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APRESENTAÇÃO

A Sociedade Brasileira de Geologia – Núcleo Norte disponibiliza mais uma edição 

do livro “Contribuições à Geologia da Amazônia” à comunidade das Geociências da 

Amazônia e do Brasil, bem como aos demais profissionais das áreas afins e à sociedade 

em geral.

O livro, nesta sua décima segunda edição reúne 13 artigos que abordam variadas 

temáticas, de diferentes partes da Amazônia, escritos por profissionais, professores, 

pesquisadores, estudantes de pós-graduação e técnicos de instituições dos vários 

estados do Brasil que pesquisam a Região Amazônica.

Agradecemos aos 23 avaliadores dos artigos que, apesar das dificuldades impostas 

pela pandemia, nesses anos difíceis, se dispuseram a revisar os artigos submetidos, 

contribuindo para melhorar ainda mais a qualidade dos textos, e também aos 

autores, que não perderam o entusiasmo em publicar seus trabalhos nesta edição do 

‘‘Contribuições’’.

Neste momento, a Sociedade Brasileira de Geologia – Núcleo Norte agradece  a 

todos os colaboradores mas, especialmente, aos seus associados que tem contribuído 

financeiramente ao longo dos anos e participado das ações da SBG-NO, fator este 

decisivo para o sucesso desta publicação e de outras atividades do Núcleo Norte.

Nesta oportunidade, não podemos deixar de abordar as dificuldades e sofrimentos 

pelos quais passaram as famílias com perdas devidas à Pandemia do Corona-Vírus que 

levou mais de 600 mil brasileiros, dentre eles vários geólogos e seus familiares, sentidas 

pela comunidade geocientífica. Algumas delas, de nosso convívio próximo, seja pelo 

vírus ou por complicações por ele causadas, estão aqui homenageadas, com os nossos 

sentimentos.

César Lisboa Chaves

Diretor-Presidente da SBG – Norte
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HOMENAGENS

Tomaz de Aquino Massoud Lobato (1948 - 2022) 
& 

Denise Corrêa Lobato (1947 – 2022) 
 in memorian

Não lembro quando, precisamente, conheci o casal Tomaz e Denise Lobato.
Uma das primeiras lembranças é de quando fazia meu mestrado, entre 1989 e 1990. O Tomaz foi pessoalmente 

à UFPA, com várias caixas de disquetes 5 e ¼”, para que eu pudesse copiar o pacote estatístico GEOQUANT, 
da CPRM. Era uma verdadeira revolução no tratamento de dados geoquímicos, para aquela época, quando 
microcomputadores ainda eram uma raridade.

Naquele momento, o Tomaz já revelava um dos mais fortes traços da sua personalidade: uma enorme 
generosidade e disponibilidade em ajudar o próximo. Ele estava acompanhado da Denise e, a partir desse momento, 
e da grande amizade que iniciava, não conseguia mais ver um sem o outro, separadamente. Ao longo de nossas 
vidas, dos inúmeros momentos juntos, com diferentes amigos e conhecidos, a referência aos dois era sempre: Tomaz-
Denise. Eram, verdadeiramente, um só.

O Tomaz e a Denise são egressos da Universidade Federal do Pará. Ele geólogo, ela química. E tiveram como 
primeiro e único emprego a CPRM, desde a sua criação, em 1969 (eles ingressaram na empresa em 1970) até as 
suas aposentadorias, em 2018. Entraram juntos, trabalharam juntos, saíram juntos.

Fizeram tudo juntos nesta vida.
O Tomaz atuou como geólogo, geoquímico e acabou se identificando, e atuando durante mais tempo, na 

área de informática e geoprocessamento da CPRM. Ocupou todos os cargos de gestão, desde supervisor, gerente 
(GERIDE), chegando até mesmo a ocupar a superintendência da SUREG-BE, por um determinado tempo.
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A Denise atuou durante todo o seu tempo na chefia do laboratório. E dentro das suas atribuições, como última 
e grandiosa realização, a construção e implementação da majestosa litoteca da SUREG-BE, que tem servido como 
exemplo e modelo para outras superintendências da CPRM pelo Brasil.

Comecei a trabalhar na CPRM no início de 1991 e nossa amizade logo se fortaleceu. Momentos muito 
difíceis se abateram em minha vida, e foi na residência do casal que encontrei refúgio e acolhimento. Em especial 
nos inesquecíveis finais de domingo, nas rodadas de pizza e de cantorias ao violão. Eram companhia frequente, 
nosso amigo comum, o Nélio Rezende, além do José Carreira, e família, ambos também geólogos da CPRM. Os 
dois filhos do Tomaz e da Denise, Daniel e Leonardo, que conheci desde a infância, estavam sempre presentes, e 
invariavelmente, também seus amigos.

Saí da empresa e ingressei na UFPA no início de 1998, mas continuamos nossa amizade. E neste mesmo 
ano, Tomaz e Denise me convidaram para ingressar no Madrigal de Belém, um grupo de pessoas independentes 
que gostava de cantar e se reunir para confraternizar. Que período tão especial de nossas vidas! Foram inúmeras 
apresentações, em diferentes eventos, até mesmo em praça pública ou em festivais de canto coral. Uma nova 
amizade surgiu, neste período, com o regente do madrigal, o inesquecível maestro, Prof. Silvério Maia, e sua 
esposa Edith. Logo os dois também passaram a frequentar a casa do Tomaz e Denise nos jantares e encontros 
frequentes. Encontros, esses, que podem ser considerados uma das marcas registradas do casal. Como gostavam 
de receber as pessoas em sua casa e confraternizar. Nunca vi nada igual. Eles nos queriam. Queriam estar em 
nossas companhias.

Gostaria muito que essa singela homenagem fosse dedicada apenas às lembranças dos bons momentos da 
vida do querido casal. Mas sem o relato que segue, não haveria como deixar registrado um dos atos de amor mais 
sublimes que eu já pude testemunhar, que um ser humano pode fazer a outra pessoa. 

É uma história de muito sofrimento, em função dos problemas de saúde que o Tomaz enfrentava, em especial 
do seu quadro renal, por viver, já há muito tempo, com apenas um rim. E tudo se agravou a partir do momento 
em que este único rim começou a apresentar problemas. Um transplante seria a solução. Foi quando, atestada a 
compatibilidade, a Denise decidiu doar um dos seus rins para o Tomaz. Que gesto de amor sem igual. A cirurgia 
para o transplante deu certo, e o Tomaz e a Denise viveram ainda por vários anos. Mesmo com as limitações, 
faziam viagens frequentes, para os exames de acompanhamento, em São Paulo, e assim aproveitavam para visitar 
os filhos e o neto Murilo, filho do Daniel. O amor do casal para com seus filhos e neto era incondicional.

Jamais esquecerei – e tenho certeza que vários outros amigos, também – o que o Tomaz e a Denise fizeram 
por mim. Das muitas vezes em que, mesmo na dor, e com a saúde debilitada, eles sempre tinham uma palavra de 
carinho, de otimismo, e de esperança, para dar para quem quer que os procurasse.

Isso é um pouco do casal, o qual, jamais havia conhecido um igual.
Fizeram tudo juntos.
E como não poderia ter sido diferente...
Partiram juntos.
Muitas saudades, queridos amigos.

Rômulo Simões Angélica
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Taylor Araújo Collyer (1953 - 2021) 
 in memorian

Taylor Araújo Collyer completou 68 anos quando do seu falecimento em 2021. Era um grande entusiasta em 

tudo o que fazia, daqueles geólogos dos tempos antigos, explorador e vibrante. Durante quatro décadas, dedicou-

se à pesquisa mineral, Gemologia, Arqueologia e Geodiversidade, principalmente da região norte do Brasil. Desde 

cedo iniciou seu hobby e paixão colecionando minerais, daí trilhando seu caminho para os minerais gemológicos.

Teve sua formação acadêmica na Universidade Federal do Pará (UFPA), onde graduou-se em Geologia, 

em 1974. Obteve os títulos de Mestre em Geologia Econômica/Gemologia em 1989 e Doutor em Geoquímica e 

Petrologia/Gemologia em 1998, no Programa de Pós-Graduação em Geologia e Geoquímica do Instituto de 

Geociências da UFPA.

Iniciou sua carreira profissional como consultor técnico do IDESP (Instituto de Desenvolvimento Econômico, 

Social e Ambiental do Pará) onde coordenou diversos programas como de Verticalização Mineral do Estado do 

Pará, Geminação de Parques no Estado do Pará e de reconhecimento geológico e ambiental para a implantação 

de obras de engenharia de grande porte. Foi chefe da seção de Geologia e Mineralogia do DNPM (Departamento 

Nacional de Produção Mineral), atualmente, ANM (Agência Nacional de Mineração).
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Teve participação intensa como conselheiro da Associação Latinoamericana de Integração (ALADI), órgão 

ligado à ONU, para assuntos de geologia econômica e ambiental; do Conselho Estadual do Meio Ambiente 

(COEMA); como membro na Comissão de Gemas do Ministério de Minas e Energia (MME) e do Comitê Superior 

da Agência para o Desenvolvimento Tecnológico da Indústria Mineral Brasileira (ADIMB).

Certamente, suas mais relevantes contribuições para a Geologia da Amazônia, da qual se orgulhava, com 

todo o direito, foram as publicações dos mapas “Cavernas e Sítios Arqueológicos do Pará” e “Mapa Gemológico 

do Estado do Pará”, ambos na parceria IFPA/UFPA/DNPM/SECULT.

Teve marcante participação na criação do Museu de Gemas do Polo Joalheiro no Espaço São José Liberto, em 

Belém, certamente, um lugar de destaque, uma obra prima no ambiente amazônico.

Como docente no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) desde 2008, contribuiu 

na formação de mais de uma centena de técnicos, na qual ministrou disciplinas para os cursos de Mineração, 

Química, Engenharia dos Materiais e Biologia, por mais de dez anos.

Em qualquer roda de conversa, em qualquer ambiente, sempre trazia uma palavra especial, alguma história 

e “causos” vivenciados, relacionados à geologia da Amazônia, acompanhado com seu sorriso especial. Muito 

conhecimento tinha dos minerais da Amazônia, e com emoção falava da Opala de Fogo, Ametista de Pau D’Arco 

e da Serra da Ametista, Quartzo Hialino, Megacristais de quartzo dos veios dos xistos do Cinturão Araguaia, 

Granada, Rutilo Vermelho, Quartzo Tricolor, Jade, Diamante e de muitas outras ocorrências de minerais-gema 

do Pará.

Taylor era um aficionado por sua profissão, sobretudo a Geologia e os minerais da Amazônia. Sua paixão está 

presente, por exemplo, nos megacristais de Quartzo Rosa que se encontram expostos no Polo de Gemas e Joias do 

Estado do Pará. A geologia da Amazônia, sem dúvidas, teve em Taylor Collyer um grande explorador, entusiasta 

e divulgador das belezas e riquezas minerais do Estado do Pará.

Sua fascinação pelos minerais, gemas e artefatos arqueológicos o fez publicar diversos trabalhos sobre a 

temática em simpósios, congressos e periódicos nacionais e internacionais. Além de doar artefatos ao acervo 

arqueológico do Museu do Forte, Complexo Feliz Lusitânia, na cidade de Belém-PA.

Entre as atividades profissionais e acadêmicas, Taylor desfrutava a vida com intensidade. Adorava fazer 

curtas expedições em busca de cavernas e artefatos arqueológicos, tendo empreendido muitas aventuras em várias 

regiões do Pará. Era uma pessoa com vasta cultura geral. Também apreciava boa comida, em especial queijos e 

vinhos.

O falecimento do professor Taylor Collyer ocorreu em 7 de março de 2021, mais um ano do enfrentamento 

da voraz epidemia do Coronavírus, que foi responsável por muitas perdas e sofrimento, não só das pessoas que 

se foram, mas também de familiares e amigos que vivenciaram a morte de muitos entes queridos, dentre esses 

grandes entusiastas das ciências, como nosso fraterno amigo Taylor.

Jean-Michel Lafon & Luisa Dias Barros
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Helber Israel Dantas Carvalho (1972 - 2021) 
 in memorian

Foto: Helber (de óculos), com colegas em trabalho de campo no Amapá

Helber Israel Dantas Carvalho nasceu em 12 de novembro de 1972 em Ananindeua-PA, mais precisamente 

no bairro Jibóia Branca, de onde herdou o apelido “Jibóia”. Em 1994 ingressou no Curso de Geologia na Universidade 

Federal do Pará (UFPA), vindo a se formar em 2001. Atuou profissionalmente em várias empresas de mineração 

na Amazônia e deixou como legado profissional e humano a geração de conhecimento geológico em depósitos 

minerais, a ética profissional, o respeito, a amizade e a importância do trabalho em equipe.

Trabalhou como Geólogo de exploração em projetos no Pará (minérios de Mn e Ni) e Amapá (minério de 

Fe) nas empresas GOLD FIELD do BRASIL (2003-2004), EBX Mineração (2005-2006) e CVRD/NOVAMINA 

EMPREENDIMENTOS (2006-2021). Desde 2006 exercia atividades profissionais como Geólogo Pleno na VALE, 

atuando na área de lavra da unidade operacional Onça-Puma (níquel laterítico), em Ourilândia do Norte, onde 

permaneceu por 15 anos até a data de seu falecimento em 08 de junho de 2021.

Neste período viabilizou inúmeras visitas técnicas, onde teve a oportunidade de repassar um pouco de sua 

experiência profissional (descrição de testemunhos e modelagem de frente de lavra) para estudantes de geologia 

da UFPA e UNIFESSPA quando em visita às frentes de lavra. Helber sempre recebeu com alegria e entusiasmo 

professores, técnicos e estudantes destas instituições, e explicava com paixão e paciência os aspectos geológicos 

dos depósitos e suas mineralizações.
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Dava exemplo de boa conduta profissional e pessoal a todos os estudantes que recebia. Como bom 

anfitrião, sempre convidava para almoço ou confraternização ao final do dia de trabalho. Sua tranquilidade, 

alegria, comprometimento profissional e paixão pela Geologia serão sempre lembrados.

Helber era casado com Elaine Corrêa Martins com quem teve duas filhas: Helen Martins Carvalho Lima 

e Heloísa Martins Carvalho. Apesar da partida precoce, aos 48 anos, deixou uma herança técnica, profissional, 

pessoal, ética e humana de valores inestimáveis.

Davis Carvalho de Oliveira
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Interpretação sísmica (tipo crooked) num trecho do 
Sistema Fluvial Solimões-Amazonas na tríplice 

fronteira Brasil-Colômbia-Peru

Seismic interpretation (crooked type) in a section of the Solimões-Amazonas 
River System on the Brazil-Colombia-Peru frontier

Allana Isis Corrêa de Mello Corrêa*, Luís Antônio Castillo Lopez*, 

Emílio Alberto Amaral Soares*

* Departamento de Geociências (DGEO), Universidade Federal do Amazonas (UFAM).
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RESUMO: Este estudo enfatiza o uso de ferramentas 
geofísicas não convencionais na interpretação sísmica, bem 
como a integração com dados geológico-geofísicos regionais 
de superfície (mapeamento) e subsuperfície (sondagem) na 
Amazônia. Um exemplo é o uso de levantamentos sísmicos não 
lineares e a visualização tridimensional para interpretação de 
dados de subsuperfície, como é o caso de linhas tipo crooked. Os 
parâmetros deste tipo de linha, como as velocidades, imagens 2D 
e atributos de relevo e rendering, quando amarrados a dados 
geofísicos de furo de sondagem, podem fornecer informações 
importantes para a elaboração do contexto estratigráfico de 
regiões “remotas” da Amazônia Ocidental, onde o acesso por 
rodovias é limitado e exibe densa cobertura de vegetação e 
solo. Este processo, conhecido como “amarração”, permitiu 
uma melhor visualização da continuidade dos horizontes 
sísmicos, que correspondem aos principais limites estratigráficos 
das sequências sedimentares do setor oeste da Sub-Bacia do 
Jandiatuba, na Tríplice Fronteira Brasil-Colômbia-Peru 
(TFBCP). O preenchimento sedimentar desta porção da Bacia 
do Solimões, sobreposto ao embasamento cristalino, compreende 
seis unidades sedimentares distintas (proterozoica, paleozoica, 
cretácea, miocena-pliocena, pliocena-pleistocena e holocena), 
limitadas por superfícies de descontinuidades regionais, as quais 
puderam ser correlacionadas a outras bacias do norte do Brasil, 
como do Amazonas e da região Bragantina e do Pará.

PALAVRAS-CHAVE: Amazônia; Crooked; Bacia do 
Solimões; Tríplice Fronteira; Velocidades Intervalares.

ABSTRACT: This study emphasizes the use of unconventional 
geophysical tools in seismic interpretation, as well as the 
integration with surface regional geological-geophysical data 
(mapping) and subsurface (drilling) in the Amazon. An example 
is the use of non-linear seismic surveys and three-dimensional 
visualization for interpreting subsurface data, as is the case of 
crooked lines. The parameters of this type of line, such as velocities, 
2D images, and relief and rendering attributes, when tied to 
geophysical drill hole data, can provide important information 
for the elaboration of the stratigraphic context of “remote” 
Western Amazon regions, where the access by road is limited and 
displays dense vegetation and soil coverage. This process, known 
as well-to-seismic tie, which allowed a better visualization of 
the seismic horizons continuity, these corresponds to the main 
stratigraphic limits of the Jandiatuba Sub-basin sedimentary 
sequences on its western sector, at the Brazil-Colombia-
Peru Triple Border (TFBCP). The sedimentary package of 
this Solimões Basin portion, superimposed on the crystalline 
basement, comprises six distinct sedimentary units (Proterozoic, 
Paleozoic, Cretaceous, Miocene-Pliocene, Pliocene-Pleistocene 
and Holocene), limited by regional discontinuity surfaces, which 
could be correlated to other basins in northern Brazil, such as the 
Amazon, or the ones in Bragantina and Pará regions.

KEYWORDS: Amazonian; Crooked; Solimões Basin; Triple 
Frontier; Interval Velocities.
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INTRODUÇÃO

A área de geofísica oferece muitas ferramentas 
para decifrar, investigar e conhecer a geologia de 
superfície e subsuperfície (Berg et al. 2018, Bond et al. 
2007) e incorpora métodos eficientes, especialmente 
em regiões de difícil acesso e carente de infraestrutura 
ou qualquer outra limitação que dificulte a aquisição 
deste tipo de dado, onde incluem-se a sísmica (Caputo 
1988), sondagem (Maia et al. 1977), potenciais (Munis, 
2009) e sensoriamento remoto (Vargas 2017).  Embora 
o levantamento sísmico, foco deste estudo, tenha a 
particularidade de ter sido adquirido ao longo de 
um trecho do sistema fluvial Solimões-Amazonas na 
TFBCP, considerando o dado sísmico migrado (pós-
empilhamento), não impossibilita o seu uso para 
a interpretação e modelagem. Além disso, o dado 
geofísico permite a amostragem em subsuperfície a 
partir da seção crooked e de perfis geofísicos de poços, os 
quais podem ser integrados ao mapeamento geológico 
de superfície já existente em trabalhos pretéritos, 
possibilitando uma correlação eficaz.

Os dados sísmicos sinuosos, mais conhecidos 
como linhas tipo crooked (Wu 1996, Urosevic & 
Juhlin, 2007), necessitam de um tratamento diferente 
dos dados convencionais retos, principalmente nas 
etapas de processamento e na interpretação, devido às 
irregularidades na aquisição, já que o dado é afetado 
pela influência de diversos fatores, como: a coluna de 
água, sedimentos em suspensão, pontos de imagem em 
subsuperfície que não são totalmente perpendiculares, 
seções que devem ser visualizadas e interpretadas em 
módulos tridimensionais. As linhas crooked são seções 
2D adquiridas de forma irregular, já que são feitas ao 
longo de trajetos pouco retos (rios e estradas), portanto 
os eventos ficam fora do plano, sendo necessário 
considerar vários pontos na profundidade (BIN´s) para 
obter um bom resultado. O BIN é o melhor e menor 
arranjo retangular de nuvem de pontos, que contém 
vários pontos comuns na profundidade (CDP), sendo 
considerado para o processamento de geometrias 3D. 
Já nos levantamentos convencionais com linhas “retas” 
são empregados somente um CDP (Wu 1996).

O domínio dos dados geológicos (mapeamentos, 
perfis geofísicos de poços e testemunhos) é apresentado 
em profundidade (m), já nos dados sísmicos (seções, 
atributos, perfis sísmicos), o domínio está em tempo 
(t), portanto se faz necessário ter um modelo ou 
uma função de velocidades correspondentes para 

analisar, integrar e converter os dados geológicos e 
geofísicos para um mesmo domínio. Desta forma, para 
a interpretação do dado sísmico, se faz necessária 
realizar a conversão do domínio da sísmica, em 
tempo, à profundidade para assim correlacionar linha 
e poço. Para isto se supõe um meio homogêneo e 
isotrópico, que possibilite a utilização de uma função 
de velocidades (tempo-profundidade) simples, que 
relacione dados com domínios diferentes, sendo este 
processo conhecido como “amarração”. A amarração 
da seção sísmica a dados geofísicos e litológicos de 
poços permite a interpretação do seguimento dos 
horizontes sísmicos, além de feições e estruturas 
sismo-estratigráficas. No caso específico da área de 
estudo (TFBCP), o contexto estratigráfico e estrutural, 
aliada a seleção e o manuseio da imagem da seção 
sísmica é de grande importância para se obter uma 
interpretação condizente da geologia da área, baseada 
na análise sismo-estratigráfica dos dados. Análises 
sísmicas e de visualização tridimensional de última 
geração, seguindo a metodologia de Lynch (2020), 
permitiram estabelecer o arcabouço estratigráfico 
da área da seção estudada, onde foram definidas 06 
superfícies principais, que permitiram delimitar o 
embasamento cristalino e as unidades sedimentares 
proterozoica, paleozoica, cretácea, miocena-pliocena, 
pliocena-pleistocena e holocena.

LEVANTAMENTO SÍSMICO

A análise de seções sísmicas tipo crooked 
requerem um processamento não convencional, isto 
porque os pontos de reflexão em profundidade não 
incidem perpendicularmente. Sendo assim, existem 
técnicas como a projeção do levantamento crooked 
à linha a processar (Fig. 2A), caso de muitas etapas 
de processamento para exploração na indústria 
petrolífera e mineração (Urosevic & Juhlin 2007, 
Nedimovi e Westz, 2003). Os dados utilizados neste 
estudo correspondem a uma imagem sísmica adquirida 
e já processada (Migração pós-empilhamento) ao longo 
de vários segmentos (Fig. 2B) a partir de uma nuvem 
de pontos os quais foram finalmente integrados como 
crooked. Para a análise e correlação litoestratigráfica 
das unidades superiores da seção sísmica foi utilizado 
o perfil litológico e geofísico (R-resistividade, RG-
raios gama e PE-potencial espontâneo) do furo 105-
AM, que embora tenha uma profundidade reduzida 
para este tipo de análise, em torno de 337m, permitiu 
definir limites e espessuras das unidades sedimentares.
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Figura 1. Linha Crooked e fundamentos das etapas de processamento segundo (A) conceito 
CDP, e (B) caso para os dados empregados, baseados em nuvens de pontos no BIN. 

LOCALIZAÇÃO E DADOS

A área de estudo abrange um trecho do sistema 
fluvial Solimões-Amazonas, na TFBCP, onde foram 
adquiridos dados do projeto Rios-91, realizado por 
Fronteras de Exploración Colombiana, com levantamento 
sísmico tipo crooked (Tab. 1) e o perfil geológico-
geofísico do furo de sondagem IAS-105-AM (Maia et 
al. 1977), localizados a NW da Cidade de Tabatinga 

(Brasil) (Fig. 1). A linha sísmica abrange um trecho 
deste sistema fluvial no território da Colômbia, 
estendendo-se por aproximadamente 32 km na 
direção geral NW-SE, onde a coluna de água 
apresenta profundidade média de 30 m. O furo de 
sondagem (04º 15’S e 69º 56’ W) do Projeto Carvão 
no Alto Solimões foi realizado pelo Serviço Geológico 
do Brasil (CPRM) em 1977, na porção oeste da Bacia 
do Solimões, e localiza-se na porção SE desta linha, ao 
sul da cidade de Tabatinga. 

Figura 2. Contexto geológico das unidades sedimentares aflorantes na TFBCP com a localização da área 
de estudo e o posicionamento da linha sísmica tipo crooked (linha vermelha) e do furo 105-AM num 
trecho do sistema fluvial Solimões-Amazonas. Foram definidas as unidades Formação Solimões (E2N2s), 
Quaternário Aluvionar (Q2a) e Terraços Fluviais (Q1t). 
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CONTEXTO GEOLÓGICO-GEOFÍSICO

A Bacia do Solimões com uma área de aproxima-
damente 450.000 km² localiza-se no Cráton Amazôni-
co e pertence à Província Fanerozoica (Eiras et al. 1994; 
Wanderley Filho et al. 2007, Serra 2010). É delimitada a 
oeste pelo Arco Iquitos e a leste pelo Arco Purus, que a 
separa das bacias do Acre e do Amazonas, respectiva-
mente. Ao norte e sul é delimitada pelos Escudos das 
Guianas e Escudo Brasileiro, respectivamente, sendo 
subdividida nas sub-bacias de Juruá e Jandiatuba, se-
paradas pelo Arco de Carauari (Galvão et al. 2012). O 
arcabouço estratigráfico da bacia é dividido em cin-
co sequências deposicionais, delimitadas por discor-

dâncias regionais: Ordoviciano (Formação Benjamin 
Constant), Siluriano Superior-Devoniano Inferior 
(Formação Jutaí), Devoniano Médio-Carbonífero In-
ferior (Grupo Marimari), Carbonífero Superior-Per-
miano (Grupo Tefé) e Cretáceo Superior-Cenozoico 
(Grupo Javari, com as Formações Alter do Chão e So-
limões), individualizadas por discordâncias (Eiras et 
al. 1994, Wanderley Filho et al. 2007), conforme ilus-
trado na Figura 3. Na sub-bacia de Jandaiatuba, foco 
da área de estudo, o substrato é composto por rochas 
sedimentares proterozoicas do Grupo Purus (forma-
ções Prosperança, Acarai e Prainha) e Pré-Cambriano 
(rochas ígneas e metamórficas), sobre o qual se im-
plantou a bacia.

Figura 3. Carta litoestratigráfica da Bacia do Solimões, modificada de Wanderley Filho et al. (2007).

