
para informar a população sobre a grandeza do risco a que
está sujeita.

A fim de planejar as áreas de risco, levantamentos
sobre o nível/cota das cheias, seu tempo de recorrência e a
área afetada são fundamentais (Christofoletti 1981, Ferraz
et al. 1998, Dias et al. 2002, Cordero & Medeiros 2003,
Figueiredo 2003, Tucci 2003, Collischonn & Rauber 2004,
Gramani et al 2004, Suleiman & Barbassa 2005, Siqueira
et aI. 2006, A1cantara & Zeilhofer 2006, Silva 2006, Silva
2007, Cordero et al. 2007, Chicati et aI. 2006, Chen et ai.
2009). Para tanto, se toma primordial o levantamento de
séries históricas hidrológicas (especialmente cota e vazão).
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Figura 5: Nível de cheias máximas anuais do rio Branco
levantados junto a sede da CAER, na cidade de Boa Vista (ANA,
2012), sendo que a o valor de 7,06 da régua liminimétrica
equivale a cota altimétrica de 63,21 m. Podem ser observados a
relação entre os picos máximos de cheia anual com os episódios
de La Nina e El Nino (Berlato et al. 2005, Marengo & Oliveira
1998, Higuchi et al. 2011, INPE 2012).

A cidade de Boa Vista possui ·série histórica do rio
Branco levantada desde 1968, totalizando 43 anos de mo-
nitoramento obtidos junto à régua limninimétrica localiza-
da no ponto de captação de água localizada sede da Com-
panhia de Água e Esgoto de Roraima (CAER). Os dados
históricos de cheia mostram máximos anuais oscilando en-
tre 60,34 m em 1999 e 66,43 metros de altitude em junho
de 2011, apresentando uma média histórica de cheias má-
ximas anuais de 63,21 m (Fig. 5). Utilizando os métodos
de Gumbel (Chirstofoletti 1981), foi possível determinar
eventos de cheias com recorrência até quatro décadas na
cidade de Boa Vista (Tabela 2).

Período de Recorrência (anos)

Tabela 2 - recorrência de eventos de cheias do rio Branco e cotas atingidas em Boa Vista, utilizando o método de Gumbel.

Cotas altimétricas (m)Cotas Limnimétricas (m)

I
2
3
4
5
6
7
10
14
21
42

4,87
7,10
7,72
780
8,02
8,28
8,50
8,88
8,90
9,80
10,28

61,02
63,25
63,87
63,95
64,17
64,43
64,65
65,03
65,05
65,95
66,42
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A série limnimétrica de Boa Vista ainda não é o sufi-
ciente para avaliar a interferência das oscilações dos totais
pluviométricos ao longo das décadas nos ciclos de cheias.
Oscilações dos totais pluviométricos em Boa Vista foram
observados por Evangelista et al, (2008) que identifica-
ram 2 ciclos mais úmidos e 2 mais secos ao longo de um
século de levantamento (1910-2007). Outro problema é a
baixa cobertura de estações pluviométricas na bacia e a
existência de séries pluviométricas curtas o que dificulta
o estudo da contribuição das áreas de captação da bacia
na formação das maiores cheias. Além disso, é um desafio
ainda avaliar a interferência dos fenômenos climáticos do
El Niiio e La Niha na disposição das cheias.

Apesar destas limitações, a relação entre dados limni-
métricos com plantas topográficas representam bases po-
tenciais para mapeamento de áreas afetadas a inundação.
Assim, unindo dados limnimétricos a carta topográfica de
Boa Vista foi mapeada a área das duas maiores cheias do
rio Branco. A cheia de 1976, com previsão de recorrência
estimado em 21 anos (Tabela 2) atingiu uma área de 5,85
km2 (585 ha), chegando a urna cota altimétrica de 65,95
m (Fig. 6). Em junho de 2011, por sua vez, foi registra-
da a maior cheia da série de monitoramento atingindo a
cota de 66,43 m e inundando uma área de 6,16 km2 (616
ha) do perímetro urbano de Boa Vista (Fig. 6), com um
acréscimo aproximado de 5,3% em relação à área alagada
na cheia de 1976. Além disso, esta cheia foi responsável
pelo isolamento de várias áreas por ter trechos de estradas,
rodovias e pontes submersos pelas águas do rio branco,
repercutindo no desabastecimento da cidade de produtos
provenientes do interior e de fora do estado. Mesmo, que
ambas as cheias representem os maiores eventos de inun-
dação já registrados oficialmente, não se tem conhecimen-
to de registros anteriores a 1968. Desta forma, o registro
de eventos de cheias fica limitado a menos de meio século,
consequentemente eventos de cheias seculares não são co-
bertos, o que deve ser considerado para fins de mapeamen-
to de áreas de risco de inundação.

É o exemplo observado em Santa Catarina no rio Ita-
jaí e retratado por Tucci (2003), que em mais de um século
e meio de monitoramento teve sua maior cheia registrada
em 1880, atingindo a marca de 17,10 m, numa época que
o grau de ocupação de tal bacia era ainda baixa. Segundo
este autor a segunda maior marca foi registrada somente
depois de um século, em 1882 com uma cota quase 2 m
inferior a primeira com 15,34 m. Tal exemplo mostra a
necessidade de não se limitar a atual série, considerando
ainda o precário conhecimento hidrológico da área de con-
tribuição da bacia do Alto Rio Branco.
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Figura 6 - Àrea inundada pelas cheias de 1976 e 2011 do rio
Branco na cidade de Boa Vista, RR.

A experiência obtida com os registros do rio Itajaí
em Santa Catarina quanto às cheias excepcionais, permite
supor que as cheias do rio Branco tendein a superar a mar-
ca de 2011 em até meio século. Isto se deve ao fato de a
totalidade dos eventos de cheias monitoradas em Boa Vis-
ta compreenderem pouco mais que quatro décadas. Neste
sentido, as cotas afetadas por eventos de cheias seculares
possivelmente ainda não são conhecidas, merecendo assim
visibilidade e devendo ser consideradas na confecção de
mapas de risco para cidade de Boa Vista. Por exemplo, se
as cheias com retomo de 100 anos atingirem a cota de 67,5
m, pouco mais de 1m acima do maior evento registrado na
série (66,42 m em 2011), a área urbana total inundada da
Capital seria de 6,96 km2 (696 ha). Isto representaria um
acréscimo de aproximadamente 13% à cheia de 2011 e de
18% ao segundo maior evento da série histórica, registrado
em 1976.

O desnível da linha da água deve ser considerado na
execução do mapeamento. A utilização de um único pon-
to de referência (uma única cota) reduz a área inundada
mapeada a montante e aumenta a área inundada a jusante.
Além disso, deve ainda ser considerada a obstrução do flu-
xo por obras de engenharia que possivelmente nivelam tre-
chos de rios durante as maiores cheias. Tomando por base
isso foi definida a cota de 66,5 m (Fig. 6) como área limite
de segurança para última cheia, a fim de sobrepor variação
de nivelamentos do rio, principalmente em pontos locali-
zados no trecho montante do rio Branco, na cidade de Boa
Vista.

Cada inundação apresenta variações de largura em
seu perímetro que vão de poucas dezenas de metros até
quilômetros, nas áreas onde se posicionam vales de afluen-
tes que tem seus trechos inferiores represados e inundados
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devido ao elevado ganho de cota do rio Branco (Fig. 6). O
exemplo mais interessante é a inundação de áreas urbanas
adjacentes ao rio Cauamé distantes 6 - 12 km de sua foz
(bairros Paraviana e Jardim Caranã) que tiveram seu flu-
xo, e de seus afluentes no seu trecho inferior, represados
e níveis aumentados pela subida do rio Branco durante as
cheias de junho/20 11.

Quanto à obstrução do fluxo das cheias do rio Bran-
co pode ser considerada a provável influência da ponte
dos Macuxis. Durante as fortes cheias, parte da planície
de inundação é utilizada para escoamento das cheias, essa
área recebe a denominação de zona de passagem da en-
chente. A redução da área de passagem repercute no arre-
fecimento da capacidade de escoamento da seção transver-
sal, fazendo que neste ponto e em locais a montante passe
a existir uma elevação dos níveis das cheias e o aumento
da área inundada. A construção da ponte dos Macuxis aca-
bou por reduzir a zona de passagem das cheias ao limite
do canal fluvial (Fig. 7). Assim, para dar conta do aumento
da descarga do sistema fluvial há uma elevação do nível
de água até que a seção transversal consiga atingir sua ca-
pacidade de escoamento de fluxo. Neste sentido, grandes
cheias de volume semelhante a outras ocorridas anterior-
mente à construção da ponte tendem a atingir níveis mais
elevados.

O tempo de permanência das inundações em cotas
mais elevadas podem também trazer prejuízo considerá-
veis a área afetada. Considerando as 6 maiores cheias da
série hidrológica (1968, 1976, 1979, 1996,2006 e 2011),
foi calculado o tempo de permanência destas inundações
acima da cota altimétrica de 64,15 (8 m da cota limnimé-
trica de Boa Vista). Essa cota representa o limite superior
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das áreas atingidas por eventos com tempo de retomo de
5 anos (Tabela 2). O tempo de permanência das seis maio-
res cheias acima da cota de 64,15 variou de 5 a 20 dias,
com destaque para as cheias de 2011 (o maior evento de
inundação da série), com tempo de permanência de 20 dias
acima da cota de referência, e a cheia de 2006 (o quar-
to maior evento da série), com tempo de 17 dias acima
do nível das cheias com recorrência a cada 5 anos. Outro
fator que deve ser considerado para estudos futuros é o
monitoramento das cheias dos rios Uraricoera e Tacutu.
Observando as séries fluviométricas da Fazenda Passa-
rão (localizada próxima à foz deste rio) e de Bonfim (no
trecho médio do rio Tacutu) mostram que nas principais
cheias do rio Branco em Boa Vista, o pico de cheias dos
rios Uraricoera e Tacutu praticamente coincidem. Assim,
a associação dos eventos de inundação em Boa Vista com
os picos de descarga dos rios Uraricoera e Tacutu poderia
fornecer mais subsídios para o estudo de recorrência de
grandes eventos de cheias no rio Branco. Contudo, análi-
ses mais aprofundadas da contribuição destas duas bacias
ficam comprometidas, devido às séries fluviométricas re-
lativamente curtas e por falha no monitoramento de cotas
extremas nestes dois afluentes formadores do rio Branco.