Para este estudo, o contexto geológico de superfície 
da região da TFBCP foi integralizado seguindo dados 
de mapeamentos realizados no Brasil, Peru e Colômbia 
(Valenzuela et al. 1999, Almeida et al. 2004, Bahia & 
Oliveira 2004, Gómez et al. 2017), na porção oeste da 

Bacia do Solimões (Fig. 1), os quais foram obtidos por 
meio de produtos de sensores remotos (imagens de 
radar, satélite ou anaglifos) e campanhas de campo 
(Galvis & Gomez 1988, IGAC, 1999, Jaramillo et al. 2013, 
Vargas 2017). Nesta região, a sedimentação quaternária 
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(siglas Q2a e Q1t) se sobrepõe discordantemente 
aos depósitos da Formação Solimões (sigla E2N2s), 
cujas siglas seguiram a nomenclatura brasileira dos 
estudos de Almeida et al. (2004) e Bahia & Oliveira 
(2004), conforme ilustrado figura 1. A Formação 
Solimões corresponde a uma sequência espessa de 
arenitos finos e pelitos de idade Miocena (Leite 2016; 
Jorge et al. 2019) e Pliocena (Silveira & Souza 2017). 
Sobreposto discordantemente a Formação Solimões, 
Maia et al. (1977) identificaram depósitos quaternários, 
constituídos de arenitos com intercalações de 
pelitos e linhitos relacionados ao ambiente fluvial, 
que foram denominados de Formação Içá. Estudos 
posteriores associaram os depósitos desta formação 
ao ambiente fluvio-lacustre (Silveira & Souza 2015), 
sendo posicionados por palinologia no Pleistoceno 
(Silveira, 2005, Silveira 2015, Silveira & Souza 
2015) e Plioceno (Nogueira et al. 2013). Os depósitos 
Quaternários são representados por terraços fluviais 
e aluviões, constituídos por sedimentos arenosos 
(quartzo-feldspáticos) a argilosos inconsolidados, com 
intercalações de níveis de cascalho e matéria orgânica 
(folhas e troncos), de espessura variável (Reis et al. 
2006).

No furo de sondagem IAS-105-AM, Maia et 
al (1977) individualizou 03 unidades sedimentares 
distintas: unidade cretácea (Formação Ramon), 
unidade miocena-pliocena (Formação Solimões) 
e depósitos quaternários, individualizados por 
discordâncias regionais. A Formação Ramon foi 
descrita na base do furo, abaixo da profundidade de 
335 metros, sendo constituída por argilitos, siltitos e 
arenitos (Bezzera 2003). Entretanto, essa formação 
não é identificada na carta estratigráfica da Bacia do 
Solimões (Wanderley Filho et al. 2007), sendo descrita 
no topo do Grupo Jaquirana da Bacia do Acre (Cunha 
2007) como representativa de arenitos, folhelhos 
e carbonatos do Paleoceno-Oligoceno ou Eoceno-
Oligoceno (Silva-Caminha et al. 2020). A Formação 
Solimões ocorre entre as profundidades de 97,2m a 
335,2m, sendo constituída principalmente por argilitos 
e siltitos, com intercalações de arenitos, linhitos, 
calcáreos. Os Depósitos Quaternários são compostos 
de areias e argilas inconsolidadas. 

Maia et al (1997) também identificaram mudanças 
diagráficas significativas nos padrões de R, RG e PE do 
furo IAS-105-AM, que marcam limites estratigráficos 
importantes. O primeiro define o limite brusco entre 
as formações Ramon e Solimões, na profundidade de 
335,2m, marcado por uma queda brusca de RG e PE. O 

segundo, delimitado na porção superior da Formação 
Solimões (profundidade de 97,2m) é marcado por um 
aumento de RG e início de um aumento gradual de PE 
e R, que separa depósitos mais arenosos (acima) de 
depósitos mais pelíticos (abaixo), sem interpretação 
estratigráfica.

CONTEXTUALIZAÇÃO DAS 
VELOCIDADES E DA SÍSMICA 

Os dados geofísicos adquiridos de forma não 
convencional requerem tratamentos especiais. Estes 
dados se diferenciam na aquisição, processamento, 
interpretação e na modelagem (Li 2004), caso das 
linhas do tipo crooked utilizadas neste trabalho, onde o 
levantamento sísmico é sinuoso, associado ao percurso 
do Sistema Fluvial Solimões-Amazonas. Os parâmetros 
de campo durante o levantamento (Heredia 1992, De 
Souza 2018) correspondem a uma mistura de aquisição 
sísmica terrestre e marinha (Tab. 1). Embora sejam 
dados terrestres, estes foram adquiridos ao longo do 
sistema fluvial Solimões- Amazonas que apresenta 
uma coluna de água de aproximadamente 30m. Os 
dados sinuosos finais, já adquiridos e processados 
correspondem a migração pós-empilhamento. 
Estes dados, se tratados de forma incorreta podem 
apresentar artefatos ou ruídos que devem ser isolados 
ou filtrados para limpar a seção sísmica. Então, além 
do datum associado à lâmina de água, são considerados 
ferramentas de processo que incluem filtros de mudroll, 
eliminação de múltiplas, análises e correções de 
velocidades com base no BIN Gather.

Os dados finais já adquiridos e processados 
correspondem à migração pós-empilhamento, os quais 
não são superfícies planas. Estes dados, se tratados de 
forma errada podem apresentar artefatos ou ruídos 
que devem ser isolados ou filtrados para limpar a seção 
sísmica. E como foi citado anteriormente, a seção e o 
poço estão em domínios diferentes, portanto, se faz 
necessária uma análise de velocidades para converter 
ou levar ambas ao mesmo domínio, seja em tempo ou em 
profundidade. O modelo de velocidades considera um 
meio homogêneo e isotrópico, com velocidades iniciais 
obtidas através do Espectro de Velocidade (ou Análise 
da Semblance) durante a migração. As velocidades 
utilizadas para a conversão à profundidade da sísmica 
e amarração (Poço-sísmica) foram obtidas da função de 
velocidades intervalares obtidas por meio de checkshots 
e estudos prévios (Costa 2002, De Souza 2018). 
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Procura-se encontrar a velocidade mais aproximada do 
meio para se obter um modelo da subsuperfície o mais 
próximo da realidade.

PARÂMENTROS DE AQUISIÇÃO

Tabela 1. Parâmetros de campo da aquisição tipo crooked 

ao longo do rio Amazonas.

Equipamento DFS-V

Fonte 80cc-2000psi

Nº de Canais 48

Intervalo Tiro 25 m

Fold 1800,00%

Taxa de amostragem 2ms

O dado sísmico é processado considerando o 
Datum flotante, entre a superfície e o nível zero (nível 
do trecho fluvial Solimões-Amazonas). O pacote de 
rocha e as sequências litoestratigráficas influenciam 
e afetam a informação em profundidade. O nível 
superior corresponde à camada do nível base, ou seja, a 
coluna de água do sistema fluvial Solimões-Amazonas, 
gerando ondas superficiais em decorrência do mud roll 
(Ahmed et al. 2020) relacionado a colunas de água, em 
aquisições marinhas com grandes offsets, caso OBC 
(Ishiyama 2013). As propriedades de dispersão mudam 
de um tiro para outro em uma mesma área, já que o 
datum depende do tipo de rocha, camada intemperizada 
ou de baixa velocidade, espessura da coluna de água, 
comprimento, sedimentos em suspensão, densidade da 
água, propriedades químicas, etc. No caso dos pacotes 
de rocha se faz necessário encontrar as superfícies 

chaves para definir as sequências sedimentares 
estabelecidas na seção. 

As velocidades intervalares correspondem ao 
nível zero (0), horizonte da primeira interface rocha/
água, superfície S2 e o embasamento sísmico. A 
partir desta interpretação inicial é possível definir as 
sequências estabelecidas no setor noroeste da Bacia de 
Solimões (Sudoeste da Bacia do Amazonas, Colômbia) 
na Tríplice Fronteira Brasil, Colômbia e Peru. As 
velocidades intervalares obtidas para a tríplice fronteira 
amazônica são resultado de análises das velocidades 
extraídas de perfis geofísicos de poços (checkshot) na 
bacia, que correspondem às melhores velocidades e 
permitem uma boa aproximação das velocidades reais 
da rocha (Velocidades Intervalares, V_Interv) e podem 
ser obtidas usando aproximações clássicas (Dix, 1955):

              (1)

sendo   e  as velocidades e tempos 
para as camadas superior e inferior, respectivamente.

Além de fazer o uso da equação de Dix, 
outra abordagem para encontrar as espessuras das 
camadas é estabelecendo a relação entre os valores 
de tempo e as profundidades dos topos das diferentes 
unidades: 

         (2)

Assim, segundo os dados de processamento e 
considerando as expressões (1) e (2), pode-se obter as 
velocidades intervalares das unidades geológicas da área, 
cuja função ajuda para na análise do dado sísmico a serem 
comparados com outros estudos geofísicos (Tab. 2):

Tabela 2. Posição do poço e log de velocidades, adquirido de um dado de poço mais profundo a oeste da Bacia do 

Solimões. Comparação de valores com estudos regionais (De Souza 2018, Costa 2002).

Bacia do Solimões

(Costa, 2002) (De Souza, 2018) (Este Trabalho, 2022)

Unidade Velocidade (m/s) Unidade Velocidade (m/s) Unidade Velocidade (m/s)

Datum 0

Coluna D’água 1350

Fm Içá
(Neógeno) 1800

Mioceno-Plioceno 1850 N- Q 1800 Fm Solimões 2200

3100

Cretáceo 2250 K 2200 Cretáceo 3500

Diabásio 6000 5600

Paleozóico   5750 Paleozóico 4000 Paleozóico 4600
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INTERPRETAÇÃO SÍSMICA-LITOLÓGICA
 

A integração de levantamentos sísmicos com 
dados geológico-geofísicos de furo de sondagem 
permitiu a elaboração do contexto estratigráfico da 
região da TFBCP (Fig. 4). Devido à configuração do 
levantamento tipo crooked, na seção analisada deve-se 
considerar a sinuosidade deste dado, já que este efeito 
influencia a tendência dos planos e, consequentemente, 
a interpretação sísmica. 

É importante considerar que o módulo de 
interpretação é baseado em seções da linha sísmica 
projetadas em planos retilíneos, os quais podem 

gerar interpretações errôneas e modelos confusos 
não correspondentes com a realidade. Por este fator, 
se faz necessária a visualização da seção crooked 
tridimensionalmente no espaço (Fig. 5A). Desta 
forma, após a amarração da sísmica ao poço (Fig. 5B), 
é possível estabelecer com mais precisão os horizontes 
que permitem delinear e mapear as superfícies chaves 
(Datum, Topos de formações, discordâncias, limites 
de sequências, superfícies erosivas e de inundação). 
Tendo os horizontes e superfícies pode-se modelar as 
sequências estratigráficas (lâmina d´água, sequências 
deposicionais ou genéticas), e chegar a um arcabouço 
preliminar da disposição espacial em subsuperfície das 
camadas geológicas para a TFBCP (Fig. 5C). 

Figura 4. Linha sísmica tipo crooked no módulo de visualização convencional, com a identificação dos horizontes 
sísmicos que correspondem aos limites estratigráficos (superfícies S1 a S7) entre as unidades proterozoica, paleozoica, 
cretácea, miocena-pliocena, pliocena-pleistocena e holocena, depositadas sobre o embasamento cristalino. O detalhe 
mostra a correlação das unidades superiores da seção sísmica com dados litológicos e geofísicos (R, RG e PE) do furo 
de sondagem IAS-105-AM descrito por Maia et al. (1977). Localização da seção sísmica e furo de sondagem na Figura 1. 

A amarração sísmica-furo de sondagem foi 
feita considerando as relações das velocidades de 
processamento e o contexto litológico geral das 
unidades. Foram definidas 07 superfícies contínuas, 
denominadas informalmente de S1 a S7, marcadas 
por refletores bem expressivos, que se estendem por 
dezenas de quilômetros. A S7 delimita a interface Solo/
Água e as restantes delimitam as principais unidades 
sedimentares da Sub-Bacia de Jandiatuba, na região da 
TFBCP. O contexto estratigráfico obtido foi elaborado 
com base na correlação das principais unidades e 
superfícies limitantes definidas na carta estratigráfica 
da Bacia do Solimões de Wanderley Filho et al. (2007) 
e estudos estratigráficos da Amazônia (Maia et al. 1977, 

Silveira 2005, Reis et al. 2006, Dino et al. 2012, Nogueira 
et al. 2013, Silveira 2015, Silveira & Souza 2015, Leite 
2016, Silveira & Souza 2017,  Jorge et al. 2019).

O embasamento da sub-bacia é caracterizado 
pelo padrão caótico dos seus refletores e foi associado 
ao substrato de rochas ígneas e metamórficas, sendo 
delimitado no topo por superfície irregular (S1), 
que exibe deslocamentos no assoalho, associados 
principalmente a falhas em flor positivas e falha com 
rejeito direcional, com plano de deslocamento vertical. 
Essas estruturas são interpretadas por Caputo e Silva 
(1990) como sendo o resultado de um cisalhamento 
regional convergente de primeira ordem, associado ao 
Megacisalhamento do Solimões.
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O preenchimento sedimentar da sub-bacia 
nesta região atinge cerca de 865m de espessura e exibe 
padrões de reflexão planos e contínuos, que podem ser 
associados ao acamamento sedimentar.

Internamente, foram definidas 06 superfícies 
de descontinuidades, denominadas informalmente de 
S2 a S7, que individualizaram 05 unidades distintas 
(proterozóica, paleozóica, cretácea, miocena-pliocena, 

pliocena-pleistocena e holocena), representativas 
das sequências Proterozoica, Paleozoica e Cretácea-
Quaternária, propostas por Wanderley Filho et al. 
(2007). As superfícies limitantes representam refletores 
bem expressivos, planares e contínuos por dezenas 
de quilômetros, representados na seção sísmica por 
altos contrastes e no furo de sondagem analisado por 
variações litológicas e diagráficas bem definidas (Figs. 
4 e 5). 

Figura 5. Interpretação sismo-estratigráfica: visualização 3D do levantamento crooked em tempo (A), visualização 
do levantamento crooked após a amarração com o poço, em profundidade (B) e visualização 3D em tempo das 
sequencias interpretadas (C), o software OpendTect v.6.6.1 © (dGB, 2020). Deve-se considerar a descontinuidade 
lateral, já que os eventos estão dispostos ao longo dos meandros do Sistema Fluvial Solimões-Amazonas em 
superfície, de forma não retilínea. 

A unidade proterozoica, com espessura de 
aproximadamente 110 metros, foi associada aos 
depósitos do Grupo Purus, sendo delimitada na base 
e no topo pelas superfícies de descontinuidades S1 
e S2, apresentando (Fig. 4). O padrão geométrico 
do refletor referente a superfície S1, aliado ao seu 
contraste observado na sísmica, permitem relacionar 
essa interface ao contato entre o pacote sedimentar 
Grupo Purus e o embasamento cristalino. Este grupo 
é constituído pelas formações Prosperança, Acarai e 

Prainha, tem ocorrência mais expressiva na porção 
W-SW da Bacia do Solimões, sendo delimitado no 
topo (superfície S2) por expressivo hiato temporal 
com as unidades paleozóicas sobrejacente, conforme 
enfatizado por Wanderley Filho et al. (2007). Esta 
superfície apresenta um refletor com bom contraste 
de impedância, onde as velocidades (Tab. 2) das 
camadas acima desse refletor indicam o contato entre 
as unidades proterozoica-paleozoica.
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A unidade paleozoica exibe espessura de aproxi-
madamente 168 metros, sendo representativa das for-
mações Benjamin Constant e Jutaí e Grupos Marimari 
e Tefé. Na seção apresenta suave adelgaçamento para 
NW, sendo delimitada na base e no topo pelas super-
fícies S2 e S3, respectivamente. O adelgaçamento desta 
unidade provavelmente está relacionado a Orogenia 
Juruá, que elevou os altos transpressionais por mais de 
1000m (Caputo 1991), sendo responsável por erosão e 
deformação nesta sequência. A superfície S3, no topo 
da unidade Paleozoica, reflete altos contrastes, asso-
ciados as soleiras e diques de diabásio do Magmatismo 
Penatecaua (Triássico). 

A unidade cretácea apresenta cerca de 250 metros 
de espessura sendo associada aos depósitos da Forma-
ção Alter do Chão, delimitada na base e no topo pelas 
superfícies S3 e S4, respectivamente. A superfície S4 
representa um refletor com bom contraste, que corres-
ponde a um marco estratigráfico importante na Bacia 
do Solimões, pois define um hiato de aproximadamen-
te 200 Ma, conforme carta estratigráfica de Wander-
ley Filho et al. (2007), podendo ser correlacionada ao 
paleossolo laterítico SD1 definido na Bacia do Amazo-
nas (Soares 2007, Abinader 2008) e a Inconformidade 
1 da região Bragantina e do Pará (Rossetti 2001). No 
contexto regional da Sub-Bacia de Jandiatuba, a S4 foi 
identificada na base do furo do furo IAS-105-AM por 
Maia et al. (1977), sendo definida pela diminuição dos 
dados de Raios Gama e Potencial Espontâneo com a 
unidade sobreposta.

A unidade miocena-pliocena exibe aproxima-
damente 240 metros de espessura e corresponde aos 
depósitos da Formação Solimões, sendo delimitada 
na base e no topo pelas superfícies S4 e S5, respecti-
vamente, ambas apresentando refletores com bons 
contrastes. As camadas acima e abaixo da superfície S4 
apresentam velocidades (Tab. 2) indicativas de contato 
entre unidades sedimentares distintas. A superfície S5 
foi identificada preliminarmente no furo de sondagem 
IAS-105-AM na porção superior da Formação Solimões 
por Maia et al. (1977), entretanto, sem interpretação es-
tratigráfica. Posteriormente, o limite superior da For-
mação Solimões foi identificado em estudos palinoes-
tratigráficos de afloramentos (Nogueira et al. 2013) e 
furos de sondagem (Maia & Marmos 2010) da Bacia do 
Solimões, o qual pode ser correlacionado ao paleossolo 
laterítico SD3 definido na Bacia do Amazonas (Soares 
2007, Abinader 2008) e a Inconformidade 3 da região 
Bragantina e do Pará (Rossetti 2001). 

A unidade pliocena-pleistocena apresenta cerca 
de 77 metros de espessura, sendo corresponde aos 
depósitos predominantemente arenosos da Formação 
Içá, conforme individualização de Maia et al. (1977), 
sendo limitada na base e no topo pelas superfícies 
S5 e S6, respectivamente, que representam refletores 
bem contrastados. As camadas acima e abaixo da S5 
apresentam velocidades (Tab. 2) que indicam um 
contato entre unidades sedimentares distintas. Esta 
unidade, é recoberta discordantemente depósitos 
holocenos, com cerca de 20 metros de espessura 
delimitados pelas superfícies S6 e S7, sendo a última 
referente a superfície do terreno.

CONCLUSÕES

Este estudo mostra a aplicação integrada de le-
vantamento sísmico de linhas tipo crooked com dados 
litológicos e geofísicos (R, RG e PE) de um furo de son-
dagem (IAS-105-AM) na porção oeste da Sub-Bacia de 
Jandiatuba, na TFBCP. Os dados permitiram montar o 
arcabouço estratigráfico do preenchimento sedimen-
tar desta porção da Bacia do Solimões, que apresenta 
aproximadamente 865m de espessura, usando critérios 
de posicionamento das unidades e caracterização das 
principais superfícies limitantes. Sobre o embasamen-
to Cristalino, foram definidas 06 unidades sedimenta-
res limitadas por descontinuidades de caráter regional, 
que foram individualizadas da base para o topo: Pro-
terozoica (Formações Prosperança, Acarai e Prainha), 
Paleozoica (Formações Benjamin Constant e Jutaí e 
Grupos Marimari e Tefé), Cretácea (Formação Alter 
do Chão), Miocena-Pliocena (Formação Solimões), 
Pliocena-Pleistocena (Formação Içá) e Depósitos Ho-
locenos. Em geral, as velocidades intervalares obtidas 
por meio do processamento sísmico permitiram definir 
modelos de velocidades para as unidades analisadas, 
que variam de camadas com baixa velocidade referente 
aos sedimentos holocenos com água, até unidades mais 
compactas e competentes das unidades proterozoicas-
-pleistocenas. O embasamento cristalino exibe padrão 
caótico, característico de rochas ígneas e metamórfi-
cas, enquanto as unidades sedimentares apresentam 
refletores paralelos indicativos do acamamento e su-
perfícies limitantes.

Em geral, as unidades apresentam continuidade 
lateral de dezenas de quilômetros no trecho analisado, 
entretanto, as unidades cretáceas-quaternárias apre-
sentam espessura não variável, enquanto as protero-
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zoica-paleozoica exibem suave adelgaçamento para 
NW, o qual pode ser associado a Orogenia Juruá (Neo-
jurássico) que expôs grande parte do embasamento 
nas porções oeste e sul da bacia e, consequentemente, 
reduziu significativamente a área de ocorrência destas 
unidades.

Neste estudo, o uso de ferramentas 
computacionais integrada a análises geológicas-
geofísicas ajudaram a alimentar o grupo de dados 
estratigráficos da porção oeste da Bacia do Solimões, 
onde há limitação de acesso e de informações 
geológicas detalhadas de superfície e subsuperfície. 
Em particular, a delimitação das superfícies de 
descontinuidades entre as sequencias sedimentares 
na região de TFBCP se baseou no uso de parâmetros 
geofísicos anômalos com grandes amplitudes e 
múltiplas e altas velocidades, tendo como exemplo, a 

identificação de reflexões associadas à presença de sills 
de diabásio do Magmatismo Penatecaua (Triássico) na 
seção sedimentar, que marcam a superfície S3 no topo 
do Paleozoico. 
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Implicações paleoambientais e cronoestratigráficas 
do conteúdo palinológico do testemunho de 

sondagem FPR - 192 da Formação Pirabas  
(Mioceno), Nordeste do Pará

Paleoenvironmental and chronostratigraphic implications of the palynological con-
tent of the drill core FPR-192 of the Pirabas Formation (Miocene), northeast of Pará
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RESUMO: Localizada ao longo do litoral norte-nordeste 

brasileiro, a Formação Pirabas tem sido alvo de estudo ao longo 

das últimas décadas por apresentar um registro excelente de 

macro e microfaunas. A fim de aumentar a resolução do conteúdo 

palinológico dos depósitos da Formação Pirabas, recorreu-se ao 

estudo de testemunhos de sondagem para melhor compreensão 

dos limites temporais e paleoambientais desta unidade. Foram 

identificadas 17 espécies de grãos de pólen de angiospermas, além 

de palinomorfos diversos, tais como fungos e dinoflagelados. 

Observa-se a predominância das espécies Psilatricolporites sp. 2, 

P. sp. 3, Zonocostites ramonae, P. sp. 1 e Z. minor, respectivamente. 

Através da associação dos morfotipos observados nas diferentes 

fácies analisadas, é possível inferir um ambiente lagunar, com 

regiões marginais de mangue que gradativamente cediam lugar 

a vegetação de restinga, associadas a ambientes plataformais 

rasos influenciados por ondas (shoreface). A presença da espécie 

Malvacipolloides maristellae infere idade referente a zona 

palinoestratigráfica T-13, na transição do Mioceno Inferior – 

Médio, para a área de estudo.

PALAVRAS-CHAVE: Palinologia; Formação Pirabas; 

Mioceno; Amazônia Oriental; Neógeno; Margem Continental.

ABSTRACT: Located along the north-northeast Brazilian 

coast, the Pirabas Formation has been studied over the 

last decades due presenting an excellent record of macro 

and microfaunas. In order to increase the resolution of 

palynological content of of its deposits, the analysis of drill 

core samples was employed to understand the temporal and 

paleoenvironmental limits of this unit. Seventeen species of 

angiosperm pollen grains were identified, in addition to others 

palynomorphs, such as fungi and dinoflagellates. The species 

which occur with predominance are Psilatricolporites sp. 2, P. 

sp. 3, Zonocostites ramonae, P. sp. 1 and Z. minor. Through the 

association of the morphotypes observed in the different facies 

analyzed, it is possible to infer a lagoon environment, with 

marginal mangrove regions that gradually gave way to in-

land vegetation, associated with shallow marine environments 

influenced by waves (shoreface). The presence of the species 

Malvacipolloides maristellae infers age consistent with the 

palinestratigraphic zone T-13, to the transition of Lower-

Middle Miocene to the study area.

KEY WORDS: Palynology; Pirabas Formation; Miocene; 

Eastern Amazon; Neogene; Continental Shelf.
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INTRODUÇÃO

A palinologia envolve o estudo de pólens, esporos, 
microforaminíferos, acritarcos, dentre outros, cuja 
composição química de suas membranas permite a 
preservação destes aos processos de decomposição 
de matéria orgânica (as paredes externas destes 
geralmente são constituídas por substancias 
como esporopolenina, quitina ou pseudoquitina) 
(Barth-Schatzmayr & Barros 2011). A utilização de 
palinomorfos para os depósitos miocenos no Brasil e 
América do Sul é amplamente recorrida em diversos 
trabalhos (Antonioli et al. 2015, Hoorn 1993, Leite, 
1997a, b), estes microfósseis estabelecem limites 
de palinozonas para a definição cronoestratigráfica 
(Jaramillo et al. 2011)rapid lateral facies changes, and 
the difficulties of acquiring good seismic imaging. 
These elements increase the uncertainties about the 
prognosis and subsequent drilling of exploratory 
wells. Under these conditions, biostratigraphy can 
play a significant role in the exploratory process. In 
the Llanos Foothills, palynology is the most useful 
biostratigraphic tool because pollen is the most 
abundant fossil group. In this study we analyze pollen 
information from 70 sections (624,744 palynomorph 
grains from 6707 samples e auxiliam na interpretação 
paleoambiental de diversos depósitos, dentre eles, 
os depósitos da Formação Pirabas identificados na 
localidade Primavera (Pará). Esta formação, inserida 
na Plataforma Bragantina, foi originalmente estudada 
a partir de seu rico conteúdo fossilífero (Ferreira 
1966, Maury 1925, Petri, 1957) e posteriormente 
definida em diferentes ecofácies (Ferreira 1977, Petri 
1957). Análises sedimentológicas e estratigráficas 
permitiram a individualização de sete fácies e inferem 
a deposição destas em paleoambientes de plataforma 
rasa, constituídos de subambientes de laguna, shoreface/
foreshore e de mangue (Amorim 2016, Góes et al. 1990, 
Rossetti & Góes 2004, Rossetti et al. 1989, 1990). 
Quanto à datação relativa para os depósitos desta 
unidade, diversos estudos já identificaram fósseis guias 
e permitiram a definição dos limites temporais desta 
formação do Oligoceno Superior ao Mioceno Inferior 
(Fernandes 1988, Fernandes & Távora 1990, Ferreira 
1967, Maury 1925, Nogueira 2015, Távora & Fernandes, 
1999).

Segundo Leite (2004), o estudo pioneiro envol-
vendo a palinoflora da região Bragantina (PA) foi rea-
lizado por Arai et al. (1988), e forneceu informações so-
bre idade e paleoambiente dos depósitos siliciclásticos 

correspondentes a Formação Barreiras. Para os depósi-
tos da Formação Pirabas, Leite et al. (1997a, b) e Leite 
(2004) inferem condições paleoambientais concordan-
tes com as descritas por Góes et al. (1990) e idade de 
deposição dentro do intervalo Eo-Mesomioceno. Esta 
idade foi definida a partir da ocorrência das espécies 
polínicas Crototricolporites annemariae, Echitricolporites 
maristellae, Polypodiaceoisporites potoniei, Crassoretitriletes 
vanraadshoovenii, Bombacacidites baculatus e Ilexpollenites 
sp., as quais enquadram-se no zoneamento proposto 
por Hoorn (1993) para a Amazônia ocidental, perten-
cendo ao intervalo de tempo definido pelas biozonas 
Psiladiporites/Crototricolpites (Eo-Mesomioceno) e Cras-
soretitriletes (Mesomioceno).

Estudos recentes descrevem a ocorrência de 
assembleias palinológicas em depósitos do Mioceno 
no nordeste do Pará, como a Praia do Atalaia e 
afloramentos ao longo do Rio Baunilha (Antonioli et 
al., 2015), porém em níveis expostos superficialmente. 
Com o objetivo de aumentar a resolução do conteúdo 
palinológico identificado nos depósitos da Formação 
Pirabas e auxiliar no entendimento paleoambiental e 
cronoestratigráfico, este trabalho visa contribuir no 
estudo dos níveis mais profundos (entre 20 a 40 m) 
dos depósitos de calcário, margas e folhelhos desta 
formação a partir da análise palinológica de amostras 
do testemunho de sondagem (FPR-192) do município 
de Primavera (PA), o qual permanece pouco estudado, 
e correlaciona-lo com estudos prévios de subsuperfície 
(Arai et al. 1988, Aguilera et al. 2013, Rossetti & Góes, 
2004) e de testemunho de sondagem (Silva 2016).

MATERIAIS E MÉTODOS

Geologia Regional
Dentre as unidades litoestratigráficas registradas 

na plataforma Bragantina, tem-se a Formação Pirabas 
(Maury 1925) que ocorre em afloramentos descontínuos 
ao longo de falésias costeiras, cortes de estradas e minas a 
céu aberto, nos estados do Pará, Maranhão e Piauí. Ocupa 
uma área de aproximadamente 12.000 km² e tem como 
limites aproximados o rio Guamá, ao sul, até localidades 
correspondentes ao curso inferior do rio Gurupi (leste) 
e baía do Marajó (oeste). A abundância e variedade 
fossilífera registrada nesta formação permitiu sua 
diferenciação no aspecto paleoambiental, caracterizada 
em três ecofácies: Castelo (ou Fortaleza), Capanema 
(Canecos ou Olaria) e Baunilha Grande, representativos 
de ambientes de plataforma externa, plataforma restrita/
laguna e mangue, respectivamente (Petri 1954).
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Com base na análise litofaciológica, foi possível 
a identificação de sete fácies descritivas (Góes et 
al., 1990): biocalcirruditos (com grande variedade 
faunística), calcarenitos não estratificados (ou com 
estratificação cruzada incipiente, e fósseis esparsos), 
calcarenito estratificados (com fósseis fragmentados), 
margas (com fósseis vegetais e de peixes), folhelhos 
verdes (com fósseis vegetais), biohermitos (corais) 
e calcilutitos (pouco fossilífero), resultando na 
elaboração do modelo deposicional de ambientes 
plataformais rasos, associados à subambientes 
transicionais de laguna e mangues restritos, altamente 
interdigitados.

Área de estudo
A área de estudo está localizada a sudeste do 

município de Primavera, nordeste do estado do Pará, 
e compreende depósitos inseridos no contexto da 
Formação Pirabas. O acesso ao testemunho de sondagem 
FPR-192 (Zona 23S, N 9.894.639,598; E 266.762,743), 
cedido pela empresa VOTORANTIM CIMENTOS/
BRASIL, a partir de Belém, se dá pela BR-010 até o 
município de Santa Maria do Pará, o qual segue pela BR-
308 até o município de Capanema. Segue-se então pela 
PA-124 por, aproximadamente, 25 km até a PA-446, que 
leva ao município de Primavera (Fig. 1).

Figura 1. Mapa de localização dos testemunhos de sondagem da região de Primavera-PA, cedidos pela empresa 
Votorantim.

Metodologia
Para a análise palinológica foram utilizadas 14 

amostras coletadas em diferentes níveis do testemunho 
FPR-192 (de 43 m de profundidade, aproximadamente), 
conforme exemplificado na Tabela 1, sendo priorizados 

os níveis caracterizados por margas levemente 
laminadas, e calcários finos, de coloração cinza claro 
a cinza escuro, os quais aparentemente apresentam 
maiores indícios de matéria orgânica.
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Tabela 1. Lista das amostras selecionadas ao longo do 
perfil e suas características litológicas.

Amostra Profundidade 
(m)

Peso 
(g)

Caracterização 
litológica

PL-03 1,35 50,13 Calcarenito 
maciço

PL-05 3,23 50,46 Calcilutito maciço

PL-06 4,12 50,05 Calcilutito maciço

PL-07 6,20 50,58 Biocalcirrudito 
maciço

PL-08 7,45 50,11 Biocalcirrudito 
maciço

PL-09 10,30 50,24 Calcilutito maciço

PL-10 13,38 50,12 Calcilutito maciço

PL-11 15,20 50,81 Calcilutito maciço

PL-16 23,05 51,08 Marga maciça

PL-19 29,00 51,71 Biocalcirrudito 
maciço

PL-20 31,00 51,99 Marga maciça

AM-22 39,70 50,00 Folhelho negro 
laminado

AM-23 40,00 50,00 Marga maciça

PL-24 40,70 50,23 Marga maciça

Análise faciológica
A análise de fácies do testemunho de sondagem 

foi subsidiada pela proposta de Walker (1992), que 
incluiu descrições de cor, litologia e estruturas. Além 
da utilização da abordagem de Nichols (1999) para a 
descrição de testemunhos e correlação das ocorrências 
dos microfósseis analisados neste trabalho com as 
eventuais variações e influencias de caráter geológico 
e biológico.

Análise palinológica
O total de 14 amostras foram analisadas e tratadas 

seguindo o método proposto por Uesugui (1979) e 
adaptado por Lima Júnior (2021), o qual acrescenta 
o tratamento através da acetólise, visando a remoção 
de resíduos orgânicos em fácies específicas (marga e 
folhelho negro). O método de tratamento das amostras 
consiste em cinco principais etapas:

a) Desagregação física
Pesou-se, aproximadamente, 10 g de cada amostra 

coletada e, em cadinho de porcelana, desagregou-se 
fisicamente até que houvesse homogeneidade das 
partículas desagregadas. Em seguida, separou-se 1 cm³ 
desta a partir de um medidor de aço inoxidável de fundo 
removível, gerando pastilhas de amostra com esta 
medida exata. Estas pastilhas foram introduzidas em 

tubos de centrífuga, graduados de 15 ml, constituídos 
de polipropileno, visando o uso posterior de ácido 
fluorídrico (HF).

b) Tratamento com ácido clorídrico (HCl)
Após esta separação, submeteu-se este material 

desagregado a uma solução contendo 5 ml de HCl a 
10% para eliminação do carbonato de cálcio (CaCO

3
).  

Tem-se então a homogeneização do material a partir de 
um agitador vórtex (modelo QL-901) de até 2500 rpm. 
A separação do material residual da solução é efetuada 
através de decantação via centrífuga, por um período 
de 10 minutos, com velocidade de 5000 rpm. Após 
a retirada do sobrenadante, faz-se então a lavagem 
com água destilada, repetindo a homogeneização e 
centrifugação até que o sobrenadante se encontre 
incolor ou transparente (repetindo estas etapas por, 
cerca de, três vezes).

c) Tratamento com ácido fluorídrico (HF) 
Para eliminação do material siliciclástico afim 

de melhor observar o conteúdo palinológico, utilizou-
se 3 ml de HF a 40%. Após a homogeneização em 
vórtex, deixou-se a solução em repouso por, cerca 
de, 24 horas, para dissolução de maior quantidade de 
resíduos siliciclástico. Tem-se então a centrifugação 
e retirada do líquido residual, para posterior lavagem 
com água destilada (repetindo estas últimas etapas por 
cerca de 3 vezes, até que o sobrenadante se encontre 
transparente).

d) Tratamento com ácido acético glacial (C2H4O2)
Esta etapa consiste na desidratação da amostra, 

preparando para inserção da acetólise, para evitar 
complicações na reação envolvendo ácido sulfúrico na 
próxima etapa. Consistiu na adição de 8 ml de C

2
H

4
O

2
 

aos tubos por um período de 20 minutos. Segue-se com 
homogeneização em vórtex, centrifugação e posterior 
descarte do líquido residual. 

e) Tratamento com acetólise
Este último tratamento ácido foi utilizado em de-

corrência da alta concentração de conteúdo orgânico 
nas amostras de margas e folhelhos negros, a fim de 
subtrair as partículas orgânicas que possam dificul-
tar a visualização dos palinomorfos. Este tratamento 
se dá a partir de uma solução contendo nove partes de 
anidrido acético ((CH₃CO)₂O) com uma parte de ácido 
sulfúrico concentrado (H

2
SO

4
). Adicionou-se 3 ml desta 

mistura, acondicionando os tubos em banho-maria por 
30 minutos em temperatura de 70°C. Dessa maneira, 
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tem-se a homogeneização em vórtex em intervalos de 10 
minutos, centrifugação e lavagem com água destilada, 
repetindo-se estas etapas por três vezes, até o liquido 
residual atingir transparência.

Por fim, acondicionaram-se os produtos obtidos a 
partir destes tratamentos em tubos de eppendorf e preen-
chidos com água destilada e glicerina.

A montagem das lâminas para análise consistiu na 
retirada do produto obtido através de pipetas, poste-
riormente adicionado sobre lâminas com uma pequena 
quantidade de glicerina. Os palinomorfos foram fotogra-
fados em microscópios Carl Zeiss Axioskop conectado 
a um computador por meio de microcâmera, onde atra-
vés do software AxioVision as imagens foram obtidas. 
Os dados foram representados em diagramas polínicos 
em valores absolutos com o auxílio dos softwares Tilia e 
Tilia Graph. Manuais de morfologia e terminologia pali-

nológica foram consultados (Colinvaux et al. 1999, Hesse 
et al. 2008, Punt et al. 2007, Traverse 2008) e classificados 
pelo sistema de Iversen e Troels-Smith (1950).

RESULTADOS

Descrição faciológica
O testemunho de sondagem FPR-192 foi 

caracterizado em 5 fácies sedimentares e dividido 
em duas associações de fácies (Tab. 2), sendo 
elas: associação de fácies 1, composta pelas fácies 
biocalcirrudito maciço (Bm), calcilutito maciço (Ccm) 
e calcarenito maciço (Cam), relacionada a um ambiente 
de plataformal raso, de alta energia; e associação de 
fácies 2, composta pelas fácies marga maciça (Mm) 
e folhelho negro (Fl), relacionada a um ambiente de 
laguna, com variações de energia caracterizado pela 
intercalação destas fácies.

Fácies Descrição Processos sedimentares Associação de 
fácies (AF)

Calcarenito maciço 
(Cam)

Rocha de granulometria areia média 
a areia fina, cimentação carbonática, 

coloração esbranquiçada a amarelada 
e aspecto maciço.

Sedimentação sob fluxos 
de alta energia

AF 1
Ambiente 

Plataformal
Raso com 

influência de 
ondas

Biocalcirrudito maciço 
(Bm)

Calcário de coloração esbranquiçada, 
de aspecto maciço e com alto 

conteúdo fossilífero, como bivalves, 
gastrópodes e outros. Grau de 

fragmentação dos fósseis aumenta em 
direção ao topo do perfil.

Sedimentação sob fluxos 
de alta energia, com ação 

de ondas

Calcilutito maciço 
(Ccm)

Calcário de coloração amarelada e de 
aspecto maciço.

Sedimentação sob fluxos 
de alta energia

Marga maciça (Mm) Marga de coloração cinza, maciça, 
apresentando laminações incipientes 

eventuais. 

Deposição de lama 
carbonática sob fluxo de 

baixa energia
AF 2

Ambiente 
Lagunar e 
mangues 
marginais

Folhelho negro (Fl) Pelitos negros com laminação plano-
paralela.

Deposição de argila e silte 
a partir de suspensão 

em ambientes de baixa 
energia

Tabela 2. Fácies e processos sedimentares associados ao testemunho de sondagem FPR-192.

Palinomorfos e análise quantitativa
Das 14 amostras selecionadas ao longo do perfil de 

sondagem FPR-192, seis foram produtivas para a recu-
peração palinológica, permitindo a recuperação de 138 
palinormorfos. Deste total, 114 correspondem a grãos 
de pólen, categorizados em 17 espécies (sendo quatro 
destas já descritas e as demais em nomenclatura aberta) 
(Fig. 2-A); enquanto que o restante corresponde a pali-
nomorfos diversos (Fig. 2-B). 

Além do conteúdo polínico, tem-se o registro de 
outros palinomorfos tais como fungos, dinoflagelados e 

fragmento de alga (?), sendo o primeiro de ocorrência va-
riada ao longo dos níveis amostrados, enquanto os dois 
últimos ocorrem restritos à um único nível do perfil.

Dentre as 17 espécies descritas, observa-se a 
predominância das espécies Psilatricolporites sp. 2 
(12%) e P. sp. 3 (12%), seguido das espécies Zonocostites 
ramonae (11,7%), P. sp. 1 (11%) e Z. minor (9,5%). O 
diagrama representado na figura 3-A exemplifica a 
distribuição do conteúdo polínico ao longo do perfil 
FPR-192.
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A distribuição polínica apresenta maior 
representatividade ao longo das fácies de marga maciça 
e folhelhos negros laminados, principalmente na base 
do perfil amostrado, caracterizada pela ocorrência das 
espécies Zonocostites ramonae e Z. minor, de afinidade 
botânica associada a floras de mangue. 

Em direção ao topo do perfil amostrado, nas fácies 

biocalcirrudito maciço e calcilutito fossilífero tem-se 
a ocorrência da espécie Malvacipolloides maristellae, de 
afinidade botânica a áreas de restinga e várzea.

A concentração de palinomorfos exóticos, bem 
como dinoflagelados, foram observados dispostos em 
apenas um nível do perfil (PL-19), ao longo da fácies 
biocalcirrudito. 

Figura 2. Palinomorfos observados no perfil FPR-192. A) Conteúdo polínico: 1, Inaperturopollenites 
sp. 1; 2, Inaperturopollenites sp. 2; 3, Monocolpites sp.; 4, Retitricolpites sp. 1; 5-6, Retitricolpites sp. 2; 7, 
Tricolpites sp.; 8, Malvacipolloides maristellae; 9-10, Psilatricolporites crassoexinatus; 11, Psilatricolporites 
sp. 1; 12-13, Psilatricolporites sp. 2; 14, Psilatricolporites sp. 3; 15, Retibrevitricolporites sp.; 16, 
Retitricolporites sp. 1; 17, Retitricolporites sp. 2; 18, Retitricolporites sp. 3; 19, Zonocostites ramonae; 20, 
Zonocostites minor. B) Palinomorfos diversos: 1, Dyadosporites sp.; 2-12, fungos não identificados;  
13-15, dinoflagelados não identificados; 16, fragmento de alga (?).

DISCUSSÃO

Considerações paleoambientais
Leite (2004) em seu trabalho envolvendo os 

depósitos miocenos da Zona Bragantina, encontra uma 
predominância e homogeneidade de tipos polínicos 
associados ao gênero botânico Rhizophora, sugerindo 
que a deposição sedimentar ocorreu em um ambiente de 

planície costeira ocupada por manguezais. No presente 
trabalho, o gênero polínico Zonocostites corresponde a 
associação polínica com afinidade ao gênero Rhizophora, 
característico de manguezais. A espécie Z. ramonae, 
associada a outras espécies polínicas (incluindo 
Malvacipolloides maristellae, Crototricolpites annemariae, 
Pachydermites diederixii e Psilatricolporites triangularis), 
constitui o grupo de indivíduos característicos de 
depósitos tropicais do Neógeno (Antonioli et al. 2015).
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A ocorrência das espécies polínicas associadas 
à flora de mangue (Zonocostites ramonae e Z. minor) nos 
depósitos de marga maciça, intercalados a folhelhos 
negros laminados, na base do perfil estudado, sugere a 
ocorrência de áreas de mangue próximas ao ambiente 
lagunar (Aguilera et al. 2013). A presença de fungos, 
principalmente a espécie Dyadosporites sp. consiste em 
um indicador que reforça a hipótese da presença de 
áreas de mangue (Guimarães et al. 2013, Whalley 1996).

A partir dos depósitos de biocalcirrudito maciço 
e calcilutito fossilífero, com a ocorrência de morfotipos 
associado a flora de várzea e restinga, caracterizado 
pelo gênero Malvacipolloides, observa-se um padrão 
progradacional em direção ao topo do perfil (Figura 3-B, 
Perfil A), sugerindo uma maior influência continental 
durante a deposição destas unidades, com episódios 
de influência marinha assinalados pelo registro de 
elementos característicos, como dinoflagelados (Arai 
et al. 1988 1994, Leite et al. 1997a, b).

Segundo Silva (2016), a ocorrência das espécies 
Retitrescolpites irregulares, Psilatricolporites crassoexinatus 
e Retibrevitricolporites grandis, combinado a ausência de 
Zonocostites ramonae e Deltoidospora adriennis, refletem 
maior influência continental; entretanto, a ocorrência 
em uma mesma amostra dos gêneros Psilatricolporites 
e Zonocostites, no presente trabalho, infere condições 
de deposição em um ambiente de planície costeira 
ocupada por manguezais (Antonioli et al., 2015) e 
ambientes transicionais lagunares, influenciados 
esporadicamente por depósitos marinhos associados a 
variações locais do nível do mar.

A partir da correlação com os morfotipos 
observados por Leite (2004), é possível inferir um 
ambiente lagunar, com regiões marginais de mangue 
que gradativamente cediam lugar a vegetação de 
restinga, adjacentes a ambientes plataformais rasos 
influenciados por ondas (shoreface) (Fig. 3 – B).

Figura 3. Distribuição dos tipos palinomórficos ao longo do perfil analisado: Elaboração de um modelo deposicional para 
a área de estudo. A) Diagrama polínico exibindo a contagem de palinomorfos ao longo do testemunho de sondagem 
FPR-192. B) Reconstrução paleoambiental inferida a partir das associações palinomórficas observadas no perfil FPR-
192. O Perfil A exemplifica algumas associações polínicas identificadas, sendo elas 1 - Malvacipolloides maristellae; 2 - 
Psilatricolporites e Zonocostites e 3 – Inaperturopollenites e Monocolpites, além da presença do fungo Dyadosporites sp. 
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Considerações cronoestratigráficas
A partir das zonas palinoestrátigráficas proposta 

por Jaramillo et al. (2011), balizadas através de elemen-
tos da palinoflora, foraminíferos, isótopos de carbono 
e dados magnetoestratigráficos da porção norte da 
América do Sul, tem-se cinco principais zonas que ca-
racterizam os depósitos miocenos, sendo a zona T-13 
associada à ocorrência da espécie Echitricolporites maris-
tellae. Esta espécie pertencia ao gênero Echitricolporites, 
porém, Silva-Caminha et al. (2010) discute a invalidade 
deste nome, sugerindo a mudança deste para o gênero 
Malvacipolloides, que também acomoda grãos tricolpo-
rados, equinados e tectados.

Segundo Leite et al. (1997a, b), a ocorrência de Cro-
totricolpites annemariae, C. americanus?, Echitricolporites ma-

ristellae, Polypodiaceoisporites potoniei, Psilastephanoporites 
tesseroporus e ausência de Crassoretitriletes vanraadshoove-
nii, permite a correlação dos depósitos analisados com 
a Biozona Psiladiporites-Crototricolpites proposta por 
Hoorn (1993), do Mioceno Inferior a Médio. 

A associação palinológica identificada no presente 
trabalho, composta pela espécie Malvacipolloides 
maristellae, infere a correlação destes depósitos com a 
zona T-13 Echitricolporites maristellae de Jaramillo et al. 
(2011) e com a biozona Psiladiporites - Crototricolpites 
de Hoorn (1993), sugerindo uma idade de deposição 
relativa a transição Mioceno Inferior - Médio (Tabela 
3), corroborando com o intervalo de idades obtidas 
para esta unidade (Antonioli et al. 2015, Leite et al. 
1997a, b, Nogueira 2015, Nogueira & Nogueira 2017).

Tabela 3. Correlação da palinoflora identificada com as palinozonas definidas por diversos autores ao longo da 
região norte da América do Sul.

Região
Idade

Colômbia -
Jaramillo et al. 2011

Amazônia – 
Hoorn, 1993

Testemunho
FPR-192

(presente estudo)

Plioceno

Bombacacidites baculatus (T-18)

Cyatheacidites annulatus (T-17)

Superior Fenestrites spinosus (T-16)

Médio

Grimsdalea

Crassoretitriletes  
vanraadshoovenii 

(T-15)

Crassoretitriletes 

Grimsdalea magnaclavata (T-14) Psiladiporites - Crototricolpites

Inferior

Echitricolporites maristellae (T-13) Malvacipolloides 
maristellae

Retitricolporites guianenses,
Heterocolpites rotundus
Bombacacidites bellus

Horniella lunarensis (T-12) Verrutricolporites

Oligoceno

Cicatricosisporites dorogensis (T-11)

Combined ACME (T-10)

Foveotricolporites etayoi (T-09)

Nothofagidites huertasii (T-08)

M
io

ce
n

o
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CONCLUSÃO

A análise palinológica do testemunho de 
sondagem FPR-192, município de Primavera (PA), 
permitiu a identificação de 17 espécies de grãos de 
pólen (5 espécies identificadas em trabalhos anteriores 
e 12 em nomenclatura aberta), além de dois grupos de 
palinormorfos diversos (dinoflagelados e fungos) e a 
correlação destes com outras localidades analisadas 
previamente na Formação Pirabas, favorecendo a 
integração destes dados a fim de contribuir para 
a interpretação paleoambiental e posicionamento 
cronoestratigráfico destes depósitos.

A ocorrência das espécies Zonocostites ramonae e Z. 
minor associadas ao gênero Psilatricolporites sugerem a 
ocorrência de áreas de mangue próximas aos depósitos 
lagunares, evidenciados nas fácies marga maciça e 
folhelho negro laminado. 

A espécie Malvacipolloides maristellae encontra-se 
associada botanicamente à flora de restinga e várzea, 
caracteriza uma influência maior do continente em 

direção ao topo do perfil amostrado. A ocorrência de 
elementos marinhos, como dinoflagelados, sugere 
episódios de aumentos locais do nível do mar. 

A ocorrência da espécie Malvacipolloides maristellae 
auxilia no posicionamento cronoestratigráfico destes 
depósitos, inferindo idade referente à transição 
Mioceno Inferior - Médio, de acordo com as palinozonas 
propostas por Hoorn (1993) e Jaramillo et al. (2011).
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Mapeamento hidrogeológico utilizando o método da 
eletrorresistividade na comunidade Apolinário, 

Munícipio de Curuá - Pará
Hydrogeological mapping using the electro-resistivity method in the Apolinário 

Community, Municipality of Curuá - Pará

Antonio Carlos de Siqueira Neto1, Savani dos Santos Azevedo2, Umberto José Travaglia 
Filho¹, Sebastião Wendell Nobres Moura², Antônio Marcos de Jesus Gomes dos 

Santos², Daniel Costa de Miranda², Lucas Dias Arraes², Adson Willian Silva Medeiros².

RESUMO: A presente pesquisa foi realizada no Município de Curuá, 
no Estado do Pará, o qual pertence a microrregião de Santarém Norte do 
Brasil. A área de levantamento situa-se na Comunidade de Apolinário 
situada cerca de 26 km da cidade de Curuá. Foram perfurados alguns 
poços tubulares profundos na área desta comunidade, no entanto alguns 
desses poços apresentaram baixa produtividade de água e ocorrência 
de água salobra. Diante disso, o estudo tem como objetivo geral 
realizar locação de poços tubulares através da aplicação do método 
da eletrorresistividade com as técnicas de Sondagem Elétrica Vertical 
e Caminhamento Elétrico para determinar o local e profundidade 
ideais para perfuração. Nesse sentido foram realizadas duas Sondagens 
Elétricas Verticais (SEV), com extensão de AB/2 de 200 metros que 
permitiram medir as variações de resistividade em profundidade, e duas 
linhas de Caminhamento Elétrico (CE), com extensão de 204 metros 
que foi possível analisar a variação de resistividade lateralmente. As 
SEV evidenciaram a presença de quatro camadas distintas, sendo a 
primeira de solo-residual, prosseguindo para as formações geológicas 
Alter-do-Chão, Nova Olinda e para o Diabásio Penatecaua. Já no 
Caminhamento Elétrico, pôde-se observar 3 camadas distintas. Os 
resultados apresentados pelos Caminhamento Elétrico evidenciaram o 
contato entre zona saturada/zona de capilaridade/zona não saturada, 
bem como o contato entre solo/Formação Alter do chão/ Formação 
Nova Olinda. Os resultados corroboram os dados obtidos pelas 
sondagens e ampliaram o conhecimento local sobre a extensão lateral 
no terreno e permitem uma verificação mais detalhada da área de 
estudo. Os resultados de coletas de do Rio Mamiá apontaram valores 
acima do valor máximo permitido para o consumo humano (Portaria 
de Consolidação nº 5/2001 do Ministério da Saúde) para os seguintes 
parâmetros: Coliformes Totais e Termotolerantes, Turbidez, Ferro 
Total e Cor aparente. Foi constatada a ocorrência de valores anômalos 
nos parâmetros de qualidade de água subterrânea por coliformes totais 
e termotolerantes nos poços 1, 2 3, 5, 6, 7 e 8, Cor aparente no poço 5 
e Turbidez no poço 2. Além disso, foi realizado cálculo de vazão do 
rio Mamiá e do Poço 2 para mensurar a quantidade de água nesses 
mananciais e avaliar a potencialidade para uso no abastecimento. 
O teste de vazão no Rio Mamiá foi realizado utilizando o método do 
flutuador (Figura 9), e a do Poço 2 com o método Volumétrico, dos 
quais obteve-se vazões de 17.733 L/s (17 m³/s) para o rio, e 2,23 L/s 
(8,028 m³/h) para o poço, tendo capacidade de abastecer a comunidade 
que conta com 1163 pessoas.
PALAVRAS-CHAVE: Geofísica Aplicada; Qualidade de Águas; 
Caracterização Hidrogeológica; Comudade Apolinário; Curuá-Pará.