Efeitos dos Eventos La Nina e El Nino nas Cheias do
Rio Branco

Nas últimas décadas passaram a ganhar atenção nas
discussões hidrológicas (envolvendo inicialmente estudos
de distribuição pluviometria) os eventos de La Niha e El
Niiio, O fenômeno La Niiia, ou episódio frio do Oceano
Pacífico, é o resfriamento anômalo das águas superficiais
no Oceano Pacífico Equatorial Central e Oriental. De modo

Figura 7 - Represamento dofluxo do rio Branco em sua margem esquerda pelo aterro da Rodovia BR
401, sentido Bonfim-Boa Vista (Foto: Fábio L. Wankler, junho de 2011).
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geral, pode-se dizer que La Nina é o oposto do El Nino,
fenômeno que se caracteriza por um aquecimento anormal
das águas superficiais no oceano Pacífico Tropical, e que
pode afetar o clima regional e global, mudando os padrões
de vento a nível mundial, e afetando assim, os regimes de
chuva em regiões tropicais e de latitudes médias (INPE,
2012). As mudanças na distribuição da umidade em even-
tos de La Nina e EI Nino tem sido apresentadas e defendi-
das para diversas regiões atrelando a esses eventos episó-
dios de forte umidade, culminando em grandes cheias, ou
de forte deficiência hídrica, se refletindo em grandes per-
das aos sistemas fluviais (Molion 1987, Kotwicki &Allan
1998, Grimm et al.2000, Mosley 2000, Berlato et ai. 2005,
Marengo 2005, 2006, Vale et ai. 2011).

Assim, da mesma forma que estes fenômenos afetam
a distribuição das chuvas em várias áreas do globo, se tor-
na essencial estudar as suas contribuições na variabilidade
dos caudais fluviais. Ao longo dos séculos XX e XXI fo-
ram identificados diversos episódios de La Nina e El Nino
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(Berlato et al. 2005, Marengo & Oliveira 1998, INPE
2012). Comparando os picos anuais de cheias foi verifi-
cada uma grande correlação entre os principais eventos de
inundação com eventos de La Nina e dos menores picos da
série hidrológica com eventos de El Nino (Tabela 3). Das 6
maiores de cheias do rio Branco (1968, 1976, 1979, 1996,
2006 e 2011), pelo menos 4 eventos (1968, 1976, 1996 e
2011) apresentam associação com episódios de La Nina,
representando 67% das grandes cheias da série.

Quanto a influência de ciclos de El Nihos nos picos
de cotas anuais do rio Branco, verificou-se que 83% dos
menores picos anuais de cheias coincidem com períodos
sob a influência de episódios de El Niiios (1983, 1992,
1997, 1999,2003) (Tabela 3). Essa condição é destacada
por Cutrim et al. (2000), quando estudando as condições
pluviométricas da Amazônia, verificam que eventos que
os eventos El Nihos parecem diminuir os totais pluviomé-
tricos da Região. Já durante a ação de La Ninas, o autor
observa, de maneira geral, anomalias positivas (acresção

Tabela 3 - Relação do pico das 6 maiores cheias e 6 menores cheias da série histórica do rio Branco em Boa Vista com episódios de
La Nina e El Nino (produzido a partir de Berlato et a!. 2005; Marengo & Oliveira 1998, Higuchi et ai. 2011, INPE 2012).

6 maiores picos de 6 menores picos de cheiacheia anual Observação (associação com anual registrados (série Observação (associação com
registrados (série episódios deLa Nina) episódios deEI Nino)

1968-2010) 1968-2010)

Relacionado ao episódio de La
1968 (53maior cheia Nina de 1967-1968 (Marengo 1983 (2° menor pico de Relacionado ao episódio de El

anual, com cota & Oliveira, 1999). Tal evento cheia anual, com cota Nino de 1982 - 1983, de forte
altimétrica de 64,90 m) não é considerado pelo Inpe altimétrica de 60,54 m), intensidade (INPE, 2012).

(2012)
1976 (23 maior cheia Relacionado ao episódio de La 1992 (3° menor pico de Relacionado ao episódio de EI

anual, com cota Nina de 1973-1976, de forte cheia anual, com cota Nii10de 1990 - 1993, de forte
altimétríca de 65,95 m) intensidade (INPE, 2012) altimétrica de 61,01 m) intensidade (INPE, 2012)

1979 (38 maior cheia 1997 (60 menor pico de Relacionado ao episódio de El
Não está relacionado a nenhum NiFlode 1997 - 1998, de forteanual, com cota episódio de La Niiia cheia anual, com cota intensidadealtimétrica de 65,05 m) altimétrica de 61,71 m) (INPE,2012)

Relacionado ao episódio de El
1996 (6a maior cheia Relacionado ao episódio de La 1999 (10 menor pico de Nino de 1997 - 1998.

anual, com cota Nina de 1995-1996, de fraca cheia anual, com cota Possivelmente recebeu
altimétrica de 64,65 m) intensidade (INPE, 2012) altimétrica de 60,39 m) reflexos deste evento (INPE,

2012)
2006 (4a maior cheia Não está relacionado a nenhum 2001 (5° menor pico de Não está relacionado aanual, com cota episódio de La Nina cheia anual, com cota episódios de El Ninoaltimétrica de 65,03 m) altimétrica de 61,68 m)

Relacionado ao episódio de La
2010 (1a maior cheia Nina de 2010, 2011- (Higuchi 2003 (4° menor pico de Relacionado ao episódio de El

anual, com cota et al., 2011). Tal episódio não cheia anual, com cota Niiio de 2002 - 2003 (INPE,
altimétrica de 66,42 m) teve seu final de ciclo altimétrica de 61,34 m) 2012)

determinado.
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na pluviosidade regional). Contudo, outros eventos tem
sido considerados por alguns autores, como fatores que
afetam a pluviosidade na Amazônia tais como: o des-
matamento, modificando o ciclo hidrológico da região
(Cutrim et aI. 2000); a presença de aerossóis vulcânicos,
provocando reduções expressivas na precipitação regio-
nal (Molion, 1994 e 2005); a ação da circulação da brisa
fluvial, que estariam auxiliando na subestimação em até
30% dos totais pluviométricos na Amazônia (Molion &
Dallarosa 1993).

Avaliando a intensidade dos eventos EI Nino e La
Nina, constatou-se forte relação da intensidade dos ciclos
de EI Nino com a magnitude dos menores picos de cheias
anuais. Os ciclos de forte intensidade de EI Nino coincidi-
ram com os ciclos mais fracos de cheias do rio Branco na
cidade de Boa Vista (1982-1984, 1992-1993 e 1997-1999)
(Fig. 4). Já com relação aos episódios de La Nina, apesar
destes apresentarem grande relação com os maiores even-
tos de cheias em Boa Vista, a intensidade destes eventos fi-
cou menos clara se comparados os picos mais baixos com
os eventos de EI Nino (Fig. 5). Deve ser ressaltado ainda
que os efeitos dos episódios de EI Nino, assim como de La
Nina podem ter efeitos na vazão de anos posteriores ao fim
do episódio, devido a caracteristicas do ciclo hidrológico
da região. Por exemplo, os anos de 1984 (6,19 m) e 1999
(4,25) apresentaram picos de cotas baixos devido aos epi-
sódios de EI Nino que precederam estes anos.

A relação estreita entre a ocorrência de ciclos de La
Nina e EI Nino com os ciclos de cheias, assim como de
vazantes, abrem mais um vies para se discutir a recorrên-
cia dos grandes eventos de inundação do rio Branco. Por
mais que a estatística sirva de parâmetro para prever o re-
torno de eventos de inundação, tais ciclos merecem consi-
deração no sentido de aprimorar o estudo sobre as cheias.
Observações feitas a partir de séries históricas de chuvas
e hidrológicas no estado (Barbosa 1997, Evangelista et aI.
2008) e em outras regiões do país (Tucci, 2003), mostram
que há um longo caminho a se percorrer na obtenção de
respostas mais precisas em torno da ciclicidade e espacia-
lidade de futuros eventos excepcionais de inundação do rio
Branco em Boa Vista.

CONSIDERAÇÕES

A exemplo de muitas cidades brasileiras Boa Vista
apresenta forte sensibilidade a eventos de inundações. Os
problemas de inundação de Boa Vista estão associados a

231

ocupação de sistemas paludais que interligam pequenos
sistemas de drenagem e a urbanização das adjacências dos
rios Branco e Cauamé.

A supressão dos sistemas paludais pela malha urbana
de Boa Vista se mostrou bastante desastrosa, destacando-
-se implicações associadas a geomorfologia destes locais
(apresentando baixo gradiente topográfico, determinando
uma baixa eficiencia das drenagens naturais e artificiais na
retirada de água destes ambientes), o forte volume precipi-
tado durante a estação chuvosa (que associado a topogra-
fia destas áreas intensificam os processos de inundação),
o afloramento do Sistema Aquifero Boa Vista (compro-
metendo a estruturas de imóveis e despacho de esgoto em
sistemas de fossas na sua fase de afloramento) e a atuação
negativa do estado no ordenamento da ocupação urbana
nestas áreas. Tais questões reforçam essa tese devido ao
fato da maior parte de trechos paludais suprimidos (pelo
processo de aterramento ou drenagem) apresentarem pro-
blemas de inundação ou alagamento durante a estação
chuvosa.