ABSTRACT: The present research was carried out in the municipali-
ty of Curuá, which belongs to the micro-region of Santarém in northern 
Brazil. The survey area is located in the community of Apolinário loca-
ted about 26 km from the city of Curuá-PA. Some deep tube wells were 
drilled in this community, however some of these wells showed low water 
productivity and occurrence of brackish water. Therefore, the study has 
the general objective of leasing deep tubular wells through the appli-
cation of the electroresistivity method with the techniques of Vertical 
Electric Sounding and Electrical Profiling Technique to determine an 
ideal location and depth for drilling. Two Vertical Electrical Soundings 
were carried out, with 200 meters AB/2 that allowed the measurement 
of variations in resistivity in depth. And two lines of Electrical Profilling 
Technique were carried out, with a length of 204 meters that it was 
possible to analyze the variation of resistivity laterally. The Vertical 
Electric Soundings showed the presence of four distinct layers, the first 
soil-residual layer, proceeding with Alter-do-Chão, Nova Olinda and 
Diabásio Penatecaua. In the Electric Walkway, it was possible to ob-
serve 3 distinct layers. The results presented by the Electrical Profilling 
Technique showed the contact between saturated zone/capillary zone/
unsaturated zone, as well as the contact between soil/Alter do ground 
Formation/Nova Olinda Formation. The results corroborate the data 
obtained by the surveys and expand the local knowledge about the la-
teral extension in the terrain and allow a more detailed verification of 
the study area. In this research, samples of groundwater were also col-
lected in wells 1 to 8, as identified in the location map and surface water 
in the Mamiá River, in order to verify the quality of water in the study 
area. The results showed that in the analysis of the water of the Mamiá 
River, the indexes showed values above the Maximum Allowed Value 
(Consolidation Ordinance nº 5/2001 of the Ministry of Health) for the 
following parameters: Total and Thermotolerant Coliforms, Turbidity, 
Total Iron and Apparent Color. It was found the occurrence of anoma-
lous values in the parameters of groundwater quality by total and ther-
motolerant coliforms in wells 1, 2 3, 5, 6, 7 and 8, Apparent color in well 
5 and Turbidity in well 2. calculation of the flow of the Mamiá River 
and Well 2 to measure the amount of water in these springs and assess 
their potential for use in supply. The flow test in the Mamiá River was 
carried out using the float method (Figure 9), and that of Well 2 with the 
Volumetric method, from which flow rates of 17,733 L/s (17 m³/s) were 
obtained for the river, and 2.23 L/s (8.028 m³/h) for the well, with the 
capacity to supply the community with 1163 people.
KEYWORDS: Applied Geophysics; Water Quality; Hydrological 
Characterization; Comunidade Apolinário; Curuá - Pará.
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INTRODUÇÃO

A aplicação de pesquisa geofísica para locação de 
poços tubulares tem sido intensificada por causa do 
aumento do número de perfurações tanto pela indústria 
como por condomínios. O motivo é a crescente crise 
hídrica que vem ocorrendo ao longo do tempo afetando 
o País (Sá 2017). A Geofísica, cujas metodologias 
têm sido aperfeiçoadas e adaptadas em função da 
solicitação crescente nos mais variados campos de 
atuação, tem nas questões relacionadas às águas 
subterrâneas, um papel de extrema importância, tanto 
em estudos visando à captação para abastecimento, 
como estudando e solucionando problemas decorrentes 
de contaminações através de fontes variadas (Braga 
2006). Tradicionalmente empregados nos estudos 
hidrogeológicos, os métodos geoelétricos apresentam 
uma evolução na obtenção e tratamento dos dados, 
tanto na parte instrumental, como no desenvolvimento 
de softwares visando à inversão dos dados de campo 
para obtenção de modelos mais precisos e confiáveis.

Foi em 1912 que Conrad Schlumberger apresentou 
a ideia de empregar medidas de resistividade elétrica 
para estudar litologias encontradas em subsuperfície. 
A técnica foi primeiramente utilizada na prospecção de 
petróleo e atualmente grande parte dos casos de estudos 
geofísicos de águas subterrâneas aproveitam os métodos 
elétricos, os quais são capazes de identificar diferentes 
materiais geológicos a partir das suas propriedades 
elétricas intrínsecas (Sotelo 2019). O método da 
eletrorresistividade apresenta como principal vantagem 
o fato de não ser destrutivo nem invasivo. Assim, não 
afeta a estrutura ou o funcionamento dos solos e 
ainda minimiza escavações ou perfurações físicas, que 
requisitam mais tempo, custos elevados e ainda deixam 
portas abertas para contaminantes.  Atualmente os 
recursos hídricos vêm sendo modificados por ação 
antrópica, resultando em prejuízo na qualidade e 
disponibilidade de água, sendo notória a necessidade 
crescente do monitoramento das alterações na 
qualidade da água. Existem diversas maneiras de se 
avaliar a qualidade da água nos corpos hídricos, dentre 
elas as análises físico-química e bacteriológicas se 

destacam e são largamente utilizadas como parâmetros 
indicadores da qualidade, sendo a resolução CONAMA 
357/2005 a normativa utilizada neste projeto para 
águas superficiais e a resolução CONAMA 396/2008 
para água subterrânea para comparar os resultados 
obtidos nas análises aos que devem ser seguidos por lei 
da Portaria de consolidação nº 5/2017 do Ministério da 
Saúde. O município de Curuá pertence a microrregião 
de Santarém e localiza-se na Região Norte. O munícipio 
possui aproximadamente 13.000 habitantes distribuídos 
em 1431 km² de extensão territorial e a cidade de Curuá 
está em processo de expansão de sua rede de distribuição 
de água.

A área de estudo foi a Comunidade Apolinário que 
fica 26 km da cidade de Curuá, nesta comunidade foram 
perfurados alguns poços tubulares profundos, no entanto 
estes poços apresentaram uma baixa produtividade 
de água e a ocorrência de água salobra. Partindo dessa 
premissa foi identificado pela equipe técnica os principais 
objetivos e as principais metodologias e técnicas para 
atender essas demandas. Sendo assim, os objetivos do 
estudo foram: Mapeamento das formações pedológicas 
e geológicas presentes na área de estudo; estimativa 
do contato solo/rocha ao longo dos alinhamentos 
geofísicos; identificação e estimativa da extensão das 
zonas e formações aquíferas; propor alternativas viáveis 
para o abastecimento de água na comunidade e analisar 
a qualidade da água subterrânea e superficial de corpos 
hídricos. Portanto, para atender esta demanda, foram 
utilizadas as seguintes metodologias: Mapeamento 
Geológico e Hidrogeológico da área de estudo; análise 
de qualidade da água subterrânea e superficial; 
definição da vazão do Rio Mamiá e levantamento 
Geofísico utilizando o método da eletrorresistividade 
com as técnicas de Sondagem Elétrica Vertical (SEV) 
que visa analisar e interpretar um parâmetro físico, 
obtido a partir de medidas efetuadas na superfície do 
terreno, investigando, de maneira pontual, sua variação 
de resistividade em profundidade  e o  Caminhamento 
Elétrico (CE), no qual é baseado em analisar e 
interpretar um parâmetro físico, investigando, ao longo 
de uma seção, sua variação na horizontal, a uma ou mais 
profundidades determinadas (Braga 2016).
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LOCALIZAÇÃO E ACESSO  
À ÁREA DE ESTUDO

A área de estudo fica situada no município de 
Curuá, no oeste do Pará, a qual pertence a mesorregião 
do baixo Amazonas e microrregião de Santarém 
localizada na Região Norte, cuja referência é dada 
pelas coordenadas UTM 9791198N e 709493S. A 
Comunidade de Apolinário fica 26 km ao norte da 
cidade de Curuá-PA. O acesso a cidade de Curuá é 
feito por via fluvial ou terrestre. Por meio de barco 

a viagem é realizada em cerca de 6 horas, a partir do 
Porto de Santarém. Pela via terrestre o acesso é feito 
através da PA-254 e PA-429 que dão acesso às cidades 
de Óbidos (cerca de 80 km) e Alenquer (cerca de 180 
km). Na Figura 1 é mostrada imagens de satélite com 
posicionamento da Comunidade Apolinário, onde 
foi executado o levantamento geofísico, geológico 
e hidrogeológico. Nesta, estão demarcados os 
alinhamentos geofísicos (CE1, CE2, SEV1, SEV2) e os 
poços onde foram coletadas amostras de água para 
análise físico-química e bacteriológica (Poços 1 a 8).

Figura 1. Localização da área do trabalho: A) Mapa do Estado do Pará com a delimitação de seus municípios; B) Imagem de 
satélite destacando o Município de Curuá e a localização da Comunidade Apolinário; C) Imagem de satélite com a delimitação 
da Comunidade Apolinário e indicação dos locais dos levantamentos geofísicos; D) Mapa de localização do Rio Mamiá e da 
Comunidade Apolinário.



Mapeamento hidrogeológico utilizando o método da eletrorresistividade na Comunidade Apolinário, munícipio de Curuá - Pará

26
Contribuições à Geologia da Amazônia  - Volume 12 | 2023

27
Contribuições à Geologia da Amazônia  - Volume 12 | 2023

CONTEXTO GEOLÓGICO REGIONAL

A Bacia do Amazonas está localizada na região 
Norte do Brasil, caracterizada como uma bacia do 
tipo intracratônica com área de aproximadamente 
500.000 km², e preenchimento predominante de 
rochas siliciclásticas, essencialmente do Paleozoico, 
intrudidas por diques e soleiras de diabásio do 
Mesozoico. A sucessão sedimentar atinge espessura 
máxima de 5.000 m (Caputo 1984).  A Bacia do 
Amazonas foi estratigraficamente separada por Cunha 
et al. (1994) em quatro sequências separadas por 
discordâncias: 1) Sequência Ordoviciana-Devoniana, 
que reúne os sedimentos clásticos marinhos do 
Grupo Trombetas, está parcialmente truncada pela 
discordância decorrente da Orogenia  Caledoniana; 2) 

Sequência Devoniana-Carbonífera, que corresponde 
aos clásticos flúvio-deltáicos e neríticos dos grupos 
Urupadi e Curuá tem seu topo marcado pela 
discordância relacionada à Orogenia Eo-Herciniana; 
3) Sequência Permo-Carbonífera, formada pelos 
clásticos, carbonatos e evaporitos  continentais, de 
ambiente marinho restrito do Grupo Tapajós, está 
profundamente cortada pela discordância resultante da 
Orogenia Gonduanide (Zalán 1991) e do Diastrofismo 
Juruá e, finalmente, 4) Sequência Cretáceo-Terciária 
que é  composta pelos clásticos flúvio-lacustres do 
Grupo Javari, ocupou os espaços criados pela atividade 
da Orogenia Andina. Na Figura 2 é apresentado um 
mapa geológico do munícipio de Curuá, mostrando as 
principais unidades litoestratigráficas. A seguir serão 
descritas as principais unidades.

Figura 2. Mapa geológico do município de Curuá com distribuição das unidades litoestratigráficas.

Grupo Tapajós

Este grupo representa uma sucessão sedimentar 
de quase 2400 metros de espessura na parte central da 
Bacia do Amazonas (Cunha et al. 1994), com idade no 
intervalo entre o final do Carbonífero (Mississipiano) 
e o Permiano e inclui as formações Monte Alegre, 
Itaituba, Nova Olinda e Andirá, a seguir descritas

Formação Monte Alegre
Esta unidade estratigráfica tem uma ampla área 

de exposição subparalela às unidades da borda da 
Bacia do Amazonas, estendendo-se continuamente 
para sul, contornando grande parte da estrutura 
dômica de Monte Alegre. Para a seção do Carbonífero 
(Mississipiano Superior), a unidade consiste em 
conglomerados basais cobertos por arenitos de seleção 
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média. Em subsuperfície são arenitos finamente 
selecionados que afloram sobre a unidade, bem como 
folhelhos cinza intercalados por corpos de calcários e 
dolomitos depositados num ambiente marinho raso, 
próximos ao topo da unidade (Cunha 1994). Essas 
rochas foram depositadas sob influência de um sistema 
fluvio – eólico, o qual começa a indicar variações 
climáticas que aconteceriam no Carbonífero Superior 
(Caputo 1984).

Formação Nova Olinda

A Formação Nova Olinda é compreendida 
como depósitos do tipo sabkha, e é separada em 
dois membros: Fazendinha e Arari. O primeiro é 
composto de folhelhos, carbonatos, anidritas, halitas 
e, localmente, silvita. Esses sedimentos essencialmente 
químicos evaporíticos, foram depositados em 
ambientes marinho raso, de planícies de sabkha e lagos 
hipersalinos. O Membro Arari apresenta uma ampla 
diminuição ou quase ausência de fósseis marinhos, a 
inexistência de carbonatos marinhos e a associação de 
folhelhos e siltitos com pacotes de halitas (Silva 2014).

Formação Alter do Chão

A deposição dos sedimentos desta formação está 
relacionada à instalação de um sistema fluvial arenoso 
de alta energia no Neocretáceo, atuante até o Neóge-
no, que se estendeu até as bacias subandinas (Cunha 
1994). A formação de Alter do Chão é composta por 
intercalações de arenitos, argilitos, siltitos e, subor-
dinadamente conglomerados, predominantemente 
vermelhos. As camadas de granulação grossa mostram 
composição ortoquartzítica e arcosiana, com feldspa-
tos frequentemente alterados para caulinita. Ocorrem 
frequentemente arenitos brancos (Caputo 2011).

Diabásio Penatecaua

As rochas máficas intrusivas nas sequências 
sedimentares devonianas e carboníferas da Bacia do 
Amazonas, ocorrem como sills e diques de diabásio de 
espessura variável encaixadas nas seguintes unidades: 
Grupo Urupadi (formações Maecuru e Ererê), Grupo 
Curuá (formações Barreirinha, Curiri e Oriximiná), 
Formação Faro e Grupo Tapajós (formações Monte 
Alegre, Itaituba, Nova Olinda e Andirá) (Caputo 
1984). O magmatismo apresenta diabásios compostos 
por plagioclásio, piroxênio, ilmenita e magnetita, de 
assinatura geoquímica toleiítica 

Neste trabalho foi confeccionada uma coluna li-
toestratigráfica, com informações extraídas de Capu-
to (1984) com o objetivo de auxiliar na interpretação 
geológica dos levantamentos geofísicos, sendo esta 
segmentada em ordem cronológica representando a 
sequência deposicional das bacias sedimentares e co-
berturas superficiais ocorrentes na área de estudo, a 
qual pode ser visualizada na Figura 3.

Figura 3. Coluna cronoestratigráfica da área de estudo 
(adaptada de Caputo 1984).

MATERIAIS E MÉTODOS

Método da Eletrorresistividade (ER)

O método da eletrorresistividade (ER) trata-se de 
um método geofísico pertencente ao grupo geoelétrico, 
cujo princípio está baseado na determinação da 
resistividade elétrica dos materiais geológicos. A 
resistividade elétrica (ρ) é um parâmetro intrínseco dos 
materiais, o qual se relaciona à dificuldade encontrada 
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por uma corrente elétrica para se propagar em um 
meio e depende, entre outras coisas, da natureza e 
do estado físico do corpo considerado. A porosidade 
e a permeabilidade são os principais controles da 
resistividade das rochas (Siqueira Neto & Elis 2016). 
No caso da hidrogeologia, como a água possui uma 
boa condutividade elétrica e esse comportamento é 
inversamente proporcional à resistividade, os valores 
detectados através do método são bastante distintos 
entre as interfaces de zona saturada e não saturada, 
sendo essa a principal razão do seu destaque para a 
utilização (Siqueira Neto et al. 2019).

Nesse método, uma corrente elétrica (I) é injetada 
no solo através de um par de eletrodos metálicos, e é 
calculado a diferença de potencial (ΔV) por meio de um 
segundo par de eletrodos (Bortolini et al. 2010). Uma 
classificação proposta para os métodos geoelétricos, é 
baseada apenas em três critérios: métodos, técnicas de 
investigação e arranjos de desenvolvimento de campo. 
Essa classificação, visa facilitar o compreendimento do 
usuário das modalidades e seus empregos adequados 
em função dos objetivos e geologia a serem estudadas, 
(Braga 2006). Resumidamente, os métodos geolétricos 
definem como o parâmetro físico medido em 
subsuperfície, as técnicas são os tipos de investigação 
da pesquisa, podendo ser uma investigação horizontal 
(ao longo de uma secção) e/ou uma investigação vertical 
(pontual). Já os arranjos utilizados, refere-se ao tipo 
de disposição dos eletrodos no desenvolvimento da 
técnica. O método da eletrorresistividade fundamenta-
se na lei de Ohm passando por adaptações devido 
o meio geológico não ser um circuito perfeito. Na 
lei de Ohm a resistência (R) é correlacionada com a 
geometria, onde (L) seu comprimento e (S) é a área 
de sua seção transversal. A Lei de Ohm, é baseada na 
relação entre a resistividade (ρ) e a resistência (R) 
de um condutor homogêneo, de forma cilíndrica ou 
prismática (Fig. 4), é dada pela equação:
         ρ = R S  (ohms)                     Eq. 01               

Figura 4. Relação resistividade e resistência do método 
da eletrorresistividade (Adaptado de Braga, 2006).

Portanto, a dimensão da resistividade é o produto 
de uma resistência elétrica por uma longitude. 
Simplificando a teoria de resistividade, ela pode ser 
definida como sendo uma medida da dificuldade que 
a corrente elétrica tende fluir em um determinado 
material e isto está ligado aos mecanismos pelos quais 
a corrente elétrica se propaga (Braga 2006). Na Terra, 
ou qualquer corpo contendo três dimensões, a corrente 
elétrica não se propaga por um único caminho, como 
no caso do condutor. Considerando uma bateria 
conectada ao solo, através de cabos e eletrodos, por 
dois pontos distantes um do outro, a Terra, que não 
é um isolante perfeito, conduz a corrente elétrica 
gerada pela bateria. Neste estágio, assume-se que a 
resistividade do solo é uniforme.

Figura 5. Potencial no semi-espaço (Fonte: Braga, 2006)

Utilizando a Equação 01 no semi-espaço, 
tem-se:
 R = (ρ .  r )  

=
     ρ

                   2 π .r2       2π.r            
Eq.02

   
              

Substituindo em V = R. I (Lei de Ohm), torna-
se em:
 V = ρ I 
                  2πr                            

 Eq. 03
  

                                    
A partir disto, temos a resistividade 

representada por:
       ρ =  2πr   V

      I                          
Eq.04

                                             
em que: (V) = potencial elétrico; (I) = 
intensidade de corrente; (ρ) = resistividade; e 
(r) = distância entre os eletrodos de corrente 
e o local no qual o potencial será medido. 
Quando o cabo condutor de uma bateria é 
conectado a um eletrodo de corrente pode-

L



Antonio Carlos de Siqueira Neto | Savani dos Santos Azevedo | Umberto José Travaglia Filho | Sebastião Wendell Nobres Moura | 
Antônio Marcos de Jesus Gomes dos Santos | Daniel Costa de Miranda | Lucas Dias Arraes | Adson Willian Silva Medeiros

28
Contribuições à Geologia da Amazônia  - Volume 12 | 2023

29
Contribuições à Geologia da Amazônia  - Volume 12 | 2023

se medir o valor da intensidade de corrente 
– I. Ao se conectar um voltímetro a dois eletrodos de 
potencial, um localizado próximo ao de corrente e 
outro mais afastado (distância r), podemos calcular 
a diferença de potencial (ΔV), entre ambos locais. 
Contudo, na prática, essa estrutura não é usual, por 
conta da grande distância entre os dois eletrodos de 
corrente. Portanto, se torna necessário diminuir o 
espaçamento entre os eletrodos. A maneira prática 
de obter a resistividade de um solo que é um meio 
heterogêneo consiste na utilização de quatro eletrodos, 
sendo eles (AB) eletrodos de corrente e (MN) eletrodos 
de potenciais. Na configuração dos eletrodos, (A e B) 
são responsáveis de injetar corrente elétrica no solo 
enquanto os eletrodos (M e N) medem a diferença de 
potencial, ambos eletrodos são cravados diretamente 
ao solo. Quando se trata de um meio homogêneo e 
isotrópico, a diferença de potencial resultante desse 
campo elétrico nos eletrodos de potenciais (M e N), 
respectivamente será dado por: 
     
 V_M = 

 Iρ      1   - 1
                 2π   AM  BM         

Eq.05       
                                               

 V_N =  Iρ      1   - 1
                 2π   AN  BN         

Eq.06

                                                        

Assim, a diferença de potencial medida no 
equipamento para definir o posicionamento dos 
eletrodos de potenciais (M e N), é dada por:

 ΔV
MN

 = V
M

 - V
N

            Eq.07

Portanto; 

  ΔV
MN

 =   I ρ       1   –     1    -    1    +     1

     
2π     AM         BM       AN         BN   

     Eq.08

Pode-se então, calcular o valor da resistividade ρ 
do meio investigado por meio das seguintes equações:  

             ρ = K .  ΔV 

            
 I                     

Eq.09           Onde;

 K = 2π .          1   -   1    -   1     +    1 

      
AM    BM    AN       BN 

        

Eq.10

       

Na prática, as medidas mensuradas da diferença 
de potencial em um meio heterogêneo representam 
uma média ponderada de todas as resistividades 
verdadeiras em um volume de material em subsuperfície 
relativamente grande. Portanto ao realizar as medições 
oportunas obtém-se uma resistividade aparente (ρa). 
A resistividade aparente pode ser definida como a 

resistividade elétrica de um meio homogêneo que, 
substituindo um meio heterogêneo, provocaria as 
mesmas reações elétricas observadas nas mesmas 
condições geométricas dos eletrodos (Moraes 2019). 
Essa resistividade aparente obtida, aplicando-se a 
equação válida para meios homogêneos (Equação 09), 
pode ser reescrita como: 

      ρa = K .   ΔV
           I                          

 Eq. 11
       

Técnica da Sondagem elétrica Vertical (SEV):

A Sondagem Elétrica Vertical é uma técnica 
geoelétrica no qual permite investigar a variação 
vertical de resistividade no meio. Sua aplicação se 
baseia na injeção de corrente elétrica no meio através de 
dois eletrodos (A e B) e mede a diferença de potencial 
entre dois outros eletrodos (M e N) localizados entre 
os pontos de corrente, (Fig. 6). Como a corrente flui de 
modo radial, então quanto maior a distância entre os 
pontos de injeção de corrente, maior ser a profundidade 
investigada, (Bhattacharya & Patra 1986).

Figura 6. Técnica de Sondagem Elétrica Vertical 
(Fonte: Siqueira Neto et al. 2019).

Caminhamento Elétrico (CE)

A técnica de Caminhamento Elétrico, consiste 
em aferir variações laterais de resistividade elétrica em 
profundidades aproximadamente constantes, (Fig. 7). 
Isso é obtido fixando-se um espaçamento de eletrodos 
e caminhando-se lateralmente com os mesmos ao 
longo de perfis efetuando as medidas de resistividade 
aparente (Siqueira Neto & Elis 2016).

O caminhamento elétrico é aplicado em casos 
onde é importante a observação de variações laterais 
de resistividade, como por exemplo, na detecção de 
contatos geológicos laterais ou inclinados, mudanças 
laterais de fácies ou estruturas, como falhas e fraturas, 
além da avaliação de contaminação de aquíferos a 
partir de fontes poluidoras, prospecção de aquíferos 
em meio fissurado, prospecção de areia e cascalho, e 
aplicações na prospecção de sulfetos. 

( (

( (

(  (

( (
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Figura 7. Técnica do Caminhamento Elétrico 
(Fonte: Braga 2006)

Arranjos de Eletrodos
Os arranjos trata-se de como será a distribuição 

de eletrodos sobre a superfície, existem várias formas 
de obtenção dos valores de resistividade elétrica, cada 
uma correspondendo a um ou mais tipos de arranjos 
elétricos. Os arranjos de eletrodos mais utilizados 
são: Wenner, Schlumberger, Wenner-Schlumberger 
e Dipolo-Dipolo. Entretanto, objetivo da pesquisa 
busca o arranjo mais apropriado a ser aplicado. Neste 
trabalho, foi utilizado o Arranjo Schlumberger e 
Dipolo-Dipolo, no qual será dado ênfase.

O arranjo Schlumberger, é mais utilizado no 
Brasil e em alguns países europeus. Ele se torna mais 
prático em campo pois é necessário deslocar apenas 
dois eletrodos e as suas leituras nos equipamentos são 
menos sujeitas às interferências produzidas por ruídos 
indesejáveis, tais como, potencias (Braga 2016). Os 
eletrodos de corrente A e B apresentam uma separação 
crescente (L), em relação ao centro do arranjo (o), 
os eletrodos de potenciais M e N permanecem fixos 
durante o desenvolvimento do ensaio (Fig. 8). A ideia 
básica deste arranjo, é fazer com que a distância “a”, 
que separa os eletrodos os eletrodos M e N, tenda a 
zero em relação à distância crescente entre A e B e que 
obedeça à relação de MM≤AB/5. O erro produzido por 
esse tipo de arranjo, que se reflete nos dados de campo 
(em função dos arranjos necessários nas equações 
gerais básicas) pode ser considerado insignificante.

Figura 8. Arranjo Schlumberger 
(Fonte: Pinto, 2013).

A profundidade de investigação de uma SEV 
é governada, principalmente, pelo espaçamento 
entre os eletrodos de corrente AB, quanto maior o 
distanciamento deles maior será a profundidade 
investigada. Essa profundidade teórica alcançada 
obedece a relação de AB/4, (Pinto et al. 2013). O fator 
geométrico utilizado nesse trabalho, proposto por 
Bhattacharya e Patra (1986), para esse tipo de arranjo 
é dado pela Eq.12.

            k =             2π

        1         1      1          1
                    AM      BM   AN   

+
  BN                    

Eq. 12  

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

Por outro lado, o Arranjo Dipolo-Dipolo destaca-
se como um dos mais precisos e rápidos de serem 
executados no campo. Uma de suas grandes vantagens 
reside no fato de que, o estudo da variação lateral do 
parâmetro físico pode ser efetuado em vários níveis 
de profundidades, obtendo-se uma caracterização dos 
materiais, em subsuperfície, tanto horizontalmente 
como verticalmente (Braga 2016). Normalmente, 
as medidas são efetuadas em várias profundidades 
de investigação, isto é, n = 1, 2, 3, 4 e 5, atribuídas na 
intersecção das linhas que partem do centro de AB 
e MN com ângulos de 45° (Fig. 9). A cada ponto de 
medida os dipolos são deslocados de uma distância 
igual a X. Os dados obtidos são plotados nas posições n 
= 1, 2, 3, 4 e 5, e interpolados, gerando uma pseudoseção 
de resistividade aparente O fator geométrico K para o 
arranjo dipolo-dipolo pode ser calculado pela equação 
13 (adaptado de Telford 1990 e Elis 1999)
K = 2π . G . X                                    Eq.13       
G = 1 / [(1/n) - (2/n+1) + (1/n+2)]    Eq.14      
Onde: 
K = fator geométrico para o arranjo utilizado (m)
G = múltiplo das distâncias dos dipolos (geralmente  
n = 1,2,3,4,5 e 6)
X = distância deslocada pelos dipolos (m)
π = 3,1415

Figura 9.  Arranjo Dipolo-Dipolo 
(Fonte: Siqueira Neto & Elis, 2016).
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Teste de Vazão de Rio e Poço Tubular Pro-
fundo

Vazão é o volume de água que passa por uma de-
terminada seção de um rio ou através de bombeamento, 
quando se trata de medição de vazão de poço tubular 
profundo, tem-se como unidade de tempo sendo usual-
mente expressa em metros cúbicos por segundo, m³/s. 
As medições de vazão em rios tendem a ser mais dispen-
diosas, porque o local onde são realizadas é o ambiente 
natural, onde as variáveis não estão completamente sob 
controle. Em rios sem qualquer intervenção antrópica, as 
seções transversais e dimensões tendem a ser desiguais. 
Logo, não se podem utilizar equações baseadas em esco-
amento uniforme para o cálculo da vazão. Por esse mo-
tivo, é necessário medir a vazão diretamente. Para isso, 
existem vários métodos, e a escolha entre eles está sujeita 
ao tipo de curso de água e aos instrumentos disponíveis 
para a medição (Collischonn et al. 2013). No teste de va-
zão a descarga (vazão) aumenta do montante (região 
mais alta do rio) para a jusante (áreas rio abaixo) até sua 
foz. No entanto, pode ser observado por meio de medi-
ções de vazão, áreas em que o ponto medido a jusante 
apresenta valores inferiores de vazão que a montante. 
Este fato pode ser explicado devido à dinâmica de trans-
ferência de energia canal – planície, explicado pela trans-
ferência de água para dentro da planície fluvial, forman-
do áreas alagadas e lagos próximos ao canal, porém, mais 
a jusante o rio estabelece seu equilíbrio usual (Carvalho 
2008). Normalmente a quantidade de água que passa 
numa determinada seção do rio é expressa em m³/s, isso 

significa dizer que a cada segundo passam X metros cú-
bicos de água para uma determinada seção transversal 
do rio (córrego ou tubulação), caso deseja-se expressar 
o volume de água em litros, basta saber que 1m³ = 1.000 
litros de água. Neste trabalho foi aplicado o teste de va-
zão no Rio Mamiá, no qual fica aproximadamente 5km 
da comunidade de Apolinário, além disso, foi realizado o 
cálculo de vazão em um poço tubular profundo presente 
na comunidade. O objetivo principal do teste era mensu-
rar a quantidade de água disponível e se a mesma seria 
suficiente para abastecer a comunidade que conta com 
cerca de 600 pessoas.  O método utilizado para obter-se 
a vazão do Rio Mamiá foi o flutuador. Esse método con-
siste em determinar a velocidade de deslocamento de um 
objeto flutuante, medindo o tempo utilizado para o seu 
deslocamento num determinado trecho de rio de com-
primento conhecido (Santos et al. 2001). Para a realização 
do teste foi necessário a escolha de um melhor ponto nos 
dois trechos do córrego e nesses pontos foram realizados 
os seguintes procedimentos: medição da largura do canal 
em duas seções (linha 01 e 02), com auxílio de uma trena. 
Posteriormente, a largura de cada linha foi subdividida 
em três pontos para medição da profundidade em cada 
seção (Fig. 10), foi utilizada uma fita métrica acoplada 
em um pêndulo com peso, que possibilitou a aferição das 
medidas. Foi utilizado uma garrafa pet que serviu como 
objeto flutuante e um cronômetro para determinação do 
tempo em que o flutuador levava para percorrer da linha 
01 (montante) a linha 02 (jusante). Em cada trecho, o 
procedimento foi repetido três vezes para melhor obten-
ção dos resultados.

Figura 10. Teste de vazão no Rio Mamiá: A) Rio Mamiá; B). Seção 
transversal representando o final do percurso do flutuador; C) Ilustração 
esquemática do percurso do flutuador no Rio Mamiá.
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A velocidade (v) foi determinada pela divisão 
da distância percorrida pelo flutuador e a média das 
repetições dos tempos entre a seção superior e inferior.

     
v =  Δs

       
Δt 

                                                 
 Eq. 14  

                    
Onde: 

v = velocidade média (m s-1) 

Δs = distância entre as seções (m) 

Δt = variação de tempo (s).

Para o cálculo da área utilizou-se o método 
de batimetria, que consiste na utilização de papel 
milimetrado para determinação da variável. Assim 
foram calculadas a área da seção superior e a área da 
seção inferior, trecho por onde passou o flutuador, 
então foi realizado a média de ambas áreas da seção. 
A vazão total pelo método do flutuador é dada pelo 
do produto da velocidade média corrigida pela área de 
seção transversal média (Freire et al. 2013). Utiliza-se 
o coeficiente correção entre 0,80 e 0,90 devido haver 
diferença na velocidade de escoamento em pontos 
superficiais e mais profundos de um curso d’água 
(Palhares et al. 2007).

     Q = v  * A                                     Eq. 15                      

Onde: 

Q= Vazão em m³ s-1 

V = Velocidade x 0,85 (m s-1)

A = Média das duas áreas de seção (m²).

O teste de vazão do poço tubular ou também 
chamado de bombeamento, é o volume de água por 
unidade de tempo extraído do poço por um equipamento 
de bombeamento. Esses testes de bombeamento 
representam, sem nenhuma dúvida, a forma de mais 
fácil aplicação e maior garantia em seus resultados, 
que é usada tradicionalmente para a determinação 
dos parâmetros hidrodinâmicos dos aquíferos e para 
a verificação da qualidade da construção das obras de 
captação de água subterrânea, além de ser a ferramenta 
indispensável para a determinação de vazões de 
explotação de poços. Um teste de bombeamento é 
uma operação que consiste no bombeamento de um 
poço durante um certo intervalo de tempo e o registro 
da evolução dos rebaixamentos em função do tempo 
(CPRM 1998). O método utilizado nesse trabalho 
foi o Volumétrico, uma medição de forma direta que 
consiste na determinação do tempo necessário para 
encher em um determinado recipiente de volume 
conhecido. O método volumétrico para medição de 
vazões parte da própria definição de vazão:  volume 
escoado na unidade de tempo. Assim, medindo-se o 

volume que se escoou durante certo período de tempo, 
obtém-se a vazão média durante esse tempo (Brunetti 
2009). A vazão volumétrica é igual ao produto da 
velocidade do fluido pela área da seção transversal 
da tubulação. As unidades de medida adotadas são 
geralmente o m³/s, m³/h, l/h ou o l/s. Sendo a vazão (Q) 
calculada pela razão do Volume (V) pelo Tempo (t), 
dada a equação seguinte:

     
Q =  V

    
t
                                        

Eq. 16
                      

onde: 

Q = Vazão (L/s)

V = Volume (L)

t = Tempo (s).

Para a medição foi utilizado um recipiente de 
20 litros e um cronômetro no qual foi medido três 
vezes o tempo que levou para encher o recipiente, 
posteriormente, calculada a média desses tempos  
(Fig. 11).

  

Figura 11. Teste vazão no poço 2: A) Realização do 
teste de vazão; B) Ilustração esquemática do método 
volumétrico.

Análise da qualidade de água
O conceito de qualidade de água é muito mais 

amplo do que sua simples caracterização pela fórmula 
molecular. Isto porque ela, devido às suas qualidades 

 ̅  ̅
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de solvente e à sua capacidade de transportar partículas, 
incorpora a si diversas impurezas, as quais definem sua 
qualidade (Veiga 2005). A qualidade da água é resultan-
te de fenômenos naturais e antrópicas. De maneira geral, 
pode-se dizer que a qualidade de uma determinada água é 
função do uso e da ocupação do solo na bacia hidrográfi-
ca. Ao se solicitar uma análise de água, deve-se selecionar 
os parâmetros a serem investigados pela análise, pois os 
parâmetros variam de acordo com a finalidade da mes-
ma. Há necessidade também de se estabelecer padrões de 
qualidade, embasados por um suporte legal. As normas 
de qualidade para as águas de abastecimento são conhe-
cidas como padrões de potabilidade. Esses padrões são 
as quantidades limites que, com relação aos diversos ele-
mentos, podem ser toleradas nas águas de abastecimento, 
quantidades essas fixadas, em geral, por leis, decretos ou 
regulamentos regionais. Neste trabalho, foram coletadas 
amostras de água subterrânea localizadas no mapa de lo-
calização (Poço 1 a 8) da Figura 1, e de água superficial no 
Rio Mamiá com objetivo de verificar a qualidade da água 

subterrânea e superficial na área de estudo. A coleta das 
amostras seguiu a normativa do laboratório LABVIDA 
que realizou a análise físico-química e bacteriológica para 
potabilidade segundo a Portaria de Consolidação Nº 5, 
de 28 de setembro de 2017, Anexo XX do Ministério da 
Saúde.

Levantamento geofísico aplicando 
métodos geoelétricos

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

Os trabalhos de campo foram realizados entre 
os dias 13 e 29 de agosto de 2019. O levantamento 
consistiu de 4 alinhamentos, sendo 2 caminhamentos 
elétricos (CE) e 2 sondagens Elétricas Verticais 
(SEV). A extensão de cada alinhamento encontra-se 
na Tabela 1.

Tabela 1. Extensão dos alinhamentos de Caminhamento 
elétrico (CE) e Sondagem Elétrica Vertical (SEV).

Tipo de levantamento      Extensão executada (m)

SEV1 – SEV2          800
CE1-CE2          408

Desta forma, o montante total do levantamento 
foi de 408 metros lineares de Seções de Caminhamento 

Elétrico e 800 metros de Perfis de Sondagem Elétrica 
Vertical. A distribuição espacial dos perfis 1D e 2D 
geoelétricos investigados e todas as referências são 
apresentadas na Figura 1 – Mapa de locação dos 
estudos. Os dados de levantamento do Caminhamento 
Elétrico foram processados pelo Software Res2Dinv 
e compilados em perfis geoelétricos denominados 
de Seções Geoelétricas, no qual permitiu eliminar 
medidas ruidosas manualmente e automaticamente, 
inverter por mínimos quadrados os dados adquiridos 
gerando um imageamento elétrico da subsuperfície 
pesquisada. Já os dados de sondagem elétrica verticais 
foram processados no Software IPI2win, que também 
ajudou a eliminar ruídos e deixando os dados sintéticos 
mais próximos dos dados reais.

Figura 12. Levantamento Geofísico: a) Eletrodos sendo cravados no solo; b) Alinhamento geoelétrico com o quadripolo 
(ABMN) conectado em campo.
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RESULTADOS E DISCUSSÕES

Mapeamento Geológico e Hidrogeológico
No levantamento geológico da área foi constatado 

a ocorrência 6 formações geológicas distintas que 
afloram no município de Curuá, sendo a Formação 
Alter do Chão e a Formação Nova Olinda. A Formação 
Alter do Chão pertence ao Grupo Javari e ocorre 
na parte superior do pacote sedimentar da Bacia 
Amazônica (Cunha et al. 2007). A Formação Alter 
do Chão é composta de arenitos avermelhados, 
argilitos, conglomerados e brechas intraformacionais, 
tradicionalmente atribuídos a sistemas fluvial e 
lacustre/deltaico (Kistler 1954). Já a Formação Nova 
Olinda pertencente ao Grupo Tapajós por evaporitos 
composta de calcário de granulação fina, pobre em 
fósseis e folhelho variegado, anidrita ou gipsita branca 
a cinza clara, nodular ou laminada, arenito fino 

variegado e halita branca a rosa, em repetições cíclicas e 
possui como ambiente primário um ambiente marinho 
restrito hipersalino e flúvio-lacustre (Szatmari 1975). 
Ainda temos na área a ocorrência de camadas de 
rochas máficas da unidade Penatecaua representadas 
por soleiras de diabásio com idade mais recente que 
as formações acima citadas, podendo se tornar um 
empecilho na perfuração de poços profundos na 
área, devido a sua alta resistência à perfuração. Para 
balizar o levantamento geofísico com o geológico/
hidrogeológico seria necessário a realização de um 
mapeamento geológico, no entanto, devido à ausência 
de afloramentos na área de estudo, utilizou-se 
informações da CPRM, tanto na confecção do mapa 
(Fig. 2) quanto de perfis de poços já perfurados na 
região (Fig. 13), que pode ser encontrado na plataforma 
SIAGAS com o objetivo de auxiliar na interpretação 
geológica/hidrogeológica.

Figura 13. Quadro de dados litológicos do poço 1500003754 da COSANPA (Cia. de Saneamento do Pará), no município 
de Alenquer.

INTERPRETAÇÃO DAS SEVS

A SEV 01 (Fig. 14) apresentou um perfil geoelétrico 
incluindo 4 camadas de resistividade em profundidade, 
a primeira camada aferida mostrou uma resistividade 
variando de 509 a 2091 ohm, tendo uma espessura de 
0,529 metros. Este estrato pode ser associado ao solo. 
Na segunda camada apresentou uma alta resistividade 
chegando a 2091 ohm, com uma espessura de 9.93. As 
altas resistividades dessa camada caracteriza uma zona 

não saturada e foi associada a Formação Alter do Chão. 
Partindo para terceira camada os valores de resistividades 
abaixam abruptamente chegando a 16.6 ohm representado 
uma zona saturada, este estrato apresenta uma espessura 
de 4.99 metros com uma profundidade de 15.5 metros. 
Esta camada representa a zona saturada do perfil sendo 
associada a Formação Nova Olinda. A última camada 
apresentou um valor de resistividade variando a partir de 
528 ohm no qual foi associada ao embasamento do perfil 
podendo ser interpretada como Diabásio Penatecaua.

Figura 14. a) Curva de 
resistividade modelada 
SEV 01; b) Modelo 
geoelétrico interpretado.
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Na SEV 02 (Fig. 15), o perfil também apresenta 
quatro camadas e os valores de resistividade no 
qual auxilia a interpretação quando comparada a 
SEV 01. A primeira camada teve sua resistividade 
variando de 787 a 5069 ohm, com uma espessura de 
0.224 metros, essa camada está associada ao solo. Na 
segunda camada apresentou uma alta resistividade 
com 5069 ohm, com uma espessura de 8.59 metros 
e uma profundidade de 8.82 metros caracterizando 
uma zona não saturada podendo ser associada com 

a Formação de Alter do Chão. Já o terceiro estrato, 
apresentou uma baixa resistividade de 16.5 ohm, com 
uma espessura de 72.9 metros em uma profundidade 
de 81.8 metros considerada uma zona saturada, no qual 
pode ser associada a Formação Nova Olinda. A quarta 
camada apresentou uma alta resistividade de 2075 ohm 
podendo ser interpretada como o Diabásio Penatecau 
que ocorre na forma de soleiras na região ou a lentes de 
material impermeável.

Figura 15.  a) Curva de 
resistividade modelada 
SEV 01; b) Modelo 
geoelétrico interpretado.

Análise dos Resultados Caminhamento 
Elétrico (CE)

Como o levantamento dos CEs tinham como 
objetivo prospectar dados com alta resolução e baixa 

profundidade, os levantamentos estão limitados até 
20.7 m de profundidade. De forma geral podem ser 
observadas as ocorrências de 3 camadas geoelétricos 
distintas nos dois Caminhamentos, observe na Figura 
16 representando o CE 01 e Figura 17 o CE 02.

Figura. 16. Seção geoelétrica modelada CE-01.

Figura 17. Seção geoelétrica modelada CE-02.
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 Um estrato geoelétrico na porção mais rasa com altos 
valores de resistividade, entre 800 a >2.000 Ohm.m (tom 
vermelho ao roxo). As espessuras variaram de menos de 
5 a 8 metros. Conforme revelado nas SEVs esse estrato 
foi associado ao solo (arenoargiloso provavelmente 
secos devido aos altos valores mapeados) e a Formação 
Alter do chão (Arenito médio a grosso). Não se pode 
descartar a ocorrência de pequenos blocos de rocha 
e lateritas nestas porções mais rasas, principalmente 
em condições subaflorantes. Este estrato é associado a 
zona não saturada área de estudo.

Um segundo estrato geoelétrico apresentando 
resistividades médias a alta, entre 50 a 300 Ohm.m 
(tons de verde ou amarelo), com espessura de 
aproximadamente 5 m nas profundidades de 10 a 15 m. 
Sendo associado zona de capilaridade e início da zona 
saturada do perfil. Podemos interpretar como sendo 
o arenito da Formação Alter do chão parcialmente 
saturado em água. E um terceiro estrato a partir dos 
12 m com valores de resistividade baixos, variando 
de 3.0 a 20.2 Ohm.m (tons de azul). Sendo associado 
a Formação Nova Olinda com calcários/folhelhos/
evaporitos saturados em água e enriquecidos de sais, o 
que gera uma baixíssima resistividade.

Os resultados apresentados pelos CEs 
evidenciaram o contato entre zona saturada/zona de 
capilaridade/zona não saturada, bem como o contato 
entre solo/Formação Alter do chão/ Formação Nova 
Olinda, os resultados corroboram os dados obtidos 
pelas sondagens e expandem o conhecimento sobre a 
extensão lateral no terreno e permitem uma verificação 
mais detalhada da área de estudo. Com os CEs foi 
possível compreender a extensão e a continuidade da 

zona saturada em profundidade, no entanto, verificou-
se também uma baixíssima resistividade, o que 
evidencia um enriquecimento de sais nessa água.

Com as SEVs conseguimos verificar a extensão 
da zona saturada/aquífera e observou-se que ela se 
estende até aproximadamente 77 m, sendo interceptada 
pelo o que acreditamos ser uma intrusão magmática 
correspondente ao Diabásio Penatecaua, não sendo 
identificado a sua continuidade em profundidade.

Análise da Qualidade e Teste de vazão de água 
subterrânea e superficial

Foram coletadas uma amostra para cada poço (no 
total de oito poços) e uma amostra para o rio Mamiá 
na data de 29 de agosto de 2019. Nas análises de água 
do Rio Mamiá aferiu índices acima do Valor Máximo 
Permitido nos seguintes parâmetros: Coliformes 
Totais e Termotolerantes, Turbidez, Ferro Total e 
Cor aparente. Os poços numerados de 1 a 8 (Fig. 1 e 
Tab. 2) constataram a ocorrência de índices anômalos 
nos parâmetros de qualidade de água subterrânea 
por coliformes totais e termotolerantes nos poços 
1, 2 3, 5, 6, 7 e 8, Cor aparente no poço 5 e Turbidez 
no 2.  No entanto, outros dois parâmetros no poço 5 
que não apresentam V.M.P (valor máximo permitido) 
pela portaria do Ministério da Saúde (Alcalinidade e 
Condutividade) indicam uma concentração de sais 
dissolvidos na água, o que explica o testemunho de 
moradores da comunidade sobre a qualidade da água 
quando o poço é perfurado a uma profundidade maior, 
essa característica é comum de águas armazenadas no 
aquífero Nova Olinda (Grupo Tapajós).

Tabela 2. Dados dos poços tubulares profundos na comunidade Apolinário-PA.

Dados Poços Tubulares

POÇO 01/ 
P1

POÇO 02/ 
P2

POÇO  03 / P3 POÇO 04 POÇO 05/ P5 POÇO 06/P6 POÇO 07/
P7

POÇO 08/P8

LAT. 711655 711608 711202 711488 711207 711175 711846 711217

LONG. 9808258 9808382 9808472 9808643 9808610 9808448 9808631 9808687

PROF. 13 m 18m 34 m 34 m 32 m 20m 35m 34m

NÍVEL 
ESTÁTICO

60 cm **** *** *** 7.17 m **** **** ****

NÍVEL 
DINÂMICO

4 m 11.38 m 11.38 m **** **** **** ****

Observações

Poço 
desativado

Vazão de 
2.42 L/s

Coliformes 
Totais e 

Termotolerantes

Potável Poço com 
surgência de 

água salobra e 
desativado

Coliformes 
Totais e 

Termotolerantes

Coliformes 
Totais

Coliformes 
Totais

Presença 
de 

Coliformes 
Totais

Coliformes 
Totais, 

Turbidez

Coliformes 
Termotolerantes 

e Totais

Cor Aparente

Alcalinidade e 
Condutividade 

elevada
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Com relação ao teste de vazão realizado no rio 
Mamiá e no Poço 2 (Borboletal) verificou-se a vazão 
de 17.733 L/s no rio Mamiá e de 2,23 L/s no Poço 2. 
Os resultados mostram que a vazão do Rio Mamiá é 
suficiente para abastecer a comunidade Apolinário 
(1163 pessoas), considerando a quantidade de água 
utilizada por uma pessoa no Brasil (200 L/dia). Com 
a vazão do Rio teríamos disponível 1.317.395,00 L/
pessoa, já para a vazão do poço 2 teríamos disponível 
165,00 L/pessoa, sendo menos do que o necessário. É 
importante salientar que as medidas de vazão devem 
ser repetidas nos períodos de máxima estiagem para 
verificar oscilações no parâmetro, e que estes cálculos 
representam estimativas sem considerar potência de 
bomba e outras variáveis intrínsecas do projeto de 
abastecimento.

Diante dos resultados verificou-se a favorabilidade 
de abastecimento da comunidade pelo Rio Mamiá 
devido a sua vazão, no entanto seria necessário o 
tratamento do mesmo, devido a alguns parâmetros 
estarem fora do V.M.P., já o poço 2 apresenta uma 
boa vazão sendo essa suficiente para contribuir no 
abastecimento da comunidade, no entanto ela apresenta 
valores de Coliformes Totais e de Turbidez acima do 
permitido, sendo também necessária remediação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através da compilação dos dados, foi verificada 
a ocorrência de água subterrânea com índice de sais 
dissolvidos na água a partir dos 15 m de profundidade, 
os resultados geofísicos de baixa resistividade 
identificaram essa ocorrência e os dados de qualidade 

de água do poço 5 corroboraram com esta indicação, 
apresentando índices de Alcalinidade e Condutividade 
compatíveis com uma água com considerável índice de 
sais dissolvidos. 

Com a análise de água foi investigado não só 
a salinidade da água subterrânea da área de estudo, 
como também as características físico-químicas e 
bacteriológicas que determinam a potabilidade da água 
subterrânea e superficial, sendo verificado que apenas 
um poço (poço 4) é classificado como potável por 
apresentar parâmetros compatíveis com a normativa 
do Ministério da Saúde. 

Após a realização do teste de vazão no poço 2 e no 
Rio Mamiá e com os resultados apresentados é possível 
sugerir tanto a utilização do rio como alternativa 
ao abastecimento de água da comunidade, visto que 
o mesmo apresenta parâmetros físico-químicos e 
bacteriológicos passíveis de tratamento, como também 
é sugerido o mapeamento contínuo da vazão do poço 2 
e se o mesmo mantiver a sua vazão é passível de utilizá-
lo para complementar o abastecimento da comunidade.

Finalizando, recomendamos a contratação de 
profissional para confeccionar projeto de viabilidade 
de abastecimento de água superficial através do Rio 
Mamiá, desaconselhamos a construção de poços 
profundos na área de estudo, visto que a qualidade de 
água subterrânea não apresenta bons indicativos para 
perfuração de poços profundos e recomendamos o 
mapeamento da vazão do poço 2 ao longo de um ano 
hidrogeológico, visto que o mesmo pode ser utilizado 
em conjunto com a água superficial no abastecimento 
da comunidade e a realização de teste de vazão nos 
demais poços.
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RESUMO: Esse trabalho apresenta uma revisão sistemática 
da literatura sobre Geodiversidade reunindo trabalhos 
desenvolvidos no Estado do Pará. A adoção da metodologia 
“Revisão Sistemática de Literatura” (RSL) foi utilizada de 
maneira inédita para produção desse tipo de estudo em relação 
a “Geodiversidade Paraense”. Nesse estudo foram adotados 
os seguintes temas como termos de busca: Geodiversidade; 
Amazônia; Pará, sendo os dois primeiros utilizados, também, em 
língua inglesa, acessando-se as bases científicas ScienceDirect, 
Scopus e Web of Science, obtendo-se apenas duas publicações que 
abordavam a Geodiversidade no contexto paraense. Ampliando 
as buscas para a ferramenta Google Scholar foi possível obter 
treze publicações, demonstrando que ainda são poucos os estudos 
realizados sobre a temática. O principal método adotado nos 
estudos foi o mapeamento e geoprocessamento, sendo que apenas 
um artigo segue outra estratégia metodológica.

PALAVRAS-CHAVE: Geodiversidade; Revisão Sistemá-
tica da Literatura; Pará; Amazonia.

ABSTRACT: This work presents a Systematic Literature 
Review on Geodiversity focused on works that have objects 
of study interested in the state of Pará. The adoption of the 
Systematic Literature Review (SLR) was due to the fact that the 
production of this type of study is still unprecedented in relation 
to the Para Geodiversity. Adopted as search terms: Geodiversity, 
Amazon and Pará, the first two being used in English, it was 
accessed as scientific bases ScienceDirect, Scopus and Web 
of Science, obtaining only two publications that addressed 
Geodiversity in the Pará context. Expanding the searches for 
the Google Scholar tool, it was possible to obtain thirteen 
publications, demonstrating that still few studies are carried 
out on the theme. The mainly method adopted in the studies 
is mapping and geoprocessing, with only one article following 
another methodological strategy.