A aplicação do método de Gumbel se mostrou bas-
tante útil para o planejamento urbano de Boa Vista. A apli-
cação deste método mostrou que a cada 5 anos a cota lim-
nimétrica de 8 m (ou cota altimétrica de 64,15 m) é atingi-
da, enquanto que as duas maiores cheias apresentaram um
tempo de retorno previsto de 21 anos para o segundo maior
evento registrado (com cota altimétrica de 65,95 m), para a
cheia de 1976, e de 42 anos (com cota altimétrica de 66,42
m) para a maior cheia registrada na série, que ocorreu em
junho de 2011.

As duas maiores cheias tiveram grande reflexo na
área inundada. Enquanto a cheia de 1976 (segunda maior
cheia da série) inundou uma área de 5,85 km', a cheia de
junho de 2011(a maior cheia da série) banhou uma área de
6,16 km', representando um acréscimo de 5% em relação
à cheia de 1976. Considerando a possibilidade de cheias
seculares não serem ainda conhecidas, verificou-se que se
uma cheia secular atingir a cota de 67,5 m, este evento re-
presentaria um incremento em área de 13% sobre a maior
cheia da série (2011), inundando 6,96 km"

Existem fatores importantes para o planejamento de
ocupação de áreas sujeitas a inundações do rio Branco em
Boa Vista. Entre estes fatores estão às limitações impos-
tas pelas séries históricas do rio Branco e afluentes (seja
pelo período de levantamento, assim como na ocorrência
de lapsos sem levantamento de dados diários); na possí-
vel limitação na passagem do fluxo das cheias máximas
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pela seção transversal da ponte dos Macuxis que, devido
ao estreitamento da zona de passagem de enchente em sua
seção, provavelmente estaria determinando a elevação do
nível do rio Branco a montante da ponte e assim potencia-
lizando os efeitos das inundações em Boa Vista.

Outra questão que se mostrou potencial para o en-
tendimento dos eventos de cheias é o enquadramento dos
efeitos dos ciclos de La Nina e EI Nino na dinâmica dos
caudais fluviais. Comparações entre a série fluviométrica
de Boa Vista e ciclos de La Nina e EI Nino mostram gran-
de sincronia entre estes eventos e a dinâmica de cheias do
rio Branco, na qual apresentam uma correlação de 67%
dos maiores picos de cheias anuais com ciclos de La Nina
e de uma associação 83% entre os menores picos de cheias
anuais com ciclos de El Nino documentados durante a sé-
rie fluviométrica. Quanto as 6 maiores cheias, constatou-
-se de 67% destes eventos estão associados a ciclos de
La Nina, incluindo os dois maiores eventos de inundação
registrados pela série histórica (2011 e 1976). A relação
entre os ciclos de EI Nino e os menores picos de cheias da
série histórica foi de 83%. Desta forma, deve ser consi-
derado o papel destes fenômenos no cálculo de tempo de
retomo das grandes cheias, uma vez que a recorrência das
cheias tende a ser afetada pela disposição destes episódios.

A ampliação do diálogo entre instituições administra-
tivas (Estado e Município), de pesquisa (CPRM, UFRR) e
emergenciais (Defesa Civil) representam passos necessá-
rios na avaliação dos eventos periódicos e excepcionais, na
determinação do ordenamento urbano adequado às condi-
ções impostas pelos ambientes fluviais e na construção de
mapas de risco de inundação e sua devida regulamentação.
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Resumo
O presente trabalho apresenta os resultados sobre a elaboração de perfis paleoecológicos da Formação Pirabas,
compreendendo pesquisa bibliográfica, descrição e reavaliação dos dados litofaciológicos, paleontológicos e
paleoecológicos em seções geológicas de dez localidades na região nordeste do Estado do Pará. Foram definidas
quatro unidades paleoecológicas relacionadas à ambientes de plataforma interna, recife, laguna e mangue, cujo arranjo
evidencia padrão geral progradacional depositados em sistema estuarino. Análise integrada dos perfis paloecológicos e
bioestratigráficos evidenciam que os ambientes marinho de plataforma interna, laguna e mangue individualizaram-se ao
mesmo tempo, enquanto que o ambiente recifal formou-se um pouco mais tarde, quando as condições de trato transgressivo
passaram a trato de mar alto. Neste momento o padrão progradacional da sedimentação permitiu a individualização de
um ambiente litorâneo ocupado por uma rica flórula tipicamente hileana. Os estratos correspondentes ao ambiente
lagunar dentro dos limites da zona bioestratigráfica N5 apresentam fragmentos de vegetais carbonizados, esporos e grãos
de pólen relacionados a esta flórula, sugerindo que de fato o ambiente litorâneo se desenvolveu após o início do recuo da
transgressão marinha, quando a borda da bacia soergueu e foi inibida a deposição de carbonatos. Foram caracterizados
também os tipos de interações bióticas entre os elementos da comunidade, as principais guildas e a hierarquização entre
os epibentônicos sésseis.

Palavras-chave: Paleoecologia, Formação Pirabas, Mioceno, Unidades paleoecológicas, Interações bióticas

Abstract
This work concerns to data ofpaleoecologic sections ofthe Pirabas Formation including bibliography descriptions and
reassessment of lithofaciologic, paleontological and paleoecological data in the geological sections of ten localities of
northeastern Pará state. This research defined four paleoecological units related to inner shelf, reef, lagoon and mangrove
settings, showing progradational arrangement ofthe estuarine system. The integrated analysis ofthe paleoecological and
biostratigraphic settings suggests that the inner shelf, lagoon and mangrove environments individualized at the same
time, while the reefwas produced a little later. The strata deposited in lagoon within the biostratigraphic zone N5 limits
have carbonized plant fragments, spores and pollen grains related to the hilean flore suggesting that indeed the coastal
environment developed after the start of the retreat of marine transgression when the carbonate deposition was inhibited
in the basin. The biotic interactions, guilds and tiering were also characterized.

Keywords: Paleoecology, Pirabas Formation, Miocene, Paleoecologic units, Biotic interactions.
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INTRODUÇÃO

O arranjo dos depósitos da Formação Pirabas eviden-
cia padrão geral progradacional, que caracteriza natureza
estuarina revelado pela superposição de fácies de plata-
forma aberta por fácies progressivamente mais costeiras,
associadas a sistema deposicional contendo ilhas-barreiras
(Góes et al., 1990). Também foram conhecidos vales estu-
arinos incisos e outros depósitos comuns a sistemas estua-
rinos, como delta de maré, baía/laguna estuarina, planície
de maré e mangue (Rosseti & Góes, 2004). O trabalho ob-
jetiva definir a evolução ambiental através da construção
de perfis paleoecológicos de cinco exposições tridimen-
sionais (afloramentos) nas localidades Aricuru, Ilha de
Fortaleza, Mina B-17, Furo Baunilha Grande e Salinópo-
lis, e cinco sequências bidimensionais (perfurações), sen-
do duas da localidade Nova Canindé, Capanema, Planície
Costeira de Bragança e zona urbana de Belém, todas com
caracterização microfossilífera já executada em trabalhos
anteriores. Foram detalhadas as litofácies, níveis fossilí-
feros, distribuição dos paleoambientes, sequências estrati-
gráficas e cenozonas. Este protocolo permitiu traçar com
maior grau de detalhe o perfil paleoecológico da Formação
Pirabas, e definir suas unidades paleoecológicas, através
das técnicas de análise ecoestratigráfica. A integração dos
dados já obtidos sob a ótica da paleobiologia moderna em

.análise de bacias, bem como a obtenção de novos dados
nos perfis das localidades mais representativas da Forma-
ção Pirabas, favoreceu a visão integrada e permitiu traçar
a sua evolução geológica e paleoambiental.

Este trabalho trata dos resultados obtidos sobre a pes-
quisa integrada que visou a elaboração de perfis paleoe-
cológicos, caracterização de unidades paleoecológicas, re-
lações ecológicas, estabelecimento de guildas e estrutura
hierárquica (tiering) entre os invertebrados epibentônicos
sésseis desta unidade litoestratigráfica.

MATERIAIS E MÉTODOS

Para a composição dos perfis paleoecológicos foram.
selecionadas dez localidades fossilíferas bem representa-
tivas da Formação Pirabas (Fig. 1), sendo cinco em su-
perfície- afloramentos e cinco em subsuperfície- furos de
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sondagem (Figs. 2 e 3), perfis significativos da unidade
litoestratigráfica na região nordeste do Estado do Pará. A
interpretação paleoecológica dos perfis escolhidos reuniu
a reavaliação de dados já existentes e repetição de pro-
cedimentos investigativos em algumas amostras do ponto
de vista sedimento lógico, estratigráfico e paleontológico.
A partir da caracterização detalhada das associações fossi-
líferas e posterior seleção de táxons guias de ambientes de
vida ao longo das seções e, também associando-os com o
tipo de rocha que refletem os tipos de substrato, foi possí-
vel a individualização de biótopos por toda a coluna sedi-
mentar em análise. Considerando que também foram re-
alizadas análises micropaleontológicas na maioria destes
testemunhos geológicos, que permitiram o reconhecimen-
to de zonas bioestratigráficas mundialmente estabelecidas,
é possível calibrar temporal e tentativamente a evolução
ambiental do mar de Pirabas. As bases teóricas que funda-
mentaram a reconstituição da estrutura de organização da
comunidade, incluindo estrutura trófica e relações ecoló-
gicas entre os táxons foram as observações de campo rea-
lizadas nos últimos 15 anos e os trabalhos de Begon et ai.
(2008), Dagoz (2005), Diblasi Filho (2007), Hickman Jr
et ai. (2004), Longhurst & Pauly (1987), Odum & Barrett
(2007) e Townsend et ai. (2007). Desta forma foi possível
recompor o arcabouço ecológico do mar de Pirabas e infe-
rir a sua evolução paleoambiental.

Geologia da Formação Pirabas

A sucessão miocênica do Estado do Pará desenvol-
veu-se sob condições de forte controle tectônico, com
o desenvolvimento de vales incisos que se encaixam ao
longo de zonas de falhas (Rossetti & Góes 2004). As es-
truturas que controlam o desenvolvimento da Formação
Pirabas e do Grupo Barreiras são falhas normais NW-SE
e inclinadas para NE, e falhas transcorrentes NE-SW que
funcionaram como zonas de transferência. Essa evolução
é entendida como decorrente do último episódio de mani-
festação extensional na margem equatorial brasileira, rela-
cionado ao evento de separação América do Sul - África
(Costa et al. 1993).
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Figura 1- Localidades fossiliferas da Formação Pirabas analisadas.

o arranjo dos depósitos da Formação Pirabas eviden-
cia padrão geral progradacional, revelado pela superposi-
ção de fácies de plataforma aberta por fácies progressiva-
mente mais costeiras, associadas a sistema deposicional
contendo ilhas-barreiras (Góes et al. 1990). Também fo-
ram conhecidos vales estuarinos incisos, através da abun-
dância de depósitos formados sob influência de processos
de marés em ambientes canalizados, típicos de estuários.
Estes depósitos caracterizados por litologias típicas com
gradações laterais e verticais, geneticamente relacionadas
com uma variedade de outros depósitos comuns a siste-
mas estuarinos, destacando-se particularmente delta de
maré/leque de transbordamento, barra em pontal, baixio
de maré/planície de areia, baía/laguna estuarina, planície
de maré/mangue. O relacionamento destes depósitos com
estratos atribuídos à plataforma rasa, e a associação icno-
lógica, com representantes de ambientes marinhos estres-
sados e com influência de água salobra, são importantes
elementos na caracterização da natureza estuarina desses
estratos (Rosseti & Góes 2004).

u'O'OO"w

N

As características ecoestratigráficas sugerem evolu-
ção ecossedimentar em condições de nível de mar alto, du-
rante um período de relativa estabilidade tectônica, As eco-
zonas definem condições de ambiente mais raso, que gera
contração no ecoespaço e elevada relação silicic1ásticos/
carbonatos, produtos de pulsação tectônica, Correspondem
a áreas de planícies costeiras, localizadas em áreas planas
de plataforma continental ampla, e sujeitas à transgressão e
criação por atividade tectônica, de espaço de acomodação
de sedimentos pela subsidência. Com isso também foram
individualizados vales estuarinos incisos, em associação
com discordâncias (Rossetti & Góes 2004).

Considera-se que os depósitos estuarinos formaram-se
durante a passagem de trato de sistema transgressivo a mar
alto, sugerido pelo caráter progradante da sedimentação.
A progradação ocorreu através de episódios múltiplos de
variação do nível do mar de alta frequência, os quais se
superimpuseram aos processos transgressivos e de mar
alto, fácies proximais, intermediárias e distais dos sistemas -
estuarinos (Rossetti & Góes 2004).
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Figura 2 - Caracterização litojaciológica dos perfis de superficie.

'Geologia e Paleontologia dos Perfis Estudados

PERFIS DE SUPERFÍCIE

Ilha de Fortaleza (0° 41' 43" S, 47° 10' 23" W)

A Ilha de Fortaleza é a seção tipo da Formação Pira-
bas, representando sua ocorrência aflorante mais expres-
siva, que se localiza dentro dos limites do Município de
São João de Pirabas, zona fisiográfica do Salgado, Foram
individualizadas as litofácies biocalcarenitos estratifica-
dos, biocalcirruditos, argilas e arenitos. Em nível taxonô-
mico foram identificados foraminíferos, poriferos, corais,
briozoários, moluscos, crustáceos decápodes, ostracodes,
equinóides, peixes, répteis crocodilianos e quelônios, ma-
míferos sirenídeos.

Salinópolis (0° 36' 5" S, 47° 18' 48" W)

Os afloramentos da Formação Pirabas neste muni-
cípio são considerados como uma das mais expressivas
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ocorrências naturais da unidade litoestratigráfica em ques-
tão estes afloramentos estão distribuídos nas localidades,
Atalaia e Maçarico, dentro da zona urbana do município,
O perfil geológico comporta seis litofácies, biocalcareni-
tos estratificados, biocalcarenitos maciços, biocalcirrudi-
tos, calcilutitos, folhelhos e biohermitos, todos fossilífe-
ros além de arenitos afossilíferos. Nestas rochas foram,
reconhecidos restos e vestígios de gastrópodes, biválvios,
poríferos equinóides, cefalópodes, corais, micro e macro-
foraminíferos, micro e macrobriozoários, restos vegetais,
peixes, répteis crocodilianos, mamíferos sirenídeos.

Baunilha Grande (0° 49' 13" S, 46°57' 41" W)

O Furo Baunilha Grande é um dos elementos do sis-
tema de drenagem em que está incluída a baía de Quati-
puru, e o principal acesso a ilha de Baunilha, localidade
geopolítica do município de Primavera, A mais expressiva
ocorrência de ecofácies de mangue da Formação Pirabas
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Figura 3 - Caracterização litofaciológica dos perfis de subsuperficie.

está localizada neste furo, mais precisamente na frente da
vila Baunilha, aflorando durante a maré baixa. As rochas
encontradas nesse afloramento são biocalcirruditos, fina-
mente estratificados e argilitos que sustentam concreções
carbonáticas centimétricas contendo crustáceos decápodes
(carcinólitos). Os elementos fósseis associados a estas ro-
chas são crustáceos decápodes, macro e microforaminí-
feros, ostracodes, macro e microbriozoários, equinóides,
biválvios, gastrópodes, diatomáceas, cistos de algas calcá-
rias, esporos, grãos de pólen e nanofósseis calcários.

Aricuru (0042'10" S, 47° 30' 43" W)

A localidade Aricuru está situada a 2 km NWW da
cidade de Maracanã, município de mesmo nome, litoral
paraense, e apresenta um afloramento sob forma de uma
pequena falésia de aproximadamente 3,5 m de altura por

50 m de comprimento, parcialmente recoberta durante
a maré alta. Foram individualizados dez camadas hori-
zontalizadas pertencentes a Formação Pirabas, incluindo
biocalcirruditos argilosos e margas localmente arenosas
sobrepostos por três camadas correspondentes ao Grupo
Barreiras. O contato entre as duas sequências estratigráfi-
cas é discordante, caracterizado por uma camada de argi-
la vermelha (paleosolo?) seguindo de crosta ferruginosa.
As camadas de biocalcirudito são fortemente endureci-
das, guardando elementos faunísticos típicos de substra-
tos duros, hardgrounds, cuja alternância rítmica com as
margas parecem refletir flutuações de espessuras da lâ-
mina d'água. No que diz respeito ao conteúdo fossilífero,
foram identificados biválvios, gastrópodes, equinóides,
fragmentos vegetais, micro e macrobriozoários, micro e
macroforaminíferos, ostracodes, fragmentos de costela de
sirenídeo e icnofósseis.
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Mina B-I7 (1° 2' 47" S, 47° 9' 26" W)

O perfil da Mina B-17, da Cimentos do Brasil S.A.
- CIBRASA (Costa 2011 comunicação pessoal) localiza-
-se no município de Capanema, com acesso a partir da ro-
dovia Capanema-Salinópolis. No afioramento foi possível
a individualização de sete litofácies: calcários finos lami-
nados, biocalcarenitos não estratificados, biocalcirruditos,
margas, depósitos heterolíticos (wavye lenticular), e are-
nitos. Quanto ao conteúdo paleontológico foi possível a
análise de fragmentos vegetais, moluscos biválvios e gas-
trópodes (mais abundantes), equinóides, micro e macro-
briozoários, crustáceos decápodes, poríferos, corais, micro
e macroforaminíferos, ostracodes, quelônios e crocodilia-
nos, além da fáunula de ci!Eípedes balonomorfos, peixes,
répteis crocodilianos e quelônios e, mamíferos sirenídeos.

PERFIS DE SUBSUPERFÍCIE
CB-UFPa-P I (85) (1° 14' 42" S, 47° 36' 49" W)

O furo CB-UFPA-Pl(85) está iocalizado na região
fisiográfica Bragantina, a 18 km NNW da cidade de Ca-
panema, Estado do Pará, e corresponde a uma perfuração
de cerca de 36 metros de profundidade. Foram individua-
lizadas duas litofácies, biocalcarenitos não estratificados,
arranjados em horizontes com espessura de 28,8 em e bio-
calcirruditos argilosos, dispostos em camadas até os 33,30
m, sendo nesse perfil desconhecida a base dessa litofácies.
O conteúdo paleontológico inclui fragmentos de conchas
de biválvios, colônias de macrobriozoários e microbrio-

-zoários, espinhos de equinóides, microforaminíferos e os-
tracodes.