KEYWORDS: Geodiversity; Literature Review on Geodi-
versity; Pará; Amazonian.
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INTRODUÇÃO

Gray (2004) apresenta o conceito de Geodiversi-
dade enquanto a categoria que nomearia o agrupamento 
dos elementos que compõem a diversidade abiótica. Tal 
qual como a Biodiversidade, na visão deste autor, ações 
de valorização e acautelamento devem ser consolidadas 
para salvaguarda da Geodiversidade. A literatura cien-
tífica internacional apresentou uma crescente sistema-
tização em busca de delimitar os conceitos que se agre-
gam e interacionam com a Geodiversidade, conforme 
demonstra o trabalho de Brocx & Semeniuk (2019).

O primeiro livro em língua portuguesa sobre o 
tema foi publicado pelo professor Jose Bernardo Rodri-
gues Brilha, em 2005, denominado “Patrimônio geológico 
e geoconservação. A conservação da natureza na sua vertente 
geológica” correlacionando o conceito apresentado por 
Gray (2004) ao contexto português. Três anos depois, 
em 2008, o professor Marcos Antônio Leite do Nas-
cimento e colaboradores publicam o primeiro livro 
brasileiro sobre o tema, Geodiversidade, geoconservação e 
geoturismo - trinômio importante para a proteção do patrimô-
nio geológico”. Assim, percebe-se que a temática pode 
ser considerada ainda em consolidação no Brasil. O 
Serviço Geológico do Brasil (CPRM – Companhia de 
Pesquisa de Recursos Minerais) editou um livro nesta 
temática, no ano de 2008 (Silva 2008), e em 2013 foi 
realizada outra publicação intitulada “Geodiversidade 
do estado do Pará” (João 2013).

Nesse sentido, é interessante questionar como 
está ocorrendo o desenvolvimento do tema na realida-
de amazônica, afinal é uma área de reconhecida diver-
sidade abiótica (Silva 2008). Por isso, esse trabalho se 
propôs investigar como se encontra o estado da arte 
sobre a Geodiversidade, considerando como foco os es-
tudos no Estado do Pará, mais de meia década após a 
publicação do livro de João (2013).

Dessa forma, uma abordagem com a metodologia 
“Revisão Sistemática de Literatura” (RSL), pode con-
tribuir para que se vislumbre o desenvolvimento da 
pesquisa científica no tema.

A adoção metodológica RSL, permite que se iden-
tifique os caminhos das pesquisas realizadas, as bases 
de dados adotadas e os critérios utilizados. Por outro 
lado, procedimentos não sistemáticos apresentam li-
mitações para continuidade dos estudos, por se desco-
nhecer como os autores selecionaram e encontraram as 
publicações, limitando, inclusive, a reprodução da pes-
quisa, o que é pouco científico. Assim, esse estudo se 
propõe a uma contribuição inicial, mas que não esgota 
o tema.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Conforme o exposto por Brilha (2005), sobre a 
construção conceitual dos termos ligadas a Geodiver-
sidade, é importante que se estabeleça que concepções 
foram adotadas para os conceitos utilizados no desen-
volvimento desta pesquisa. Nesse sentido, com a ciên-
cia do repertório informacional levantado pelo próprio 
Brilha (2005), considera-se Geodiversidade conforme 
o expresso por Murray Gray:

“the natural range (diversity) of geological (rocks, minerals, 
fossils), geomorphological (landforms, topography, physical 
processes), soil and hydrological features. Is includes their 
assemblages, structures, systems and contributions to 
landscapes” (Gray 2013, p.12).

Nascimento et al. (2008) apresentam o trinômio 
Geodiversidade-Geoconservação-Geoturismo, 
todavia, o trabalho de Brocx & Semeniuk (2019), agrupa 
mais termos ligados a Geodiversidade, sendo eles: 
Geodiversity, Geoheritage, Geoconservation, Geoeducation, 
Geotourism, Geosites/Geoparks, Geomanagement.

Considerando a contribuição de Stewart e Nield 
(2013) sobre a comunicação científica em Geociências, 
voltada para popularização do conhecimento. os auto-
res não chegam a cunhar um termo, porém, apresen-
tam toda uma concepção de abordagem desse tipo de 
comunicação, por isso, considerou-se neste trabalho 
fazer uso também do termo Geocomunicação.

Assim, neste estudo resolveu-se adotar os seguin-
tes termos ligados a Geodiversidade: Geopatrimônio, 
Geoconservação, Geoeducação, Geocomunicação, 
Geoturismo, Geossítio, Geoparque e Geogestão.

Brilha (2005) apresenta o termo patrimônio 
geológico como um conjunto de geossítios de uma 
dada porção do Planeta. Contudo, pelo fato do termo 
“patrimônio”, no contexto brasileiro, remeter a uma 
ideia de um construto ligado a “identidade e memória” 
(BRASI 1988), preferiu-se trabalhar esse conceito em 
conexão com essa visão de patrimônio, não apenas 
como um tipo de coletividade, mas, como um construto 
que considere identidade, memória e significado às 
representações, significados e significantes da história 
geológica do Planeta e suas resultantes.
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Dessa forma, por meio do “Projeto de Extensão Doc 
Civil: Olhares sobre o Patrimônio – ANO II”, coordenado 
pelo primeiro autor deste trabalho, foram consultadas 
as bases científicas Clarivate Analytics e Elsevier (mun-
dialmente conhecidas pelo repositório de publicações 
revisadas por pares), como também a SciELO, todos os 
trabalhos que pudessem apresentar esses termos.

Os conceitos expostos na Tabela 1 foram os 

selecionados para serem adotados como unidades 
de contexto nas leituras das publicações, assim, eles 
serviram de balizadores para apoiar a compreensão dos 
estudos que foram realizados.

Com base nessa interpretação realizada a partir 
dos autores citados na Tabela 1, foi possível construir 
o repertório informacional que guiou a conduta 
epistemológica deste trabalho.

Tabela 1. Conceitos correlacionáveis com a Geodiversidade.

TERMO CONCEITO REFERÊNCIAS

Geopatrimônio

É o patrimônio atrelado as características geológicas do Planeta 
e seus significados, que venham configurar um legado para 
ciência, turismo e herança e, dessa forma, apresentem interesse à 
preservação.

Brocx e Semeniuk 
(2019)

Geoconservação Conservação da diversidade de recursos e sistemas do Planeta de 
forma a permitir a evolução em conformidade com o padrão natural. Sharples (1993)

Geoeducação
Ramo da educação ambiental voltado para Geoconservação, 
desenvolvido e realizado em ambientes formais e informais de 
ensino.

Moura-Fé et al. (2016)

Geocomunicação
Comunicação de informações e conhecimentos das Geociências, por 
meio de narrativas, com enfoque estratégico no engajamento com o 
tema.

Stewart e Nield (2013)

Geoturismo
Campo da Turismologia que correlaciona as Geociências e 
comunidades locais, o qual tem por recurso o geopatrimônio e 
produtos (tangíveis e intangíveis) atrelado a ele.

Farsani et al. (2014)

Geossítio
Ocorrência de um ou mais elementos da Geodiversidade, 
geograficamente delimitado, ao qual pode ser atribuído valor 
significativo (cultural, científico, estético, turístico, etc.)

Brilha (2005)

Geoparque Área na qual a Geonservação é realizada em íntima relação com o 
desenvolvimento (em múltiplas adjetivações) da comunidade local. Brilha (2005)

Geogestão
Plano de gestão das atividades a serem realizadas para garantir a 
segurança das pessoas e preservação do geopatrimônio durante as 
práticas de fruição desse patrimônio.

Brocx & Semeniuk 
(2019)

Fonte: Sharples (1993); Brilha (2005); Stewart & Nield (2013); Farsani et al. (2014); Moura-Fé et al. (2016); Brocx & 
Semeniuk (2019).

Sabe-se que existem terminologias como Geomo-
numentos e Geoprodutos, por exemplo, mas, como tais 
termos ainda não figuram construtos ou campos de co-
nhecimento, eles foram desconsiderados para lastrear 
este estudo. 

PERCURSO METODOLÓGICO

Com base na compilação realizada por Gerhardt 
& Silveira (2009) pode-se considerar que este trabalho é 
uma pesquisa exploratória, uma vez que, ele se propõe a 
verificar como se encontra a produção científica de pu-
blicações sobre a Geodiversidade, no contexto paraense.

A pesquisa exploratória foi realizada por meio 
do levantamento bibliográfico apoiado pela análise do 
conteúdo.

Para realização do levantamento bibliográfico 
se fez uso da metodologia Revisão Sistemática de 
Literatura (RSL), no sentido proposto por Cook et 
al. (1997), que orienta a uma busca sistemática pela 
produção científica sobre uma dada questão ou tema, 
adotando estratégias previamente definidas.

A adoção dessa técnica se fez, pois, por ser 
sistemática, permitindo a descrição pormenorizada de 
seus procedimento e verificação de seus resultados. Os 
procedimentos corriqueiros do uso de termos de buscas 
lançados em bases de dados científicas ou mesmo 
em buscadores na internet, raramente informam, 
por exemplo, o campo amostral de publicações 
envolvidas, como tais publicações foram selecionadas, 
tornando difícil dar prosseguimento em continuidade 
e atualização do levantamento bibliográfico feito de 
maneira não sistemática.
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Sampaio & Mancini (2007) dividem o 
procedimento da RSL em cinco etapas, que neste 
trabalho serão denominadas: Etapa 1 – Definição da 
Questão de Busca; Etapa 2 – Definição das Bases de 
Busca; Etapa 3 – Definição dos Termos de Busca; Etapa 
4 – Seleção das publicações identificadas; Etapa 5 – 
Elaboração de Quadro Síntese.

A Questão de Busca, como anteriormente 
comentado, foi o que tem sido publicado sobre 
Geodiversidade, cujo objeto de estudo, esteja 
localizado no estado do Pará. As Bases de Busca que 
foram acessadas são ScienDirect, Scorpus, Web of Science e 
SciELO. Adoção dessas bases se deve ao fato de serem 
bases de dados que reúnem trabalhos revisados por 
pares, com abrangência superior a 20 mil publicações.

Os Termos de Busca foram: Geodiversidade, 
Amazônia e Pará. Com exceção do termo Pará, os demais 
foram grafados em língua inglesa, devido ser o idioma com 
maior abrangência internacional, se fez uso do operador 
booleano AND, para associar os termos de busca, como 
também, foi utilizado o operador de proximidade.

Para selecionar as publicações identificadas 
pelos termos de busca, foram lidos o título e o resumo, 
para determinar se a publicação apresentava relação 
com a Questão de Busca (ser uma pesquisa sobre a 
Geodiversidade, em que o objeto de pesquisa está 
localizado no estado do Pará).

Adotando Bardin (2011), as unidades de registro 
foram Geodiversidade e Pará, enquanto que, a unidade 
de contexto foi o uso dos termos listados na Tabela 
1 (Geopatrimônio, Geoconservação, Geoeducação, 
Geocomunicação, Geoturismo, Geossítio, Geoparque 
e Geogestão) em pesquisas relacionadas a 
Geodiversidade cujo objeto de estudo se localizasse 
no Pará ou, ao menos, o autor correspondente registrar 
sua localização no Pará (para o caso de pesquisas de 
cunho mais teórico). Frisa-se que os termos da Tabela 1 
também foram considerados em língua inglesa.

Como Geodiversidade pode ser compreendido 
como um tema relativamente recente na literatura 
acadêmica brasileira, afinal, os primeiros livros em 
língua portuguesa foram publicados na primeira década 
do século XX, Brilha (2004) e Nascimento et al. (2008), o 
recorte temporal desse levantamento do Estado da Arte 
se estendeu pela segunda década do século XXI, do ano de 
2010-2020, por mais que muitas vezes, existam menções 
ao Estado da Arte ser referente a estudos realizados 
apenas no último lustro, se preferiu, axiomaticamente, 
adotar o intervalo de uma década.

Para Elaboração do Quadro Síntese foram 
adotados os descritores: Autoria, Título da Publicação, 
Método/Técnica e Ano.

Deste modo, o agrupamento de publicações 
realizado pode identificar que métodos e/ou técnicas 
as publicações fizeram uso, assim, pode-se inferir 
indiretamente, como estão sendo conduzidos os 
estudos na área de Geodiversidade no Estado do Pará.

Se fez uso da ferramenta Google Scholar para 
se ter acesso a publicações que não estavam nas 
bases científicas, fazendo uso dos termos de busca 
“Geodiversidade” e “Estado do Pará”. Em teste 
prévio, foram os que apresentaram maior retorno 
(quando em inglês, retornaram trabalhos que eram 
possíveis de serem alcançados com uso dos termos 
em português, mas o inverso não foi possível). Para 
se poder compreender o processo de busca por dados 
ou informações sobre a Geodiversidade se utilizou a 
ferramenta Google Trends e o https://answerthepublic.
com/, os quais permitem identificar padrões de 
pesquisa na rede mundial de computadores sobre um 
determinado tema.

Como categoria analítica para auxiliar na 
discussão dos resultados se fez uso do conceito de David 
Paul Ausubel (1918-2018) denominado “organizadores-
prévios”, enquanto material que permitem a 
compreensão inicial sobre um dado tema, partindo do 
pressuposto que, sem incentivo ao fornecimento de 
organizadores-prévios, existe um impacto negativo 
nas possibilidades de aprendizagem significativa 
sobre Geodiversidade, por mais que a mesma possa 
ocorrer, a baixa produção científica sobre, pode ser 
um reflexo indicativo que organizadores-prévios 
não estejam sendo fornecidos, assim, resultando em 
um baixo índice de produção científica no assunto, no 
estado do Pará.

ESTADO DA ARTE DA  
GEODIVERSIDADE NO PARÁ

Na base ScienDirect os termos “Geodiversity” e 
“Amazon” retornaram 25 publicações, sendo a primeira 
de 2003 e as duas últimas de 2021 (Fig. 1). Lembrando 
que o recorte temporal deste trabalho (2010-2020), 
fez com que restem 21 publicações, contudo, as duas 
publicações de 2021 também foram analisadas a parte, 
para o caso de terem alguma contribuição ao foco da 
pesquisa.
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Figura 1. Quantidade de trabalhos identificados na base 
ScienceDirect para os termos Geodiversity e Amazon. 

Fonte: Elsevier (ScienceDirect), consultada em novembro/2020.

Após analisar 21 publicações, nenhuma abordava a 
Geodiversidade no contexto do Estado do Pará. Como 
informado anteriormente, foi observada as duas publica-
ções constantes na base do ano de 2021, contudo, essas 
também não tratavam sobre a região foco deste trabalho.

É válido informar que dentre essas publicações, o 
artigo de Campos-Silva et al. (2015) cita que o Estado do 
Amazonas possui a Secretaria de Estado de Mineração, 
Geodiversidade e Recursos Hídricos (SEGEORH), e 
segundo os autores, ela apresenta ações que se alinham 
com o incentivo para com a exploração da Geodiversida-
de da região, por meio da instalação de infraestruturas e 
projetos de mineração, os quais são visualizados como 
potenciais ameaças pelos autores.

Os termos de busca “Geodiversity” e “Pará” na base 
ScienDirect retornaram 22 publicações (Fig. 2). Contu-
do nenhuma delas abordava a questão de busca deste 
trabalho.

Figura 2. Quantidade de trabalhos identificados na base 
ScienceDirect para os termos Geodiversity e Pará. 

Fonte: Elsevier (ScienceDirect), consultada em novembro/2020.

A base Scorpus para os termos de busca “Geodiver-
sity” e “Amazon” retornam apenas três publicações, mas 
nenhuma contemplava o foco deste trabalho, essas pu-

blicações eram dos anos de 2016, 2019 e 2020. Nessa 
mesma base os termos “Geodiversity” e “Pará” retorna-
ram 23 publicações (Fig. 3). 

Figura 3. Quantidade de trabalhos identificados na base 
Scorpus para os termos Geodiversity e Pará. 

Fonte: Elsevier (ScienceDirect), consultada em novembro/2020.

Dessas 23 publicações, 17 apresentavam estudos 
referentes a Geodiversidade no contexto brasileiro. 
Todavia, dessas 17, apenas uma publicação, de 2014, 
o objeto de pesquisa pode ser considerado como em 
território paraense, sendo essa a publicação de Paula 
Silva et al. (2015), a qual metrifica a Geodiversidade na 
Bacia do Rio Xingu, como parte desta bacia está em 
território paraense, essa publicação foi considerada 
como atendendo a questão de busca deste trabalho.

O trabalho desses autores identificou que na 
localidade denominada “Grande Curva do Xingu”, 
possui uma expressiva quantidade de elementos da 
Geodiversidade, porém, essa porção é a que dispõem 
de menos dispositivos legais que poderiam incentivar a 
proteção dessa Geodiversidade.

Partindo para base de Web of Science os termos 
“Geodiversity” e “Amazon” retornaram 5 publicações, en-
quanto que os termos “Geodiversity” e “Pará” retornou 
79 publicações (Fig. 4). 

Figura 4. Quantidade de trabalhos identificados na base 
Web of Science para os termos “Geodiversity” e “Pará”. 

Fonte: Clarivate Analytics (Web of Sicence), consulta em 
novembro/2020.
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No caso do grupo de 5 publicações (sendo um de 
2013, dois de 2015, um de 2017 e um de 2019), apenas 
duas delas poderiam ser selecionadas, pois se tratavam 
de trabalhos que abordavam a Geodiversidade no 
contexto paraense, sendo o trabalho de Silva et al. 
(2013), sobre a Geodiversidade da bacia hidrográfica 
do Rio Xingu, que ainda não tinha sido selecionada 
nas bases anteriormente consultadas, contudo, a outra 
publicação, já tinha sido anteriormente identificada, na 
base Scorpus, pois se tratava do trabalho de Paula Silva 
et al. (2015). 

Ainda se salienta que dentre essas 5 publicações 
constava a publicação de Reis et al. (2017), o qual 
realizou um mapeamento da Geodiversidade do 
Supergrupo Roraima na região de fronteira do estado 
de Roraima com a Venezuela. 

Em relação aos 79 artigos que retornaram da 
base Web of Science, com uso dos termos “Geodiversity” e 
“Pará”, 13 publicações abordavam o Brasil, entretanto, 
apenas um versava sobre a Região Amazônica de Silva 
et al. (2013) sobre a bacia hidrográfica do Rio Xingu, 
anteriormente contabilizada.

A base SciELO nos termos “Geodiversity” e 
“Amazon” não retornaram nenhum trabalho, mas, nos 
termos “Geodiversity” e “Pará” retornou 24 publicações 
(Figura 5). Dessas, dez tinham como objeto de 
estudo ocorrências brasileiras, porém, nenhuma das 
publicações tinha como foco a Geodiversidade no 
estado do Pará.

Figura 5. Quantidade de trabalhos identificados na base 
SciELO para os termos “Geodiversity” e “Pará”. 

Fonte: SciELO, consulta em novembro/2020.

Por mais que o termo “Pará” faça com que sejam 
identificados trabalhos, se faz necessário recordar 
que o fato dessas letras p, a, r, a, reunidas, formando a 
palavra “para” (no sistema a acentuação é irrelevante), 
pode significar que retornem trabalhos que tenham a 
palavra “para” no documento, mas, não no contexto 
desejado, por isso, são descartados após análise do 
conteúdo deles. Por exemplo, as palavras parallel, 
paradigma, parameters, comparatively, etc. por conterem 
“para”, acabam retornando trabalhos. Todavia, isso 
não foi um impeditivo, afinal, foram identificados 
trabalhos, quando, finalmente, o termo “para”, referia-
se ao nome do estado do Pará. Por analogia, a mesma 
questão perpassa pelo termo “Amazon”, identificando 
trabalhos que continham tanto o termo em si, como 
também, aqueles que adotavam “Amazonia”.

Resolveu-se fazer uso da técnica denominada 
snowballing (Wohlin 2014), a qual consiste em verificar 
as referências bibliográficas das obras identificadas. 
Ainda assim, não foi possível selecionar trabalhos que 
versassem sobre a Geodiversidade no estado do Pará.

A Tabela 2 expõe a síntese dos resultados 
encontrados nas bases. Em todos as bases, percebe-se 
(Figs. 1, 2, 3, 4, e 5) que a intensificação dos trabalhos 
se deu na última década (2010-2020), com aumento da 
produção científica sobre o tema a partir de 2015.

Quando se analisa os dois trabalhos selecionados 
após consulta e análise das 4 principais bases 
científicas revisadas por pares, percebe-se ambas 
como primeiras autoras a Juliana de Paula Silva. Em 
relação aos demais autores, em 2013 contava com a 
colaboração de Alexandre Marques Aguiar, em 2014 
não, permanecendo nos dois anos os colaboradores 
Cleide Rodrigues e Diamantino Ínsua Pereira.
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Tabela 2. Síntese dos resultados da RSL nas bases consultadas.

Bases
TERMOS DE BUSCA

Selecionado“Geodiversity” e 
“Amazon” “Geodiversity” e “Pará”

ScienceDirect 25 22 0

Scorpus 3 23 1

Web of Science 5 79 1

SciELO 0 24 0

PUBLICAÇÕES

Autores Título Método/Técnica Ano

Paula Silva et al. 
(2014) 

Mapping and 
Analysis of 
Geodiversity Indices 
in the Xingu River 
Basin, Amazonia, 
Brazil

Mapeamento, com base no trabalho de Pereira D. I; Pereira 
P.; Brilha, J.; Santos, L. Geodiversity assessment of Parana 
State (Brazil): an innovative approach. Environmental 
Management, v.52, p.541-522, 2013. Disponível em:  http://
link. springer.com/article/10.1007%2Fs00267-013-0100-2.

2014

Silva et al. (2013)

Geodiversity 
assessment of the 
Xingu drainage 
basin

Mapeamento, com base no trabalho de Pereira, D.; Santos, 
L.; Silva, J.; Pereira, P.; Brilha, J.; Silva, J.; Rodrigues, C. 
Mapping regional geodiversity in Brazil and Portugal. 
Geologia dell’Ambiente, Supplemento al n. 3/2012, p. 107–
108, 2012.

2013

A pesquisadora Juliana de Paula e Silva é bacharel 
(2001) e licenciada (2003) em Geografia, mestre 
em Geografia Física (2006) e doutora em Geografia 
Física, tituladas pela Universidade de São Paulo. A 
pesquisadora Cleide Rodrigues foi sua orientadora de 
mestrado e doutorado (a monografia de conclusão de 
curso foi orientada pelo professor Dr. Jurandyr Luciano 
Sanches Ross). O pesquisador Diamantino Ínsua Pereira 
é catedrático do Departamento de Ciências da Terra 
da Universidade do Minho e o pesquisador Alexandre 
Marques Aguiar possui graduação em Geografia (2005) 
pela Universidade Estadual de Maringá e Mestrado 
em Geografia Física (2009) pela Universidade de São 
Paulo, orientado pela professora Cleide Rodrigues, a 
qual teve toda suas titulações pela Universidade de 
São Paulo, graduação em Geografia (1980), Mestrado 
em Geografia Física (1990) e Doutorado em Geografia 
Física (1997).

Os dois trabalhos, assim, versão sobre a mesma 
região e foram escritos, basicamente, pelas mesmas 
pessoas.

Em relação a técnica, em ambos, é adotado 
o mapeamento geológico para identificação e 
espacialização da Geodiversidade identificado no local 
visitado. Em ambos os trabalhos, o método é extraído 
de artigos que tem em comum o mesmo primeiro 

autor: Diamantino Ínsua Pereira. Entre o artigo de 
Pereira et al. (2012) e Pereira et al. (2013) não existem, 
metodologicamente, grandes diferenciações.

Pereira et al. (2012, 2013) calculam um Índice de 
Geodiversidade através da soma de índices parciais 
(Geologia, Geomorfologia, Paleontologia, Pedologia, 
Ocorrências minerais), considerando uma dada escala 
(1:500.000 a 1:650.000) e a espacialização desses 
índices parciais em uma grade sobre a área alvo. Assim, 
é possível gerar sobreposições de cada mapa realizado 
para os índices parciais e reuni-los em um único mapa.

O fato de apenas esses dois trabalhos terem sido 
identificados nas bases de dados não significa que não 
existam outros, apenas expressa que nas principais 
bases científicas internacionalmente reconhecidas e 
de maior prestígio científico, não é possível identificar 
mais do que 2 trabalhos sobre a Geodiversidade do 
estado do Pará, uma série de fatores pode explicar isso, 
desde as barreiras linguísticas (essas bases demanda de 
conhecimento da língua inglesa), recursos financeiros 
(os valores cobrados para publicações nos periódicos 
cadastrados nesta base), dentre outros motivos que 
fogem ao escopo deste trabalho investigar.

Observa-se ainda que a única pesquisadora com 
produção científica sobre o Pará que consta nas bases 
não é radicada em nenhuma instituição localizada na 
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região norte, contudo, observa-se por meios dos autores 
dos trabalhos identificados e da fundamentação 
teórica do método, uma ligação com a Universidade 
do Minho, local que agrega diversos pesquisadores da 
Geodiversidade portuguesa.

Contudo, como acessar as publicações de 
outros autores que não possuem seus trabalhos nas 
bases científicas consagradas? Resolveu-se acessar 
a plataforma Google Scholar, ferramenta de busca do 
Google para pesquisas escolares, contudo, a mesma 
filtra trabalhos acadêmicas da rede mundial de 
computadores, sendo que, estar na rede mundial de 
computadores, obviamente, não significa certeza de 
qualidade científica para o trabalho.

Utilizado os termos de busca “Geodiversidade” 
e “Estado do Pará” associados por meio do operador 
booleano AND, retornou 300 resultados (consulta 
realizada em novembro de 2020). Se fez uso dos termos 
em português pois, quando usados em inglês, apenas 50 
resultados foram encontrados (quando analisados, as 
publicações selecionadas também eram identificadas 
por meio do uso dos termos de busca em português).

Foram identificadas 12 publicações após a análise 
dessas 300 publicações, considerando a técnica 
snowballing (Wohlin 2014), foi acrescido 1 publicação 
(inclusive a mesma era recorrentemente citada nas 
publicações sugeridas pela ferramenta Google Scholar), 
conforme expresso no Quadro 3.

Tabela 3. Resultado após análise das publicações presentes no Google Scholar.

PUBLICAÇÕES
Autores Título Método/Técnica Ano

Abraão Levi dos Santos 
Mascarenhas

Tese: Mapas Temáticos e 
Modelização Gráfica para Avaliação 
das Estruturas Territoriais em Bacias 
Hidrográficas

Mapeamento e geoprocessamento, 
com base na concepção de 
Geoecologia da Paisagem de 
Rodriguez et al. (2004).

2020

Sheila Gatinho Teixeira; Iris 
Celeste Nascimento Bandeira

Mapa: Mapa Geodiversidade da 
costa nordeste do Pará

Mapeamento e geoprocessamento 
(método desenvolvido pela equipe 
do projeto).