São Bernardo (1° 18' 51" S, 47° 41' 12" W)

O furo São Bernardo foi realizado a partir de um furo
de sondagem realizado pelo Prof. Cândido Simões Fer-
reira, no local conhecido como São Bernardo (Km 15 da
rodovia Capanema-Salinópolis), onde revelaram nos pri-
meiros 10,80 m sedimentos do grupo Barreiras e nos 27 ,20
m seguintes sedimentos da Formação Pirabas, sem que,
entretanto a base dessa formação fosse a1cançada. Foram
individualizados cinco litofácies, sendo elas: biocalcir-
rudito, bioca1carenito não estratificado, marga, argilito e
arenito maciço. Os fósseis identificados nestas rochas fo-
ram microforaminíferos, conchas inteiras e fragmentos de
conchas de biválvios e gastrópodes, equinóides, macro e
microbriozoários, além de prováveis cistos de algas.

Nova Canindé (1° 3' 5" S, 46° 46' 12" W)

Contribuições à Geologia da Amazônia - Volume 8, 2013

As perfurações F-NC/05 e F-NC/18 são situadas na
Vila de Nova Canindé, aproximadamente a 39 km do mu-
nicípio de Bragança, correspondendo as duas de uma série
de perfurações realizadas pela Secretária de Comércio e
Indústria do Estado do Pará (SEICOM), através do projeto
Calcário. Foram identificadas nas perfurações as litofácies
biocalcirruditos maciços, biocalcarenitos não estratifica-
dos, e margas com intercalação de ca1cários cinzas e fo-
lhelhos. Os elementos paleobióticos reconhecidos foram
ostracodes, foraminíferos, macro e microbriozoários, bi-
válvios e gastrópodes.

RKS-03 (1° 3' 5" S, 46° 46' 12" W)

A perfuração em questão está situada na mesoregião
do nordeste paraense e, também, integrada na microregião
bragantina, mais especificamente na planície costeira do
município de Bragança, sendo uma das três perfurações
realizadas pelo Projeto MADAM, no Município de Bra-
gança. Este furo contém uma fácies de idade quaternária,
sendo a Formação Pirabas compreendida entre os níveis
10,5 e 16 m, representada apenas por bioca1cirruditos ar-
gilosos. A análise paleontológica permitiu o reconheci-
mento de microforaminiferos, ostracodes, fragmentos de
colônias de micro e macrobriozoários, gastrópodes, equi-
nóides, conchas de biválvios, poríferos, corais e cirrípedes
balanomorfos.

UNIDADES PALEOECOLÓGICAS

A ecoestratigrafia trata a evolução da comunidade
para definição dos seus avanços ecológicos ao longo do
tempo, e estruturada por cenozonas, comunidades e eco-
tratos que resultam na sequência estratigráfica com seu
detalhamento ecológico, favorecendo a reconstrução das
mudanças do nível do mar em escala regional e/ou global.
Com base nas informações geológicas e paleontológicas
nos afloramentos e perfurações nas dez localidades estuda-
das, que incluiu caracterização litofaciológica, paleonto-
lógica e paleobiológica- feições preservacionais, além da
mineralogia e relação siliciclásticos/carbonatos. Por esta
razão estão fora desta estrutura ecoestratigráfica os estra-
tos afossilíferos, muito embora sejam relacionados gene-
ticamente. A combinação destes dados de acordo com os
modelos de Felder & Bless (1989), Olóriz et ai. (2008)
e Sáez et ai. (1995), resultou na caracterização de quatro
unidades paleoecológicas abaixo descritas e definidas nos
perfis geológicos das Figs. 4 e 5.
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Unidade paleoecólogica I
LITOFACIOLOGIA, RELAÇÃO SILICICLAsTICOS/

CARBONATOS E MINERALOGIA: biocalcirruditos, bio-
calcarenitos maciços e biocalcarenitos estratificados, se-
cundarizada por coquinas. A contribuição terrígena varia
entre 5 e 40%, e as rochas apresentam arcabouço aberto,
sustentado por lama micrítica, e com grãos flutuantes que
atestam ausência de processo de compactação. São ausen-
tes diferenças mineralógicas significativas.

FÓSSEIS E TAxONS ECOGUIAS: moluscos bivál-
vios, gastrópodes e cefalópodes, equinóides, briozoários,
corais escleractíneos anermatípicos, crustáceos decápo-
des, foraminíferos, ostracodes, nanofósseis calcários,
diatomáceas cêntricas e algas calcárias, além de peixes,
quelônios, sirênios e crocodilianos. Os ecotáxons guias
são as associações de biválvios, gastrópodes, briozoários e
equinóides que se repetem continuamente.

AMBIENTE: marinho de plataforma interna cuja de-
posição está relacionada com trato de sistema transgressivo.

uP-t' ..• -

Figura 4 - Caracterização e correlação das unidades paleoecológicas nos perfis de superficie.

Unidade paleoecólogica 11
LITOFACIOLOGIA, RELAÇÃO SILICICLASTIcos/

CARBONATOS E MINERALOGIA: biohermitos (floatsto-
nes, grainstones) associados com calcilutitos. A contribuição
terrígena varia entre 15 e 40%, e as rochas apresentam arca-
bouço aberto sustentado por lama micrítica. Não foram ob-
servadas assembleias mineralógicas com grandes variações.

FÓSSEIS E TAxoNS ECOGUIAS: corais escleractí-
neos hermatípicos e anermatípicos, corais octocorais gor-
gonáceos, algas calcárias rodófitas, clorófitas e filóides in-
crustantes, equinóides, briozoários, biválvios, gastrópodes,
foraminíferos, ostracodes, urocordados ascidiáceos e es-
pongiários. Os ecotáxons guias são os corais hermatípicos,
anermatípicos e algas vermelhas intimamente associadas.

AMBIENTE: marinho recifal, cuja deposição está re-
lacionada com trato de sistema transgressivo de mar alto,
sendo pois o ponto mais alto do ciclo trangressivo-regres- _
sivo que caracterizou o mar de Pirabas.
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Unidade paleoecólogica lU
LITOFACIOLOGIA, RELAÇÃO SILICICuisTICOS/

CARBONATOS E MINERALOGIA: biocalcirruditos, bio-
calcilutitos, argilitos, folhe1hos, margas e biocalcarenitos
maciços. A contribuição terrígena varia entre 20 e 45%, e
as rochas apresentam arcabouço sustentado por lama mi-
crítica. As associações mineralógicas apresentam tendên-
cia a homogeneidade composicional.

FÓSSEIS E TAxoNS ECOGUIAS: moluscos bivál-
vios e gastrópodes, corais esc1eractíneos anermatípicos,
briozoários, crustáceos decápodes e equinóides, além de
peixes, quelônios, sirênios e crocodilianos. Os ecotáxons
guias são os foraminíferos bentônicos, crustáceos decápo-
des e cirrípedes balanomorfos, além de biválvios ostreíde-
os, pectinídeos e mitilóideos.

AJvfBIENTE: marinho restrito de baixa energia - baía/

Figura 5- Caracterização e correlação das unidades paleoecologicas nos perfis de subsuperficie.

laguna estuarina, cuja deposição está relacionada com sis-
tema de trato regressivo.

Unidade paleoecólogica IV
LITOFACIOLOGIA, RELAÇÃO SILICICLAsTICOS/

CARBONATOS E MINERALOGIA: argilitos, biocalcare-
nitos finamente estratificados e concreções carbonáticas
- carcinólitos. A contribuição terrígena varia entre 25 e
50%, e as rochas carbonáticas apresentam arcabouço aber-
to sustentado por lama micrítica. A mineralogia aponta
para associações monótonas, sem grandes variações.

FÓSSEIS E TAxONS GUIAS: crustáceos decápodes,
biválvios, gastrópodes, briozoários, equinodermas, diato-
máceas cêntricas, ostracodes e foraminíferos. Os ecotá-
xons guias são os crustáceos decápodes do gênero Uca e
os grãos de pólen das rizoforáceas.
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AMBIENTE: mangue, cuja deposição relaciona-se
com sistema de trato regressivo, o padrão progradacional.

Cabe ressaltar que na unidade paleoecológica III re-
conhecida no perfil da Mina B-1 7 foram também caracte-
rizados além do lagunar, os ambientes de canal de maré e
planície de maré por Costa (2011, comunicação pessoal).
Entretanto, como o perfil mostra domínio de padrão sedi-
mentar em ambientes restritos, a unidade foi definida pelo
ambiente mais representativo nesta localidade.

Com base na orictocenose e nas relações ecológicas
atualísticas foi desenvolvido um modelo conceitual- blo-
codiagrama para cada unidade paleoecológica aqui defini-
da (Figs. 6-9).

Figura 6 - Bloco diagrama representativo da unidade paleoeco-
lógica 1- ambiente de plataforma interna.

PALEOECOLOGIA
A natureza das comunidades marinhas é a expressão

ecológica dos padrões biogeográficos vigentes no interva-
lo de tempo geológico considerado. Os elementos da co-
munidade do mar de Pirabas teve origem tetiana de onde
seus táxons ancestrais migraram no sentido de leste a oes-
te, a partir do sul da Europa e Mar de Tethys, para leste
atingindo a costa leste dos Estados Unidos e região cari-
beana, e em seguida, chegando na costa oeste dos Estados
Unidos e América do Sul, pelo corredor americano central
(Távora et al. 2010) .

Os primeiros estudos que trataram sobre a caracte-
rização paleoambiental/paleoecológica da Formação Pira-
bas foram realizados por Ferreira & Cunha (1957, 1959).
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O detalhamento gradual sobre as condições ecológicas do-
minantes na époda da deposição foi alcançado a medida
que foram estudados grupos sistemáticos com maior re-
solução para este tipo de interpretação geológica. Assim,
Petri (1957) e Ferreira (1980, 1982), com base em forami-
níferos e moluscos respectivamente, caracterizaram os su-
bambientes de plataforma interna, laguna e mangue, onde
no modelo de Ferreira estas fácies ecológicas eram super-
postas estratigraficamente. Mais tarde, Góes et al. (1990)
propuseram um modelo deposicional onde estas ecofácies
acham-se dispostos de forma interdigitada. A continuida-
de das pesquisas com os poríferos (Ferreira & Francisco
1988; Ferreira & Fernandes 1997), corais escleractíne-
os (Fernandes 1981, Lalor & Távora 2006, Távora et al.
2002a), corais gorgonáceos (Távora et al. 1997), briozo-
ários (Fernandes et al. 1994, Távora & Fernandes 1994),
crustáceos decápodes (Brito 1971, 1972a, Martins Neto
2001, Távora et al. 2002b, 2005a), cirrípedes balanomor-
fos (Brito 1972b, 1977, Távora et al. 2005b), equinóides
(Brito 1981, 1986, Fernandes & Morais 1994, Mooi et aI.
2000), bem como grupos específicos de biválvios (Campos
1980, Cassab 1984, Ferreira & Cassab 1985, Fernandes &
Távora 1989, 1993) e urocordados ascídeos (Seirin Shima-
bukuro, comunicação pessoal) favoreceram a adição de in-
formações sobre as dinâmicas populacionais e ecológicas
da paleofauna do mar de Pirabas. Com base nos aspectos
geológicos, Rossetti & Góes (2004) apontaram a ocorrên-
cia de vários outros ambientes, cuja geometria e arranjo
entre si permitiram definir como estuarino o sistema depo-
sicional onde a Formação Pirabas está inserida.

Figura 7 - Bloco diagrama representativo da unidade paleoeco-
lógica 11- ambiente recifal.
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Figura 8 - Bloco diagrama representativo da unidade paleoeco-
lógica 111- ambiente de laguna.

Os estudos geológicos e paleontológicos integrados
permitiram a individualização de três ecofácies, sendo
Castelo, a ecofácies que tipifica ambiente marinho raso
com profundidade de 30 m, com águas calmas, límpidas
e quentes com abundância dos gêneros de foraminíferos

,bentônicos Amphistegina e Archaias além de microfós-
seis planctônicos (foraminíferos, nanofósseis ca1cários e
diatomáceas), poríferos, corais escleractíneos solitários e
coloniais, briozoários, moluscos, crustáceos decápodes e
equinóides, sendo que esta paleofauna corresponde a cerca
de 80% .dos registros fósseis encontrados nesta fácies eco-
lógica, e onde a paleomalacofauna atingiu suas maiores di-
mensões e espessuras de conchas bem como são mais evi-
dentes suas relações ecológicas de predatismo e simbiose.
Foi também nesta ecofácies delimitada uma zona carac-
terizada por elementos faunísticos estenobiônticos típicos
de recifes de corais. A espécie de gastrópode Orthaulax
pugnax, associada aos corais hermatípicos Stylophora sili-
censis, espongiários e algas coralíneas Lithophyllum sp. e
Corallum sp. são as formas mais características, e contri-
buíam para a edificação de recifes orgânicos ou biohermas
(Ferreira 1980, 1982, Ferreira & Cassab 1985, Ferreira &
Femandes 1987, Ferreira & Francisco 1988).
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A ecofácies Capanema caracteriza ambiente marinho
costeiro a transicional de borda de bacia, com salinidade
abaixo da normal, profundidade de 10m, e com ocorrên-
cia expressiva dos foraminíferos bentônicos Ammonia be-
carii, espécies do gênero Elphidium, Criboelphidium, re-
gistros de Amphistegina, e raros porcelânicos. A presença
de corais anermatípicos, moluscos bivalvios, gastrópodes,
crustáceos decápodes, cirrípedes balonomorfos, e equinói-
des, sugere ambiente marinho eutrófico e bem oxigenado,
de águas rasas, límpidas e pouco agitadas. Os corais ates-
tam ambientes de baixa taxa de sedimentação (Femandes
1981), enquanto o predomínio de briozoários lunulitifor-
mes (Lunulites, Cupuladria), incrustantes (Steginopo-
relia) e foliáceos flexíveis (Flustra) sugerem águas quen-
tes e ambientes de vida afetado por ação de ondas (Ryland
1970, Távora & Femandes 1994). Moluscos, crustáceos
decápodes e equinóides, associados com foraminíferos
bentônicos e ostracodes, denotam ambiente eurihalino.

A pluralidade litológica (correspondendo a diferen-
tes tipos de substratos como firmgrounds e softgrounds) e
os paleoinvertebrados, com sua dominância e diversidade,
caracterizam o ambiente deposicional da ecofácies Capa-
nema como lagunar, de borda de bacia com abertura para
ornar.

Figura 9 - Bloco diagrama representativo da unidade paleoeco-
lógica IV- ambiente de mangue.
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o ambiente deposicional da ecofácies Baunilha
Grande era dominantemente continental, costeiro e com
pouca influência marinha, típico de mangue. Para carac-
terização dessa ecofácies, foi necessária análise dos re-
gistros macrofossilíferos (principalmente a presença do
crustáceo decápode Uca maracoani) já que a ocorrência
de foraminíferos era a mesma da ecofácies Capanema.
O ambiente deste ocipodídeo mais característico é a
floresta de manguezais (associações vegetais das zonas
pantanosas dos litorais tropicais onde crescem florestas
impenetráveis de paletúvios), onde são abundantes na
massa intrincada das raízes aéreas destas plantas (Bar-
nes 1990). As condições adversas desse nicho ecológico
restringe sua sobrevivência a supracitada espécie de bra-
quiúre, e algumas macrocolônias do briozoário Lunulites
pileolus. São alóctones os exemplares de microbiválvios,
microgastrópodes, fragmentos de microcolônias de
briozoários, foraminíferos bentônicos e planctônicos,
diatomáceas e nanofósseis ca1cários encontrados nos
calcários laminados. A marcada influência continental
está caracterizada pelo abundante conjunto de grãos de
pólen tipicamente produzidos pelas rizoforáceas.

Nos manguezais os crustáceos são considerados os
invertebrados característicos da fauna deste sistema bio-
lógico. Para Araújo & Maciel (1979), estes organismos
são extremamente importantes no ecossistema manguezal,
principalmente pelo papel que exercem nos níveis tróficos
que pertencem e, particularmente, os decápodes braquiú-
res, pelo constante revolvimento do substrato lodoso, ao
escavarem tocas para abrigo e armazenagem de alimentos,
transportando para a superficie, matéria orgânica de estra-
tos inferiores.

As análises qualitativas e quantitativas do conteúdo
fossilífero da Formação Pirabas associadas às suas mor-
fologias funcionais e afinidade filogenética a luz do atu-
alismo, possibilitou a caracterização desta unidade como
uma associação de diferentes paleoambientes interligados
entre si.

A comunidade circuntropical do mar de Pirabas foi
composta dominantemente por moluscos biválvios e gas-
trópodes, crustáceos decápodes e equinóides, epibentô-
nicos vágeis em sua maioria. Além destes, também são
comuns nos mares tropicais cenozoicos, representantes
de anelídeos poliquetas, crustáceos carÍdeos e copépodes,
cuja ausência até o momento como fósseis nos sedimenti-
tos Pirabas deve-se provavelmente a fatores preservacio-
nais. A baixa representatividade de nanofósseis ca1cários,
o raro registro de diatomáceas cêntricas e a ausência de
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radiolários pode ser atribuída à batimetria deste paleomar,
que não ultrapassava possivelmente a cota de 80 metros.
A principal característica ecológica desta comunidade é a
extensão com que os organismos eram mutuamente de-
pendentes. A sua complexidade reside no fato de que as
interações ocorrem simultaneamente e seus efeitos indi-
viduais na estrutura como um todo, frequentemente, não
podem ser isolados.

As análises dos paleoinvertebrados e microfósseis
caracterizaram o mar de Pirabas como raso e de fundo
rochoso com frequentes variações desde marinho plata-
formal (principalmente plataforma interna) a costeiro e
transicional (incluído lagunas e mangues). As análises ta-
fonômicas dos fósseis encontrados nos estratos dessa for-
mação condicionam à ambientes de águas calmas, quentes
e limpas, com salinidade normal que diminuía em dire-
ção as bordas. Essas interpretações são consistentes com
as informações obtidas pelas características faciológicas,
embora hajam registros de momentos de maior agitação
justificada pela presença de ondas de tempestades. Apesar
de terem uma fauna especializada que utiliza mecanismos
fisiológicos particulares e, serem enriquecidos por nutrien-
tes vindos do meio terrestre, os ambientes litorâneos, bai-
xios de marés, planície de areia, delta de maré e planície
de maré, possuem hidrodinâmica deposicional que impede
a acumulação de restos e a consequente preservação de
fósseis corpóreos. Destes ambientes, o conteúdo fossilífe-
ro resume-se a uma associação icnofossilífera, dominada
por icnitos de habitação e locomoção dos tipos Skolithos,
Ophiomorpha, Thalassinoides, Planolites, Gyrolithes,
Macaronichnus?, Taenidium e Psilonichnus (Távora &
Silva Junior 2001).