2019

Abraão Levi dos Santos 
Mascarenhas; Maria Rita 
Vidal

Artigo: Medindo padrões de 
Geodiversidade da região 
hidrográfica do Tocantins, Pará, 
Amazônia-Brasil

Mapeamento e Geoprocessamento, 
espacialização dos valores da 
Geodiversidade, conforme definições 
de Brilha (2005) e Gray (2004).

2019

Maria Rita Vidal; Abraão Levi 
dos Santos Mascarenhas; 
Diemison Ladislau Alencar; 
Andréa Regina de Britto 
Costa Lopes.

Artigo: Temas e Temáticas para 
Zoneamento de Sistemas Cársticos 
na Amazônia Oriental-Brasil

Mapeamento e geoprocessamento, 
com base na concepção de 
Geoecologia da Paisagem de 
Rodriguez et al. (2004).

2019

Luciana Martins Freire; 
Joselito Santiago Lima; Edson 
Vicente da Silva

Artigo: Proposta de Planejamento 
Ambiental e Turístico para a 
Caverna do Limoeiro, Medicilância 
(Pará)

Mapeamento e Geoprocessamento, 
com base em Análise Geoecológica 
proposta Rodriguez e Silva (2004).

2019

Leonardo de Souza Silva; 
Sue Anne Regina Ferreira da 
Costa

Artigo: Uma proposta de fomento 
à salvaguarda do patrimônio 
paleontológico da praia do Atalaia, 
Pará, Brasil.

Pesquisa exploratória sobre o 
conhecimento acadêmico (pesquisa 
documental) e do senso comum 
(questionário fechado) em relação a 
Formação Pirabas.

2019

Luiza Corral Martins de 
Oliveira Ponciano

Artigo: Geotales: narrando as 
histórias petrificada pela Terra

Relato de experiência que 
versa sobre Geoeducação e 
Geocomunicação.

2018

Luciana Martins Freire; 
Edson Vicente da Silva; César 
Ulisses Vieira Veríssimo; 
Joselito Santiago Lima

Artigo: Geoconservação em 
Patrimônios Espeleológicos 
da Amazônia: proposta de 
planejamento ambiental para a 
província espeleológica Altamira-
Itaituba (PA)

Mapeamento e Geoprocessamento, 
com base em Análise Geoecológica 
proposta Rodriguez & Silva (2004).

2016
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Luciana Martins Freire; 
Edson Vicente da Silva; César 
Ulisses Vieira Veríssimo; 
Joselito Santiago de Lima

Artigo: Carste não-carbonático da 
Amazônia: análise geoecológica da 
Província Espeleológica Altamira-
Itaituba

Mapeamento e Geoprocessamento, 
com base em Análise Geoecológica 
proposta Rodriguez e Silva, (2004).

2015

Adriano Dias Borges

Dissertação: Diagnóstico da 
Geodiversidade da Ilha de Cotijuba: 
contribuições para a análise de 
implantação de infraestrutura e 
Geoturismo.

Mapeamento e Geoprocessamento, 
espacialização dos valores da 
Geodiversidade, conforme definições 
de Brilha (2005) e Gray (2004).

2014

Xafi da Silva Jorge João Livro: Geodiversidade do estado do 
Pará

Pesquisa Documental, 
Levantamento Bibliográfico, 
Pesquisa de Campo, mapeamento 
e Geoprocessamento, com base em 
CPRM (2006)

2013

Juliana de Paula e Silva

Tese: Avaliação da diversidade 
de padrões de canais fluviais e 
da geodiversidade na Amazônia 
- aplicação e discussão na bacia 
hidrográfica do Rio Xingu

Mapeamento e Geoprocessamento, 
com cálculo do Índice de 
Geodiversidade desenvolvido por 
Pereira (2006).

2012

Juliana de Paula e Silva; 
Cleide Rodrigues

Artigo: Morfologia fluvial como 
indicador de Geodiversidade: 
exemplos de rios brasileiros

Geoprocessamento e Análise 
morfológica fluvial, essa baseada 
em Morisawa (1985).

2010

TOTALIZAÇÃO - PUBLICAÇÕES
Artigos científicos 8
Teses 2
Dissertações 1
Mapas 1
Livros 1

Observando-se na Tabela 3 que das 13 publicações 
selecionadas, 5 são de 2019, comparando as décadas de 
2010 com a década de 2020, percebe-se que apenas uma 
única publicação foi realizada na primeira década do 
século XXI, sobre a Geodiversidade do estado do Pará. 
Sendo essa publicação de autoria de duas pesquisado-
ras que possuem trabalho encontrado nas bases cientí-
ficas de prestígio.

Caso se considere os pesquisadores que redigiram 
os artigos que estão nas bases científicas, mas que, ainda 
não entraram nessa contagem de 17 pesquisadores 
identificados no Google Scholar, pode-se chegar a 
contagem de 19 pesquisadores que possuem trabalhos 
sobre a Geodiversidade do estado do Pará. Com 
exceção de Ponciano (2018), que realizou um relato 
de experiência, Silva & Costa (2019), que fizeram uma 
pesquisa exploratória, por meio de pesquisa documental 
com uso de questionário, e, Silva & Rodrigues (2010), 
que realizaram apenas geoprocessamento, todos os 
demais realizaram mapeamento e geoprocessamento. 
Na análise dos artigos, percebe-se a demanda por 
adotar escalas de detalhe para refinar os estudos que 
ainda trabalham com escalas superiores a 1:10.000. 

Contabilizando as publicações (tanto as obtidas 
nas bases científicas como as obtidas no Google Scholar) a 
pesquisadora Juliana de Paula e Silva apresenta o maior 
número de publicações em relação aos demais (Fig. 6).

Figura. 6. Quantitativo de publicações por autor.

Assim, é possível inferir como a área da 
Geodiversidade sobre o estado do Pará ainda possui 
poucas publicações, principalmente se considerar a práxis 
de demanda por estar em bases científicas de prestígio. 
Mesmo ampliando para rede mundial de computadores, 
considerando publicações científicas, ainda pode-se 
considerar baixa a produção de estudos, não chegando a 
vinte, mesmo com uso de técnica snowballing.

Quando se consulta o termo Geodiversidade com 
uso da ferramenta Google Trends (Fig. 7), percebe-se que 
no estado do Pará a busca pelo termo, nos últimos cinco 
anos não gerou dados suficientes para que se pudesse 
calcular a busca, logo, é extremamente baixa a procura 
pelo termo, em relação a outras regiões do país.
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Figura 7. Valores de busca calculados em uma escala de 0 a 100, onde 100 significa que o tema é 
popular. Fonte: Google Trens. Consulta dos últimos cinco anos, realizada em novembro de 2020.

De acordo com o sítio https://answerthepublic.com/ 
(consulta em 22 de novembro de 2020), o termo Geodiver-
sidade é mais procurando na internet associado a questio-
namento sobre o que significa, qual o seu conceito, qual a 
geodiversidade de um dado lugar. Isso pode denotar que o 
tema ainda carece de mais divulgação para o público leigo. 

Esse fator é preocupante, pois, um dos fatores que 
influencia a própria visão sobre patrimônio em si, é o 
sentimento de pertencimento e de valoração, uma vez 
que é deveras dificíl valorar o desconhecido.

Nesse pespectiva pode-se observar que deve ser 
realizados esforços maiores para que os organizadores 
prévios, na concepção de David Paul Ausubel (1918-
2018), sejam fornecidos, tanto para que a comunidade 
científica do estado possa enveredar pela área, como, 
para que a própria população tenha maiores oportuni-
dades de conhecer sobre a Geodiversidade paraense. 

Uma propositiva, para maximizar o acesso a or-
ganizadores-prévios que digam respeito a Geodiversi-
dade, são as ações extensionistas, para tentar atingir 
a comunidade geral, enquanto que, ações de ensino, 
integradas, podem incentivar a produção e interesse 
científicos de discentes e docentes para desenvolverem 
pesquisas na área. 

Outra possibilidade seriam os pesquisadores com 
interesse em desenvolver pesquisas sobre Geodiversi-
dade no estado do Pará realizarem convênios e articu-
lações, sejam com as instituições, como também, com 
os pesquisadores que já conseguiram realizar os estu-
dos prospectivos no Pará. 

O Projeto de Extensão Doc Civil: Olhares sobre o 
Patrimônio – ANO II, que permitiu a realização dessa 
pesquisa, possibilitou iniciar as articulações e buscas 
de aumentar a produção científica sobre a Geodiversi-
dade paraense. Durante o ano de 2020, apesar da pan-
demia provocada pelo SARS-CoV-2, diversas ações em 

suporte virtual foram realizadas, disponibilizadas no 
perfil https://www.instagram.com/patrimoniosgpgg/, 
disponível em uma rede social, alcançando um públi-
co de mais de mil pessoas. Espera-se que no decorrer 
do ano de 2021, essas ações culminem em produções 
científicas que possam contribuir em reflexões sobre a 
temática.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Revisão Sistemática de Literatura permite estru-
turar o processo de levantamento bibliográfica, o qual 
muitas vezes, se dá de maneira não sistemática, sendo 
difícil saber quais critérios foram adotados para seleção 
das bibliografias, como foram obtidas, e por quais razões 
determinado número de publicações foi selecionado. 
Afastando-se desse cenário, este trabalho demonstrou 
por meio da RSL como ainda persiste uma carência por 
publicações sobre a Geodiversidade paraense.

Conforme a RSL e com apoio da técnica 
snowballing foi possível selecionar 15 trabalhos que 
tratam sobre a Geodiversidade no contexto paraen-
se. Entretanto, apenas 2 publicações estão em bases 
científicas consideradas relevantes. O uso do Goo-
gle Scholar pode ser importante para aumentar o pa-
norama de alcance, contudo, o fato e ser necessário 
utilizá-lo para tal fim releva uma questão da ciência 
brasileira, nossas revistas científicas não constam nas 
bases científicas de prestígio, questões idiomáticas 
podem representar um fator limitante para que a pro-
dução científica esteja nessas bases. Ainda assim, em 
duas décadas poucos trabalhos foram produzidos, em 
grande parte sendo trabalhos de mapeamento asso-
ciados com geoprocessamento, ou seja, são trabalhos 
de identificação da Geodiversidade, o que denota o 
estado inicial das pesquisas sobre o tema no estado 
do Pará. 
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A própria busca pelo tema na rede mundial de com-
putadores, utilizando o Google, para região norte ainda é 
restritivo, mostrando indiretamente que o tema ainda é 
de pouco interesse ou conhecimento pelo senso comum.

São necessárias ações que possam de alguma for-
ma contribuir para modificar esse cenário. Espera-se 
que a popularização dos temas possa aumentar a aten-
ção, observando-se que, desde 2019, existe um maior 
número de publicações. Assim, espera-se que as ações 
de divulgação e popularização científica possam con-
tribuir, mesmo que indiretamente, para o desenvolvi-
mento de estudos e maior interesse sobre o campo da 
Geodiversidade.

Ações estruturantes que permitam aumentar a 
presença de trabalhos nas bases científicas de prestígio 
precisam ser realizadas, para que se possa alcançar os 
padrões de qualidade exigidos pelas instituições de fo-
mento brasileiras, entretanto, mesmo nas revistas que 

não estão em bases científicas internacionais, faz-se 
necessário também aumentar a presença de trabalhos 
que abordem a Geodiversidade paraense. Nesse sen-
tido, projetos de ensino de literancia científica podem 
contribuir, espera-se que o Projeto Doc Civil: Olhares 
sobre o Patrimônio – ANO II, por meio das ações dispo-
nível no perfil em rede social (https://www.instagram.
com/patrimoniosgpgg/) possa estimular e sensibilizar 
para atividades nesse sentido.

Para continuidade das pesquisas, recomenda-se 
pesquisas nos temas elencados no Quadro 01: Geopa-
trimônio, Geoconservação, Geoeducação, Geocomuni-
cação, Geoturismo, Geossítio, Geoparque e Geogestão, 
de forma específica ou correlacionados, sejam pesqui-
sas exploratórias, ou mesmo, pesquisas descritivas ou 
explicativas, inclusive em contexto amazônico, onde 
foram identificadas, também, poucos trabalhos sobre 
Geodiversidade.
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RESUMO: Os fragmentos lenhosos fósseis, quando bem pre-
servados, podem fornecer importantes informações acerca do seu 
ambiente de vida, bem como sobre o ambiente de fossilização. 
Com base nisso, este trabalho tem por objetivo caracterizar os 
processos diagenéticos que atuaram na preservação de lenhos 
fósseis, bem como correlacionar sua ocorrência ao contexto es-
tratigráfico da Bacia do Tacutu. O material selecionado corres-
ponde a doze amostras de lenhos fossilizados provenientes de três 
localidades do município de Bonfim, Estado de Roraima, sendo 
oito correspondentes aos afloramentos que ocorrem nas margens 
dos rios Tacutu e Arraia (Formação Boa Vista), e quatro do 
afloramento da Formação Serra do Tucano. O estudo tafonômi-
co foi realizado através da análise da morfologia, anatomia e mi-
neralogia para a observação da ação dos agentes potencialmente 
conservativos e destrutivos no processo de preservação. O estu-
do permitiu a identificação das estruturas anatômicas e tecidos 
vegetais demonstrando que, no geral, o processo de fossilização 
destruiu parcial/totalmente as estruturas anatômicas. A análise 
mineralógica apontou o quartzo como mineral predominante no 
processo de permineralização na forma microcristalina, cripto-
cristalina, e raras ocorrências de calcedônia fibrorradiada, além 
da presença de ferro sob a forma de hematita e raros feldspatos. 
Os lenhos de ambas as formações apresentaram características 
com o grupo das gimnospermas, sendo que apenas um espécime 
da Formação Boa Vista apresentou semelhanças ao gênero de 
coníferas Protocupressinoxylon, do clado das Cheirolepidiaceae. 
Além disso, foram encontradas lacunas provocadas por fungos 
que indicam a presença de umidade, que pode estar relacionada 
com o seu ambiente deposicional e não necessariamente com o 
seu habitat.

PALAVRAS-CHAVE: Permineralização; Conífera; Cretá-
ceo; Serra do Tucano.

ABSTRACT: The fossil woods fragments, when well 
preserved, can provide important informations about your living 
environment, as well as about the fossilization environment. This 
work aims to characterize the diagenetic process that acted in the 
preservation of fossil woods, as well as correlate its occurrence 
to the stratigraphic context from Tacutu Basin. The selected 
material corresponds to twelve samples of fossilized woods from 
three outcrops in the municipality of Bonfim, state of Roraima, 
with eight of then corresponding to the banks and beds of the 
Tacutu river and Arraia river (Boa Vista Formation), and four 
from Serra do Tucano Formation. The taphonomic study was 
carried out through the analysis of morphology, anatomy and 
mineralogy to observe the actions of potentially corservative and 
destrutive agents in the preservation process. The study allowed 
the identification of anatomic structures and plant tissues 
showing that, in general, the fossilization process destroyed 
partially or totally the anatomic structures. The mineralogical 
analysis showed the quartz as the predominant mineral in the 
permineralization process, occurring in monocrystalline and 
cryptocrystalline forms, with rare occurrences of chalcedony, in 
addition to the presence of iron in the form of hematite and rare 
feldspars. The woods from both locations showed characteristics 
with the group of gimnosperms, with only one specimen from Boa 
Vista Formation showed similarities to the genus of conifers 
Protocupressinoxylon, from the clade of Cheirolepidiaceae. 
In addition, gaps were found caused by fungi that indicate the 
presence of moisture, that may be related to the depositional 
environment and not necessarily to its habitat.

KEYWORDS: Permineralization; Conifer; Cretaceous; 
Serra do Tucano.
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INTRODUÇÃO

Fragmentos de plantas preservados pelo processo 
de silicificação são, dentre outros, um dos mais impor-
tantes que nos levam a compreensão da evolução das 
plantas vasculares, assim como os demais organismos fo-
tossintéticos (Greenwood 1991, Knoll 1985), devido à sua 
qualidade de preservação, bem como a sua alta frequência 
no registro fóssil (Stein, 1982). Lenhos silicificados são 
comuns desde o Paleozoico até o Holoceno. Os detalhes 
anatômicos preservados em nível celular fornecem dados 
importantes para definição da morfologia e ultraestrutu-
ra vegetal (Basinger & Rothwell 1977, Kenrick & Crane 
1991, Dettmann et al. 2009).

A preservação por sílica predomina em relação a 
permineralização por outros minerais, pois as plantas 
são comumente preservadas em ambientes continentais 
onde a sílica é amplamente disponível. A fonte de síli-
ca em sistemas terrestres pode ocorrer pela dissolução 
de diatomáceas ou feldspatos detríticos em sedimentos 
imaturos (Jefferson 1987, Matysová et al. 2010). Mesmo 
em sistemas que não possuem fontes importantes de sí-
lica, esse mineral pode resultar da dissolução de rochas 
siliciclásticas em águas subterrâneas (Knoll 1985).

O processo de silicificação em plantas tem sido 
amplamente discutido por diferentes autores (Leo & 
Barghoorn, 1976, Scurfield & Segnit, 1984, Furuno et 
al. 1986, Jefferson 1987, Mustoe 2008, Witke et al. 2004, 
Dietrich et al. 2013). Todavia, as dificuldades em replicar 
experimentalmente os processos têm sido um obstáculo 
para a aceitação dos modelos. Dentre os registros para 
o Cretáceo do Brasil, os lenhos silicificados ocorrem na 
Formação Botucatu da Bacia do Paraná (Pires et al. 2011), 
na Formação Alcântara da Bacia São Luís-Grajaú (Araú-
jo et al. 2011) e na Formação Missão Velha da Bacia do 
Araripe (Freitas et al. 2008). A primeira ocorrência de le-
nhos registrados na Bacia do Tacutu foi feita por Souza 
et al. (2009).

Com a criação do Laboratório de Paleontologia 
da Amazônia no Instituto de Geociências da Univer-
sidade Federal de Roraima – LaPA/UFRR, estudos 
paleontológicos foram intensificados, principalmente 
nas Formações Serra do Tucano e Boa Vista, unidades 
aflorantes na porção brasileira da Bacia do Tacutu. No-
vas ocorrências de lenhos foram registradas na Bacia e 
motivaram este estudo no sentido de: 1. apresentar o 
contexto estratigráfico dos lenhos fósseis registrados; 
2. caracterizar as estruturas anatômicas preservadas 
e propor afinidades botânicas dos tipos; e 3. discutir 
os processos diagenéticos que atuaram na preservação 
dos lenhos fósseis da Bacia do Tacutu.

CONTEXTO GEOLÓGICO

A Bacia do Tacutu é um rifte intracontinental lo-
calizado na fronteira entre o Brasil (estado de Rorai-
ma) e a Guiana, com uma área aproximada de 11.200 
km2, 300 km de comprimento e 30 a 50 km de largu-
ra (Eiras & Kinoshita 1988, Vaz et al. 2007). Segundo 
McConnel (1969) e Berrangé (1975), a formação do 
rifte está associada a episódios de rifteamento na por-
ção central do Oceano Atlântico no final do Jurássico 
Superior e início do Cretáceo Inferior. Sendo assim, 
a Bacia representa uma extensão sudoeste do Rifte 
Norte Atlântico, inserida no Escudo das Guianas com 
direção NE-SW (Costa et al. 1991).

Os dados sobre o arcabouço estrutural e depo-
sicional da Bacia são conhecidos por meio de teste-
munhos perfurados e levantamentos geofísicos reali-
zados nas décadas de 1980 e 1990 pela PETROBRAS 
na porção brasileira e pela companhia canadense 
Home Oil Ltd., na porção guianense (Crawford et al. 
1985). A partir disso, sabe-se que a Bacia apresenta 
um preenchimento sedimentar e vulcano-sedimentar 
em torno de 7.000 m de espessura (Eiras & Kinoshita, 
1988), compreendendo a Supersequência Jurássica - 
Formações Apoteri, Manari e Pirara; a Supersequên-
cia Cretácea – Formações Tacutu e Serra do Tucano 
e Quaternário – Formação Boa Vista (Fig. 1) (Vaz et 
al. 2007).

A Formação Serra do Tucano representa a fase 
final do rifteamento da Bacia e, de acordo com sua 
posição estratigráfica, é inferida ao final do Cretá-
ceo Inferior, Barremiano – Albiano (Vaz et al. 2007). 
O predomínio de rochas areníticas com estratifica-
ções cruzadas acanaladas e tabulares, níveis métricos 
pelíticos oxidados, laminados e com abundância em 
fendas de ressecamento permitiram a identificação de 
um sistema fluvial meandrante integrado a depósitos 
de planície de inundação em águas rasas e esporádicas 
(Reis et al. 1994). Esta formação encontra-se recober-
ta tanto a norte como a sul pela extensa sedimentação 
cenozoica da Formação Boa Vista, sendo que nas ad-
jacências do Morro Redondo, o contato se faz tectoni-
camente com os basaltos Apoteri por meio da falha de 
Lethem (Reis et al. 1994). A ocorrência de icnofósseis 
(Abreu-Ioris 2015, Souza & Sampaio 2007), impres-
sões de plantas (Lopes et al. 2011), lenhos silicificados 
e carvão vegetal (Santos 2015, Santos et al. 2016) e im-
pressões de restos foliares e possíveis sementes (Cruz 
2019) compõem o registro fossilífero desta unidade.
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Figura 1. Carta Estratigráfica da Bacia do Tacutu (Vaz et al. 2007).

A Formação Boa Vista corresponde à última fase 
tectonicamente ativa, quando ocorreram movimentos 
transcorrentes e compressivos devido às interações das 
placas do Caribe e da América do Sul. Com o fim da fase 
ativa, a paisagem foi exposta aos elementos climáticos 
erosivos, iniciando o processo de arrasamento do relevo, 
formando um sistema fluvial entrelaçado (Menezes et al. 
2020).

Essa unidade é constituída por duas sucessões 
sedimentares, separadas por uma discordância angular ao 
longo da estruturação da borda norte da Bacia do Tacutu. 
A sucessão sedimentar inferior, que ocorre a sudoeste e 
nordeste da capital Boa Vista e a sucessão sedimentar 
superior, com ocorrência no Domínio Uraricoera, 
na porção nor-nodeste do estado (Reis et al. 2001). É 
composta principalmente por areias finas a médias, silte 
grosso e depósitos conglomeráticos de canais localizados 
que recobrem camadas lateríticas (Berrangé 1977). Os 
perfis lateríticos são imaturos e desenvolvem solos 
podzólico e hidromórficos em ambas as sucessões (Reis 
et al. 2001). As maiores espessuras são encontradas nos 
blocos rebaixados das grandes falhas das bordas, onde 
dados sísmicos indicam até 120 m (Eiras et al. 1994). 
Conforme datações LOE (Luminescência Opticamente 
Estimulada) realizadas em sedimentos da sucessão 
inferior desta unidade, obtidas por Stern (2019) e Oliveira 
(2020), esses depósitos estão posicionados na transição 
Pleistoceno Superior-Holoceno Superior, corroborando 
com os dados anteriores de Montalvão et al. (1975) e Eiras 
et al. (1994).

ÁREA DE ESTUDO E MÉTODOS

A área de estudo está localizada na porção central 
da Bacia do Tacutu. O acesso se faz pela BR-401, sentido 
Boa Vista – Bonfim. Os lenhos ocorrem in situ e rolados em 
afloramentos localizados nas margens dos rios Tacutu e 
Arraia, e no afloramento Morro do Tiro (Fig. 2).

Durante a realização das atividades de campo para a 
coleta dos lenhos fósseis, foram confeccionados três perfis 
litoestratigráficos a partir da análise das propriedades texturais 
da rocha/sedimento, cor, espessura das camadas, presença de 
estruturas sedimentares, bioturbações e fósseis conforme 
Tucker (2014) e, em seguida, fácies sedimentares foram 
classificadas com base no tipo de rocha e estrutura sedimentar, 
adaptando a metodologia proposta por Miall (2006).

Para as análises taxonômica e tafonômica 
foram realizados, primeiramente, um estudo das 
características macroscópicas dos lenhos, como: cor 
(externa e interna), poros, tipo de sedimento/mineral 
de preenchimento, presença de medula e evidências de 
transporte. Em seguida, foram feitos cortes em seções 
planas transversal, longitudinal radial e longitudinal 
tangencial nos lenhos, conforme proposto por Guerra-
Sommer & Pires (2010), para a confecção de lâminas 
petrográficas. O estudo microscópico possibilitou a 
caracterização do grau de preservação das estruturas 
anatômicas, análise mineralógica e identificação 
dos processos fossildiagenéticos atuantes. Além das 
lâminas petrográficas, a identificação mineralógica foi 
acompanhada da análise de difração de raios-X de 6 
espécimes.
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As lâminas petrográficas foram confeccionadas no 
Instituto Tecnológico de Micropaleontologia da Uni-
versidade do Vale do Rio dos Sinos (ITT FÓSSIL – UNI-
SINOS), Rio Grande do Sul. A análise microscópica foi 
realizada sob microscópio de luz transmitida modelo 
Axio ScopeA1 Zeiss, equipado com câmera Axio CamMRc e 
software AxioVision 4.8, realizadas no Laboratório de Pe-
trologia da UFRR e no Laboratório de Paleobotânica da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

As análises da degradação fúngica foram identifi-
cadas conforme Blanchette (1995), Schwarze (2007) e 
Schweingruber (2007).

Para a análise de difração de raios-X (DRX), cerca 
de 30 g de cada espécime selecionado foi pulverizada 
utilizando o gral de ágata e pistilo e, em seguida, foram 
reservadas em tubos de ensaio e enviadas ao Laboratório 
de Difração de Raios-X (DRX) da Geoanalítica da 
Universidade de São Paulo (USP). As análises de 
DRX foram feitas para amostra total. A identificação 
taxonômica seguiu guias de identificação como o 
Iawa List of Microscopic Features for Soft Wood 
Identification (Gerards et al. 2007, Iawa Commitee, 
2004), bem como chaves de identificação de Bamford 
& Philippe (2001) e Philippe & Bamford (2008).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Contexto estratigráfico
Formação Serra do Tucano

A unidade compreende o afloramento denominado 
Morro do Tiro, o qual apresenta 3 m de espessura e 3 
litofácies sedimentares (Figs. 3 e 4):

a) Fácies conglomerática (Gca): essa fácies 
apresenta 1,3 m de espessura e coloração vermelha. 
Corresponde a um conglomerado sustentado por 
clastos de quartzo mono e policristalino, subangulosos a 
subarredondados, intercalado com arenito muito grosso. 
O contato superior é reto com a fácies Fsm (Fig. 4B).

b) Fácies arenítica (St): essa fácies varia de 0,6 a 1,8 
m de espessura com coloração vermelha. Composta por 
um conjunto de camadas de arenito muito grosso com 
estratificação cruzada tangencial (Fig. 4C). Em relação 
ao conteúdo fossilífero, essa fácies apresenta impressões 
de lenhos e bioturbações (icnofósseis). O contato supe-
rior com a fácies Gca é erosivo. Os arenitos com estra-
tificações cruzadas tangenciais são interpretados como 
depósitos de dunas subaquáticas de crista sinuosa (du-
nas 3D), formados por fluxos trativos unidirecionais em 
condições de regime de fluxo inferior (Miall 2006).