As diferenças morfométricas entre estágios onto-
genéticos das espécies que vivem tanto no ambiente de
plataforma rasa quanto lagunar, estão relacionadas com a
flutuação dos gradientes dos fatores ambientais neste últi-
mo, pois os organismos necessitam para sua sobrevivên-
cia, executar repartição ou alocação de energia entre suas
atividades vitais, que refletem balanços entre as vantagens
e os custos de cada atividade, para aumentar sua sobre-
vivência e aptidão. Estas diferenças morfométricas foram
observadas por Maury (1925), que denominou de fauna
anã, os espécimens procedentes das amostras de ca1cários
da antiga Estação Agronômica, hoje município de Capane-
ma, depositados em ambiente lagunar estuarino. As distin-
ções estavam principalmente na forma, tamanho e padrão
de ornamentação, que aconteciam por fatores ecológicos e
que correspondem a variações intraespecíficas.
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Estrutura trófica e interações bióticas

O vasto registro fossilífero da Formação Pirabas,
suas associações que se repetem, suas feições tafonômi-
cas, e suas relações atualísticas, permitem recompor, ainda
que preliminarmente, a estrutura trófica do mar de Pirabas,
a partir do agrupamento de organismos em níveis tróficos,
arranjados em uma pirâmide ecológica (Dodd & Stanton
1990). Os produtores primários são representados por algas
calcárias, diatomáceas e cocolitoforídeas. Os consumido-
res primários (herbívoros), pelos foraminíferos, poríferos,
cnidários, briozoários, moluscos biválvios e gastrópodes,
círripedes balonomorfos e por algumas famílias de ostra-
codes. O nível 1 de carnívoros é composto por escafópo-
des, gastrópodes carnívoros e equinóides, além de alguns
crustáceos decápodes. O nível 2 de carnívoros conta com
peixes cartilaginosos (raias), peixes ósseos, quelônios e si-
renídeos. Também nesse nível estão os invertebrados, pa-
rasitas e necrófagos. O nível 3 de carnívoros ocupa o topo
da pirâmide, composto por cefalópodes nautilóides, peixes
cartilaginosos (tubarões) e crocodilianos.

Os representantes de todos os filos de invertebrados,
com a supremacia dos moluscos distribuem-se principal-
mente entre os grupos tróficos suspensívoros, sedimentí-
voros, herbívoros e raspadores. A abundância de produto-
res primários do fitoplâncton favorece a instalação de uma
comunidade com alta dominância faunística dispostos em
uma equilibrada pirâmide trófica (Brenchley & Harper
1998). Estas características permitem classificar como do
tipo suspensívora a cadeia alimentar que existia no mar de
Pirabas, que possuía em seu topo grupos de invertebrados
e vertebrados carnívoros, cujo termo final era composto
por foraminíferos, bactérias e fungos, que compunham
o nível dos microconsumidores ou decompositores, que
transformavam a matéria morta em sais minerais que eram
utilizados pelos elementos produtores.

Entre os táxons da rica e variada composição bióti-
ca do mar de Pirabas, ocorreram interações bióticas tanto
homotípicas ou intraespecíficas (entre organismos de uma
mesma espécie) quanto heterotípicas ou interespecíficas
(entre organismos de espécies diferentes), sejam de natu-
reza harmônica ou desarmônica.

Nas colônias eretas e incrustantes de briozoários ci-
clostomados e queilostomados e, nas colônias de corais
escleractíneos hermatípicos, animais modulares, a interli-
gação e interdependência fisiológica entre seus indivíduos,
formam unidades estruturais únicas que definem uma rela-
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ção intraespecífica harmônica. As associações fossilíferas
com assinaturas tafonômicas que se repetem ao longo dos
estratos da Formação Pirabas permitiram também a carac-
terização de relações ecológicas interespecíficas, a seguir
descritas.

Foram identificadas duas interações bióticas heterotí-
picas harmônicas, compreendendo uma relação de simbio-
se obrigatória ou mutualismo, que ocorreu entre cirrípedes
balanomorfos e biválvios epibentônicos, e também entre
briozoários incrustantes e biválvios epibentônicos. Em
ambas, os grupos possuem interdependência fisiológica,
beneficiando-se mutuamente. A interação do tipo simbiose
deu-se entre corais escleractíneos hermatípicos e algas ro-
dófitas zooxantelas incrustantes, bem como entre poríferos
e algas verdes, bastante comum nos ambientes de platafor-
ma rasa e recifal.

Os biválvios perfuradores, representados por Teredo
sp., são animais que habitam raízes de mangues ou lenhos
de ambientes circundantes que são levados ao mar pelos
rios. Estes guardam uma interação biótica de simbiose
bem peculiar com bactérias, que proporcionam a diges-
tão da celulose e compensam a dieta pobre em proteínas
ao fixarem nitrogênio. Considerando-se os ambientes com
marcada contribuição continental do sistema estuarino,
melhor caracterizados nas exposições rochosas da zona
fisiográfica Bragantina do Estado do Pará, é possível que
o expressivo registro de fragmentos vegetais em alguns ní-
veis estratigráficos seja resultante da ação destes moluscos
altamente especializados e vivente em todas as salinida-
des, inclusive em domínios hiposalinos. Entre pequenos
biválvios epibentônicos vágeis que se aninham em fendas
e cujos hospedeiros são equinóides escavadores e, entre
corais e briozoários fixos a conchas de biválvios e gastró-
podes foi caracterizada a relação ecológica de comensa-
lismo. Ressalta-se que nos mares tropicais as interações
bióticas de simbiose e comensalismo desenvolvem-se em
um alto grau de complexidade, devido a grande diversi-
dade e as variadas possibilidades de interações entre as
populações.

Em termos de relações ecológicas heterotípicas de-
sarmônicas, convém assinalar que estas se tornam menos
agressivas com o passar do tempo, quando o ecossistema
é estável o suficiente e diversificado quanto ao espaço dis-
ponível, pois isso permite adaptações recíprocas. Assim,
foi caracterizada inicialmente a herbivoria, onde os equi-
nóides, ostracodes e gastrópodes das famílias Umbracu-
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lidae, Trochidae, Turbinidae e Strombidae, consumidores
primários, alimentavam-se das algas verdes, produtores
primários, neste paleomar. Devido a alta diversidade es-
pecífica e densidade populacional do mar de Pirabas, é
natural que tenha ocorrido elevada competição intraespe-
cífica e interespecífica, pois é partilhado o mesmo recursos
limitante na luta por alimentação ou outros recursos vitais
para a sobrevivência. A competição por interferência di-
reta ocorre entre duas espécies que entram em contato na
luta por um território. Esta relação foi identificada entre
os táxons de briozoários incrustantes. E entre indivíduos
do briozoário Steginoporella pirabensis (incrustantes), foi
reconhecida a denominada competição unilateral, quando
colônias maduras e de maior tamanho crescem sobre colô-
nias jovens e de menor tamanho. Entre as espécies de cir-
rípedes balanomorfos, que ocupam o mesmo espaço, áreas
rochosas entre as marés, ocorre a competição assimétrica,
pois o efeito de uma sobre a outra é praticamente nulo, já
que cada uma ocupa uma parte do hábitat.

Quando diferentes espécies exploram recursos co-
muns com ou sem contato direto, a interação é denomi-
nada competição por exploração, que é indissociável da
noção de nicho ecológico e do princípio da exclusão com-
petitiva. No mar de Pirabas ocorreu entre todos os macro
e microinvertebrados que utilizavam o carbonato de cálcio
disponível na forma de íon na água do mar, para construir
suas carapaças (sem contato direto), e entre espécies de
tubarões, entre espécies de raias e, entre tubarões, raias
e crocodilianos, vertebrados com elaborados padrões de
agressão e territorialidade, pertencentes ao mesmo nível
trófico (contato direto presente). Neste caso, a relação
ecológica também pode ser considerada como competição
difusa, pois envolve mais de duas espécies de grupos siste-
máticos distintos. Os gastrópodes carnívoros que perfuram
outras conchas de formas sés seis e vágeis com a rádula,
probóscide- que esguicha uma substância tóxica (famílias
Naticidae e Muricidae), ou por liberação de ácidos secre-
tados pelas glândulas, são considerados como elementos
que executam a relação ecológica do tipo alelopatia ou
competição assimétrica. Também neste tipo de interação
biótica estão os gastrópodes das famílias Turridae, Tere-
bridae, Conidae, Fasciolaridae, Buccinidae e Cypraeidae,
que utilizam o pé conjugado ou não com o lábio externo,
para abrirem as conchas de suas presas e injetar veneno.
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Os octocorais gorgonáceos tem sido importantes
constituintes nos recifes cenozoicos do Atlântico. No bio-
herma do mar de Pirabas estes indivíduos compartilhavam
o mesmo ecoespaço com os corais escleractíneos colo-
niais. Para evitar o excessivo crescimento dos corais com
epiteca rígida, os gorgonáceos liberavam toxinas capaz~;;-
de causar necrose nos tecidos dos escleractíneos. Este me-
canismo, classificado como relação ecológica do tipo an-
tibiose ou defesa química, continua ocorrendo nas formas
atuais, e também é considerado como uma estratégia para
evitar predação.

Guildas e hierarquização (tiering)

Em todas as comunidades, os seus constituintes po-
dem ser arranjados sob diferentes critérios. Um deles, leva
em consideração a similaridade morfológica, de modo
de vida e estratégia alimentar, sem que necessariamente
possuam relações filogenéticas diretas. O fracionamento
resultante dispõe os elementos bióticos em arranjos deno-
minados guildas. Nesse contexto, foram individualizadas
neste trabalho 10 guildas (G), sendo que este número pode
ser maior, dependendo do grau de detalhamento dos crité-
rios utilizados para este fim.

G 1 - epibentônicos sésseis por cimentação suspen-
sívoros- poríferos, cirrípedes balanomorfos, briozoários
incrustantes, urocordados ascidiáceos, gastrópodes serpu-
lídeos, biválvios ostreídeos, plicatulídeos, espondilídeos e
chamídeos.

G2 - epibentônicos vágeis herbívoros a sedimentí-
voros- gastrópodes fissurídeos e xenoforídeos e biválvios
carditídeos.

G3 - epibentônicos sésseis por bissação suspensívo-
ros- biválvios pectinídeos.

G4 - epibentônicos vágeis carnívoros- equinoides re-
gulares, crustáceos decápodes, gastrópodes turrídeos, tere-
brídeos, fasciolarídeos, bucinídeos e cipreídeos.

G5 - semi-endobentônicos bissados e suspensívoros-
biválvios mitilídeos e modiolídeos.

G6 - endobentônicos rasos suspensívor.os- gastrópo-
des turritelídeos, biválvios cardiídeos, lucinídeos, teliníde-
os, mactrídeos, solenídeos, arcídeos e glicimeridídeos.

G7 - endobentônicos rasos sedimentívoros- equinoi-
des irregulares.
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G8 - endobentônicos rasos carnívoros- escafópodes,
gastrópodes naticídeos e muricídeos.

G9 - nectônicos carnívoros- cefalópodes nautilóides,
peixes condricteos e crocodilomorfos.

G I0- nectônicos herbívoros- peixes osteicteos, que-
lônios e mamíferos sirenídeos.

Uma outra maneira de agrupamento dos elementos
de uma comunidade marinha, leva em consideração ape-
nas os indivíduos epibentônicos sés seis, que apresentam
mecanismos diversos para otimizar suas oportunidades
de captura de alimentos. Considerando sua estratégia ali-
mentar suspensívora e que o tamanho unitário destes orga-
nismos favorece os de maior tamanho, são nos táxons de
pequena altura em que tais mecanismos são mais variados,
resultando em inovações e adaptações morfoanatômicas,
fisiológicas e comportamentais. Este quadro permitiu o de-
senvolvimento de uma hierarquização (tiering) dos espé-
cimens a partir do seu tamanho, mais evidenciada durante
o Paleozoico Superior e Mesozoico. Em tempos cenozoi-
cos, as comunidades marinhas adaptaram-se com êxito ao
aumento da competitividade pela sobrevivência, devido a
ajustes em seus planos corporais básicos que tem signifi-
cado filogenético. No mar de Pirabas esta hierarquização
está definida em dois níveis distintos. O primeiro, abran-
ge indivíduos com 5 em de altura máxima, é denominado
aqui de suspensívoros inferiores, e é composto por brio-
zoários incrustantes e cupuliformes, corais escleractíneos
anermatípicos, cirrípedes balanomorfos, espongiários e
biválvios das famílias Ostreidae, Plicatulidae, Pectinidae
e Mytilidae. O segundo nível, suspensívoros superiores,
comporta espécimens com altura superior a 5 em, e inclui
briozoários cupuliformes, corais anermatípicos, gastrópo-
des das famílias Turritelidae, Xenophoridae e Calyptraei-
dae, e biválvios da família Solenidae.

EVOLUÇÃO PALEOAMBIENTAL
Todos os perfis de subsuperficie e os de Salinópolis,

Aricuru e Mina B-17 (superficie) tiveram suas associações
micropaleontológicas investigadas, sendo que os forami-
níferos planctônicos foram os elementos utilizados para a
construção do seu arcabouço bioestratigráfico. Nestas se-
ções geológicas da Formação Pirabas, a co-ocorrência de
Globorotalia kugleri Bolli e Globigerinoides primordius
Blow & Banner definiu a biozona N4 de Blow (1969) em
F-NC/05, F-NC/18 e RKS-03, correspondente ao Aquita-
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niano, enquanto que nos demais perfis foram reconhecidas
tanto a biozona N4 quanto a N5, esta última corresponden-
te ao Burdigaliano, e indicada pela co-existência de Globi-
gerinoides altiaperturus (Bolli) e G. trilobus (Reuss). Nas
seções Aricuru e Mina B-17 foi também mapeada a zona
de transição entre as biozonas N4 e N5, graças ao registro
associado de Globigerinoides primordius Blow & Banner
e Globigerinoides altiaperturus (Bolli).

A correlação bioestratigráfica entre os perfis traça as
linhas de deposição e, a correlação entre as unidades pa-
leoecológicas permitem a reconstrução temporal e evolu-
ção ambiental da Formação Pirabas entre os municípios
de Capanema e Maracanã, nordeste do estado do Pará. Os
dados integrados sugerem que a invasão marinha e conse-
quente formação do mar de Pirabas, ocorreu entre o Aqui-
taniano e o Burdigaliano, propiciando a abertura de novas
passagens, geração de espaço deposicional e criação de
novos biótopos. Foram os habitats favoráveis para a co-
lonização por elementos da fauna que já habitava desde o
Paleoceno, a região entre os estados da Carolina do Norte
(EUA) e Pernambuco (Brasil). A deposição dos sedimen-
tos carbonáticos deve ter sido sob condições de trato de
sistema transgressivo, onde concomitantemente ocorreu
a individualização dos ambientes de plataforma interna,
laguna e mangue (unidades paleoecológicas I, III e IV).

O crescimento de um recife no plano vertical é con-
trolado pela elevação do nível do mar, enquanto que a
ação das ondas rompe grandes massas das frentes recifais,
e este dano é reparado pelo crescimento horizontal da bio-
construção. A presença de um biohermito no perfil Salinó-
polis indica que as condições ambientais favoreceram o
desenvolvimento e estabilização de um ecossistema muito
especializado, o ambiente recifal (unidade paleoecológica
lI), que pode ser considerado um evento geológico local.
A composição, espessura, variação textural e relações es-
paciais das litofácies identificadas, bem como a extensão
areal deste biohermito, sugerem que esta bioconstrução
constituiu uma unidade de sedimentação contínua, acu-
mulada e desenvolvida sob condições de trato de sistema
transgressivo passando a trato de sistema transgressivo de
mar alto, durante um curto intervalo de tempo, cuja insta-
lação posterior de condições ambientais relacionadas a um
trato de sistema regressivo impediu o aumento de sua acre-
ção. O posicionamento espacial do biohermito, localizado
no topo do perfil e dentro do intervalo correspondente à
biozona N5, é compatível com a dinâmica e evolução do
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sistema deposicional, já que o desenvolvimento máximo
do recife está associado ao trato de sistema de mar alto,
que se instalou um pouco mais tarde no mar de Pirabas.
Considera-se que os depósitos estuarinos formaram-se du-
rante a passagem de trato de sistema transgressivo a mar
alto, sugerido pelo caráter progradante da sedimentação.
A progradação ocorreu através de episódios múltiplos de
variação do nível do mar de alta frequência, os quais se
superimpuseram aos processos transgressivos e de mar
alto, fácies proximais, intermediárias e distais dos siste-
mas estuarinos, que deveria incluir delta de maré, baía/
laguna estuarina, planície de maré, e um complexo de
vales incisos separados por áreas de interflúvios (Rossetti
& Góes 2004). A evolução ambiental se completa com a
instalação de um ambiente litorâneo de águas rasas e cal-
mas, cuja deposição relaciona-se provavelmente ao início
da continentalização definitiva da área ocupada pelo mar
de Pirabas. O registro desta fase final é único, situado no
município de Capanema, localidade Caieira (1° 12' 19"
S, 47° 9' 25" W), composta por calcários finamente la-
minados e argilitos calcíferos cuja contribuição terrígena
varia entre 20 e 40%, e as rochas apresentam arcabouço
aberto sustentado por lama micrítica, e suas assembleias
mineralógicas não apresentam grandes variações. O seu
conteúdo fossilífero compreende paleovegetais típicos de
clima úmido revestido por floresta tropical de planície.
Desta forma, o registro desta flora onde nenhum elemen-
to é extrahileano atual, corresponde a um bioevento local,
onde seu desenvolvimento deve estar relacionado com as
condições ambientais da fase de progradação, certamente
instalada após o inicio do recuo da transgressão marinha,
quando a borda da bacia soergueu e foi inibida a deposi-
ção de carbonatos. O aspecto eutrófico do Mar de Pirabas
recebeu contribuição desta flórula,considerando que a sua
instalação aumentou o fluxo de detritos orgânicos vegetais
nos corpos aquáticos do sistema deposicional (primaria-
mente nas unidades paleoecológicas III e IV), acarretando
também um aumento na produtividade primária bentôni-
ca favorecendo assim os níveis basais da cadeia trófica.,
Apesar de representar uma unidade paleoecológica distin-
ta, não consta em nenhum dos perfis estudados, devido ao
seu caráter localizado, estando porém disseminada entre
os sedimentos das unidades paleoecológicas de ambien-
tes lagunar e mangue, registradas por fragmentos vegetais
carbonizados, esporas e grãos de pólen.
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CONCLUSÕES
A consecução desta pesquisa permitiu a caracteriza-

ção de unidades paleoecológicas nos dez perfis estudados,
através da integração entre os dados litofaciológicos e pa-
leobiológicos. A correlação das unidades definidas entre
as localidades possibilitou avaliar a extensão e distribui-
ção das mesmas e, visualizar o arranjo dos depósitos da
Formação Pirabas. A calibração entre as unidades paleoe-
cológicas e o zoneamento bioestratigráfico de cada perfil,
corroborou a individualização concomitante de todos os
ambientes aqui detalhados, com exceção da unidade reei-
fal que foi acumulada um pouco mais tarde, quando o trato
de sistema passou a transgressivo de mar alto. para que os
deslocamentos entre os blocos rochosos da Formação Pi-
rabas advindos da atividade neotectônica, sejam compen-
sados espacialmente, e assim seja possível entender com
maior precisão a extensão e distribuição dos ambientes
caracterizados. As interações bióticas e as guildas propos-
tas confirmam que todos os organismos são mutuamente
dependentes e, cuja complexidade reside no fato de que
as interações ocorrem simultaneamente e seus efeitos in-
dividuais na estrutura como um todo, frequentemente, não
podem ser isolados.
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