Figura 2. Mapa geológico com as ocorrências de lenhos fósseis da Bacia do Tacutu (BRASIL, 2004).
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c) Fácies pelítica (Fsm): essa fácies corresponde 
a uma lente de pelito maciço de 0,10 m de espessura. 
No topo do afloramento Morro do Tiro, essa fácies 
apresenta bioturbações (Fig. 4H). Seu contato superior 
é erosivo com a fácies St.

Formação Boa Vista

Na área de estudo, depósitos da Formação Boa 
Vista foram identificados na margem direita do rio 
Tacutu e na margem esquerda do rio Arraia. Os aflora-
mentos são do tipo barranco, sendo compostos por até 
4 litofácies sedimentares (Figs. 3 e 4):

a) Fácies conglomerática (Gcm): essa fácies varia de 
0,1 a 0,5 m de espessura, com coloração cinza. Correspon-
de a um conglomerado sustentado por clastos subarre-
dondados a arredondados de tamanho grânulos e seixos, 
com matriz arenosa fina a média. Seu contato superior é 
irregular com a fácies Sm. Fragmentos de lenhos fósseis 
foram identificados nessa fácies no perfil do rio Tacutu 
(Figura 4A), enquanto que no rio Arraia os lenhos ocor-
rem rolados, ou seja, fora do contexto estratigráfico. Se-
gundo Miall (2006), a fácies Gcm é formada por fluxos 
trativos unidirecionais de alta energia.

b) Fácies arenítica (Sm): essa fácies varia de 1 a 2 
m de espessura, com coloração amarelo claro. É com-

posta por grãos de areia fino a grosso, estrutura maci-
ça. No afloramento do rio Tacutu, a porção superior da 
fácies apresenta estruturas colunares de laterita (Fig. 
4E-F). A fácies Sm pode representar fluxos hipercon-
centrados em regime de fluxo inferior ou perda de es-
truturas devido a alteração intempérica (Miall 2006).

c) Fácies heterolítica (Hl): essa fácies apresenta 1 m 
de espessura, coloração cinza a branco. Apresenta inter-
calações centimétricas de areia muito fina e argila forman-
do laminações plano-paralelas (Fig. 4D). Possíveis estru-
turas de esponjas fósseis foram observadas nessa fácies. 
O contato superior é erosivo com a fácies Gcm. Segundo 
Miall (2006), essa fácies corresponde a ciclo de diminui-
ção de energia com relação de tração e suspensão, visto 
que os arenitos são depositados em contexto de tração 
por fluxo unidirecional, enquanto os pelitos são deposi-
tados por assentamento gravitacional de partículas em 
suspensão em corpo de água sem corrente.

d) Fácies pelítica (Fl): essa fácies varia de 1 a 5 m 
de espessura, coloração vermelha. Composta por grãos 
tamanho silte, apresenta laminações plano-paralela e 
marcas de onda, compondo uma estratificação do tipo 
tabular (Fig. 4G). O contato superior é irregular com a 
fácies Hl e erosivo com a fácies Gcm. Esse siltito ocor-
re de forma contínua ao longo do leito e margens dos 
rios Tacutu e Arraia, sendo descrito como pertencente 
a Formação Tacutu por Vaz et al. (2007).

Figura 3. Perfis litoestratigráficos. Formação Boa Vista: A) Afloramento localizado na margem do rio Tacutu; 
B) Afloramento localizado na margem do rio Arraia; Formação Serra do Tucano: C) Afloramento Morro do 
Tiro. Abreviaturas: Gca = Fácies conglomerática; St = Fácies arenítica; Fsm = Fácies pelítica; Gcm = Fácies 
conglomérica; Sm = Fácies arenítica; Hl = Fácies heterolítica; Fl = Fácies pelítica.
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Figura 4. Fácies identificadas na área de estudo. A) Fácies Gcm com lenho (seta em vermelho); 
B) Amostra de mão mostrando o contato entre as fácies Fsm e Gca; C) Fácies St com estruturas 
de bioturbação (setas em vermelho) e estratificação cruzada (seta em branco); D) Fácies Hl com 
laminação plano-paralela; E-F) Fácies Sm: E) Arenito maciço; F) estruturas colunares de laterita; 
G) Fácies Fl com estrutura de marca de onda (indicada na imagem); H) Fácies Fsm com marcas de 
bioturbação.  
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Fig. 5. Fragmentos de lenhos em observação macroscópica com superfície plana 
(setas). A-B-D-E: Vista lateral dos espécimes, IGEO PB 21; 39; 58 e 113; C) Vista 
transversal em seção plana IGEO PB 58. Escalas: 2 cm (A-B; D-E); 1 cm (C).

Figura 6. Observação macroscópica dos lenhos. A-C) Vista da superfície externa 
exibindo coloração avermelhada e amarelada; D-F) Vista transversal evidenciando 
a superfície interna com cavidades/poros e mini fraturas preenchidas por quartzo 
(setas).
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Figura 7. Difratograma de raios - x e petrologia. A) IGEO PB 312 com picos dos principais minerais; B) fotomicrografia 
em luz natural mostrando calcedônia fibrorradiada (CF) em seção tangencial (IGEO PB-39); C) fotomicrografia em luz 
polarizada com grãos de quartzo microcristalino (QM), quartzo criptocristalino (QC) e a calcedônia fibrorradiada (CF) 
preenchendo regiões em que não há mais elementos preservados em seção radial (IGEO PB-365). Lente de aumento:10x 

De acordo com Spicer (1991), em escala microscópi-
ca, a compactação leva a destruição de detalhes celulares, 
uma vez que há perda de água e as paredes celulares 
opostas são impelidas a um contato. Além disso, sa-
be-se que, lenhos transportados por grandes distâncias 
e longos períodos são submetidos a determinados ciclos 
de depósitos e remobilização antes do soterramento fi-
nal (Spicer 1989). A partir da microscopia, foi possível 

reconhecer características morfológicas de modificação 
fossildiagenética, como: presença de traqueídeos rompi-
dos; células fantasmas; parede das células mal definidas e 
regiões amorfas – cristais de quartzo ocupando as paredes 
e lúmens das células. Desse modo, sugere-se que os lenhos 
fósseis analisados apresentam características passíveis de 
serem incluídas no modelo fossildiagenético semelhante 
ao proposto por Bolzon et al. (2004) para fósseis do me-

Aspectos Tafonômicos

No geral, os lenhos apresentam, macroscopica-
mente, bom estado de preservação, com a superfície 
de fragmentação plana, pequenas irregularidades e 
margens levemente arredondadas caracterizando que 
os mesmos foram transportados (Fig. 5). A superfície 
externa tem coloração amarelada a avermelhada e, in-
ternamente, nas seções de cortes, coloração cinza com 
intercalações de azul a cinza avermelhado, devido ao 

óxido de ferro e/ou porções amareladas (Figs. 6A-C). 
Não são observados anéis de crescimento presentes, 
porém, nota-se algumas cavidades/poros preenchidos 
por quartzo em seção transversal (Fig. 6D e E). Análi-
ses de difração de raios-X exibem composição essen-
cialmente de quartzo e picos baixíssimos de anortita, 
hematita, goethita e caulinita nos espécimes da Serra 
do Tucano (Fig. 7A). A microscopia petrográfica tam-
bém mostra que o quartzo é o constituinte principal, 
tanto na forma microgranular como criptocristalina e 
fibrosa (calcedônia) (Figs. 7B e C).
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sozoico do Rio Grande do Sul, o qual é estruturado em 4 
estágios:

1. Destruição do tecido lenhoso anterior à infiltração e 
precipitação de minerais: neste estágio os processos 
atuantes geram células comprimidas e células com 
paredes rompidas (Figs. 8A-B).

2. Início da infiltração de minerais com precipitação e 
nucleação no lúmen celular a partir da superfície das 
paredes celulares: a preservação da maioria das es-
truturas celulares caracterizada pela entrada e preci-
pitação de sílica nas paredes das células ocorrem por 
processos físico-químicos e bioquímicos (Figs. 8C-D).

3. Alterações na parede celular com a degradação de 
elementos orgânicos residuais: impossibilita a 

identificação dos limites da parede celular e dos 
lúmens, porém, há preservação de elementos orgânicos 
residuais. Constituem exemplos desta etapa, as áreas 
do tecido lenhoso definidas como células “fantasmas”, 
isto é, quando não é possível determinar os limites da 
parede celular e dos lumens (Fig. 8E).

4. Preenchimento e/ou precipitação de minerais a partir 
da superfície dos lúmens celulares: quarto e último 
estágio diagenético representa a principal fase de 
destruição do tecido lenhoso, formando uma região 
“amorfa” (ausência de células), onde os cristais de 
quartzo preenchem toda a região (Figs. 8F-H). Cada 
estágio determinou uma preservação distinta do teci-
do lenhoso e, ao mesmo tempo, a sua destruição.

Figura 8. Estágios fossildiagenéticos identificados nos espécimes da Bacia do Tacutu. A-B: 1° Estágio. A) Células 
comprimidas (IGEO PB-370), exibindo padrão torcido (seta) e fratura preenchida por óxido de ferro (OF), sob luz 
natural em seção tangencial; B) Células rompidas e comprimidas (IGEO PB-39), sob luz polarizada em seção 
transversal; C-D: 2° Estágio. IGEO PB-47 sob luz polarizada. C) Preservação em mosaico de células com o lúmen 
preenchido e outras com espaços vazios (setas); D) Parede e lúmen podem ser distinguidos, assim como cristais 
de quartzo preenchendo os lúmens (setas); E: 3° estágio. Preservação em mosaico (IGEO PB-365) sem definição da 
parede e do lúmen (“fantasma”), sob luz natural em seção tangencial; F-H: 4° Estágio. F) Regiões amorfas (IGEO PB-21) 
indicadas pelas setas e óxido de ferro (OF), sob luz polarizada em seção transversal; G) Óxido de ferro (OF) associado 
com pontoações areolada contínuas unisseriadas e impregnações escuras (IGEO PB-370), sob luz natural em seção 
transversal; H) Quartzo criptocristalino (QC) em volta de fratura preenchida por cristais de quartzo microcristalino 
(QM)(IGEO PB-370), sob luz polarizada em seção tangencial. Lentes de aumento: 10x (A, E-H); 60x (B); e 40x (C-D).
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Sistemática Paleobotânica

Divisão Tracheophyta Stewart & Rothwell, 1993

Classe Gymnospermopsida Stewart & Rothwell 1993

Ordem cf. Coniferales Gifford e Foster 1989

Localidade: Morro do Tiro, Serra do Tucano, Município 
de Bonfim, Roraima (IGEO PB 304, 305, 311 e 312)

Procedência estratigráfica: Formação Serra do Tucano, 
Bacia do Tacutu

Idade: Cretáceo Inferior

 

Descrição: Xilema secundário picnoxílico mal 
preservado. Em seção transversal os traqueídeos 
apresentam 38 μm (30 μm – 50 μm) de diâmetro 
médio, 5,44 μm (2 μm – 10 μm) de espessura da 
parede e 26 μm (18 μm - 42 μm) de diâmetro médio 

do lúmen. São constatadas a presença de manchas 
escuras em regiões do xilema, podendo-se atribuir a 
resinas de origem traumáticas provocadas por ataques 
fitofágicos (Fig. 9A). Em seção radial, as pontoações da 
parede radial são areoladas unisseriadas e continuas. 
Em vista tangencial, os raios parenquimáticos são 
predominantemente unisseriados, porém, seguidos de 
bisseriados de 1 a 8 células, predominando os raios de 1 
a 2 células de altura (Fig. 9B).

Discussão: A presença apenas de traqueídeos no 
tecido xilemático indicam uma afinidade ao grupo 
das gimnospermas, Classe Gymnospermopsida. 
As pontoações areoladas unisseriadas e os raios 
parenquimáticos unisseriados sugerem uma possível 
afinidade com a Ordem Coniferales. Entretanto, a 
ausência de pontoações nos campos de cruzamento 
impossibilitou identificação em nível de família/gênero.

Figura 9. Seção Transversal. A) Vista transversal apresentando canais traumáticos, lente de aumento 10x. B) Seção 
tangencial: Presença de raios parenquimáticos unisseriados, com alguns bisseriados (circulo). Lente de aumento 50x.

Divisão Tracheophyta 

Classe Gymnospermopsida 

Ordem cf. Coniferales

Localidade: rios Tacutu e Arraia, Município de Bonfim, 
Roraima (IGEO PB 21, 39, 58, 113 e 330)

Procedência estratigráfica: Formação Boa Vista, Bacia 
do Tacutu.

Idade: Cenozoico superior

Descrição: Xilema secundário picnoxílico. Em seção 
transversal, observa-se manchas escuras impregnadas 
nos traqueídeos (Fig. 10A). O diâmetro médio dos 
traqueídeos varia de 26 μm a 33 μm, a espessura da 

parede celular de 3,6 μm a 6,4 μm e diâmetro médio dos 
lúmens varia de 19,5 μm a 23,2 μm. Observa-se também 
uma coloração avermelhada, possivelmente óxido 
de ferro recobrindo alguma das estruturas. Nota-se 
também, a presença de canais traumáticos, provocados 
possivelmente por ataques fitofágicos (Fig. 10A). 
Observa-se a presença de parênquima axial em seção 
transversal (Figs. 10 A, B e D). Campos de cruzamento 
são observados, porém as pontuações dentro dos 
campos não foram identificadas de visualizar (Fig. 
10E). Em seção tangencial, os raios parenquimáticos 
são predominantemente unisseriados, variando de 4 
a 10 células de altura, com terminações normalmente 
agudas (Fig. 10C).
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Discussão: A presença apenas de traqueídeos em vista 
transversal nos permitiu atribuir os espécimes ao grupo 
das gimnospermas, classe das Gymnospermopsida. 
Para Phillipe & Bamford (2008), a disposição das 
pontoações areoladas na parede radial dos traqueídeos 
e os campos de cruzamento em seção radial são 
essenciais para definição a nível de família/gênero. 

No entanto, estes espécimes apresentaram apenas 
pontoações areoladas, aparentemente contínuas, e 
campos de cruzamento sem as pontoações, o que torna 
impossível sua identificação. Contudo, as pontoações 
areoladas e os raios parenquimáticos unisseriados 
indicam afinidade com a ordem Coniferales (Gifford & 
Foster 1989).

Figura 10. Anatomia microscópica dos lenhos de coníferas. A-B) Seção Transversal; A) Canais traumáticos (CT) lente 
de aumento 50x; B) Parênquima axial (seta preta) com coloração avermelhada (óxido de ferro) (IGEO PB 58), lente de 
aumento 100x; C) Seção Tangencial, raios parenquimáticos unisseriados (IGEO PB 113), lente de aumento 100x; D) 
Exemplo de vista transversal com a presença de parênquima axial; E) Seção Radial, campos de cruzamentos (IGEO 
PB 39), lente de aumento 40x.

Ordem Coniferales

Família Cheirolepidiaceae Kräusel 1949

Gênero cf. Protocupressinoxylon Eckhold 1923

Localidade: rio Tacutu, Município de Bonfim, Roraima 
(IGEO PB 47)

Procedência estratigráfica: Formação Boa Vista, Bacia 
do Tacutu.

Idade: Cenozoico superior

Descrição: Xilema secundário picnoxílico. Em seção 
transversal, observa-se a presença de uma pequena faixa 
de anéis de crescimento de 3 a 4 células bem marcadas 
por uma redução do diâmetro radial das células (Figs. 11 
A e B). Além de lacunas de origem traumática (Fig. 11C). 
Os traqueídeos apresentam 30,5 μm (20 μm – 50 μm) de 
diâmetro médio, 5,76 μm (2 μm – 10 μm) de espessura da 
parede e 19,6 μm (12 μm – 34 μm) de diâmetro médio do 
lúmen. Observa-se ainda a presença de parênquima axial 
(Fig. 11F). Em vista tangencial, os raios parenquimáticos 

são unisseriados de 2 a 4 células de altura (Figs. 11 D-E). 
Em seção radial, as pontoações areoladas são unisseria-
das espaçadas e contínuas, com abertura das pontoações 
de forma circular (Fig. 11G). Os campos de cruzamento 
apresentam arranjos araucarianos com pontoações ocu-
liporos cupressoide, (3 a 4 pontoações) por campo (Fig. 
11H).

Discussão: A presença de anéis de crescimento 
distintos, canais traumáticos, parênquima axial e raios 
parenquimáticos exclusivamente unisseriados com 
2 a 4 células de altura, mostram uma afinidade com 
a família Cheirolepidiaceae conforme Iamandei & 
Iamandei (2005). A presença de pontoações areoladas 
unisseriadas espaçadas e contínuas (tipo misto) na 
parede radial dos traqueídeos, parênquima axial, 
campos de cruzamento araucarianos, oculiporos, 
do tipo cupressoide (3 a 4 pontoações) por campos 
sugere uma afinidade com o gênero Protocupressinoxylon 
(Bodnar et al. 2013).
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Figura 11. Anatomia do lenho Protocupressinoxylon (IGEO PB 47). Seção transversal: A-B) Anel de crescimento (seta 
branca); A) lente de aumento de 10x; B) lente de aumento 50x; C) Lacunas de origem traumáticas, lente de aumento 
10x; Seção Radial: D) Pontoações na parede radial dos traqueídeos, areoladas, unisseriadas e continuas, lente de 
aumento 100x; Seção Tangencial: E) Raios parenquimáticos unisseriados, lente de aumento 100x; F) Parênquima 
axial (seta preta), lente de aumento 100x; Seção Radial: G) Pontoações areoladas unisseriadas espaçadas e continuas 
na parede dos traqueídeos, lente de aumento 50x; H) Campo de cruzamento com pontoações oculiporos do tipo 
cupressoide, com disposição araucariano (seta preta) lente de aumento 50x.
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Interações Fungos – Planta

Nos espécimes analisados, foi possível observar no 
xilema secundário, a presença de lacunas de forma oblon-
ga e contorno irregular em vista transversal e no lúmen de 
algumas células (Figs. 12 A e B). Algumas inclusões são 
esferoidais (diâmetro de 3 μm), dispersas, enquanto que 
outras são pedunculadas (Fig. 12F). Ocorrem também 
impregnações escuras correspondendo provavelmente a 
compostos fenólicos (Figs. 12A-D).

Estas lacunas, cujas bordas evidenciam sinais de 
degradação da parede celular, indicam que os padrões de 
interação associados a ataques de fitófagos provocaram 
severos danos à solidez dos lenhos. As impregnações 
escuras podem ser atribuídas a compostos fenólicos, 
geralmente produzidos como resposta a processos 
fisiológicos e bioquímicos como também a reações 
químicas às injúrias (Blanchette 1995, Schmidt 1994). 
Esses compostos apresentam estruturas visíveis 
apenas em microscópio, caracterizadas como barreiras 
químicas e aparecem geralmente onde ocorreu a injúria 
ao tecido, seja qual for o motivo da injúria.

No espécime IGEOPB 312 (Formação Serra 
do Tucano), o padrão de degradação apresentado é 
caracterizado pela formação de espaços vazios no 
interior da parede celular secundária e, em alguns 
locais, pode ser identificado apenas resquícios da 
parede celular primária acompanhada da lamela média 
(Fig. 12C) Os corpos esferoides (2,5 μm) sem marcas 
ou poros evidentes correspondem a esporos de fungos 
provavelmente de Ascomycetes ou Deuteromycetes, 
dispersos no lúmen dos traqueídeos dos raios lenhosos 
(Fig. 12H). A típica desagregação contínua das partes 
internas da parede secundária seguida da degradação 
da parede primária e finalmente da lamela média é 
característica da “podridão mole” (soft-rot), produto 
da decomposição por Ascomycetes e Deuteromycetes 
(Schwarze 2007, Schweingruber 2007). Nesse 
processo, embora o ataque seja intenso, a estrutura 
do lenho se mantém intacta por longo tempo, porém, 
todos os tecidos do lenho são atacados. De acordo com 
Schweingruber (2007), Blanchette (1995) e Schwarze 
(2007), os fungos que causam este tipo de degradação 
crescem em lenhos de ambientes com contínua 
umidade e são adaptados a sobreviver a períodos de 
seca, ou seja, estão relacionados a um ambiente com 
bastante estresse hídrico, com alternância entre épocas 
de intensa umidade a épocas de seca. Nos espécimes 
IGEOPB 21 e 47 (Formação Boa Vista), a degradação 
se caracteriza pela desestruturação progressiva desde 
a parede secundária interna, atingindo por último a 
lamela média (Figs. 13 E-F).

Esse processo pode ser provocado pela ação 
do grupo dos Basidiomycotas, que produzem a 
denominada “podridão branca” (white-rot), a qual 
apresenta como característica a extrema habilidade 
em degradar todos os componentes da parede 
celular (celulose e hemicelulose), inclusive a lignina 
(Schweingruber 2007, Schwarze 2007). De acordo 
com Schweingruber (2007), há dois tipos de podridão 
branca: a podridão branca simultânea e a sucessiva. Na 
podridão branca sucessiva, caracterizada pelas Figuras 
13 A-B, ocorre o processo de degradação do lenho que 
se inicia preferencialmente a partir do lúmen celular, 
atacando as paredes celulares até chegar na lamela 
média. Na podridão branca simultânea o ataque produz 
galerias que atravessam todas paredes celulares (Figs. 
13 C-D). O grupo dos Basidiomycotas pode produzir 
ambos os tipos de degradação em um mesmo substrato 
(Blanchette 1991, 1995; Kim & Singh 2000, Schwarze 
2007).

CONCLUSÕES

Desde a descoberta dos lenhos fósseis na Bacia do 
Tacutu, estudos têm questionado a sua real procedên-
cia estratigráfica, visto que, os lenhos ocorrem tanto in 
situ como rolados. Na Formação Serra do Tucano, os 
lenhos ocorrem na forma de impressão na fácies Gca e 
fragmentos de lenhos rolados próximo ao afloramento. 
Na Formação Boa Vista, lenhos foram identificados na 
fácies Gcm (margem do rio Tacutu) e rolados no leito 
do rio Arraia. Com base nos aspectos tafonômicos, os 
lenhos apresentam características de muito transpor-
te, como por exemplo, fragmentação facetada e subar-
redondamentos das faces de quebra.

Com relação à identificação taxonômica, os espé-
cimes analisados das Formações Serra do Tucano e Boa 
Vista apresentam características taxonômicas seme-
lhantes ao grupo das coníferas. Apenas um espécime 
da Formação Boa Vista apresentou características su-
ficientes para atribuí-lo ao gênero Protocupressinoxylon 
cuja amplitude estratigráfica vai do Jurássico ao Cre-
táceo Superior.

Baseada na ocorrência exclusiva de lenhos de 
gimnospermas no material analisado, a afinidade taxo-
nômica do espécime da Formação Boa Vista à família 
Cheirolepidiaceae e as características fossildiagenéti-
cas semelhantes entre as unidades descritas acima, su-
gere-se que os lenhos associados aos depósitos da For-
mação Boa Vista podem ter sido retrabalhados de uma 
unidade mais antiga e redepositados na fácies conglo-
merática da Formação Boa Vista.
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As impregnações escuras no interior do lúmem 
dos traqueídeos, a presença de esporos e a ocorrência 
de lacunas nos lenhos de ambas as unidades são 
atribuídas a reações à ataques de fungos, indicando um 
ambiente com alternância de épocas extensas de muita 
umidade e períodos de seca. Contudo, estes ataques 
também podem ter ocorridos após o soterramento do 
lenho, ou seja, a umidade pode estar relacionada com o 
ambiente deposicional.

Outras localidades com ocorrência dos lenhos 
continuam sendo estudadas, assim como tem sido 
encontrados novos registros fossilíferos de restos 
foliares e carvão macroscópico nas Formações 
Serra do Tucano e Boa Vista, respectivamente. É 
importante ressaltar que a continuidade dos estudos 
paleobotânicos da Bacia do Tacutu tem um forte 

potencial macrofossilífero para a porção brasileira da 
bacia.
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Figura 12. Ataques fúngicos. A-B) Seção transversal do IGEO PB 47: A) Impregnações escuras provável de compostos 
fenólicos (setas brancas); B) Lacunas provocadas por degradação da parede celular por ação de fitofagia (setas 
brancas); C) Limite da lacuna evidenciado pela ruptura da parede (seta branca), IGEO PB 312; D) Presença de matéria 
orgânica (MO) no lúmen, IGEO PB 21; E) Esporos (setas pretas) no lúmen dos traqueídeos (IGEO PB 312); F) Presença 
de haustórios (setas pretas) nos lúmens celulares. Lente de aumento: 100x.
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Figura 13. Interação fungo-planta: podridão branca e mole. A-B) Podridão branca sucessiva. A) Degradação da parede 
celular inicia-se pelo lúmen e destrói principalmente a parede secundária, modificada de Rypacek (1966); B) As 
paredes celulares ainda mantém certa integridade enquanto que na porção inferior remanesce apenas a lamela 
média, (IGEO PB 47); C-D) Podridão branca simultânea. C) As paredes são destruídas em galerias, modificada de 
Rypacek (1966); D) Ataque a todos os níveis da parede celular e a lamela média (IGEO PB 47); E-F) Podridão mole. E) 
Podridão mole segundo Schweingruber (2007); F) Podridão mole destacando as células deterioradas (IGEO PB 312). 
Lente de aumento 100x.



Fossildiagênese de lenhos de gimnospermas da Bacia do Tacutu, Noroeste do Brasil

66
Contribuições à Geologia da Amazônia  - Volume 12 | 2023

67
Contribuições à Geologia da Amazônia  - Volume 12 | 2023

REFERÊNCIAS

Abreu-Ioris G. 2015. Interpretações paleoambientais com base nos ic-
nofósseis da Formação Serra do Tucano, Bacia do Tacutu. Dissertação 
de mestrado, Universidade Federal de Roraima, Boa Vista, 99 p.

Araújo K.C.O., Guerra-Sommer M., Medeiros M.A., Girnos 
E.C. 2011. Lenho de coníferas do Mesocretáceo do Norte do 
Maranhão, Brasil. Revista Brasileira de Paleontologia, 14(1): 29-38.

Bamford M.K.E., Philippe M. 2001. Jurassic – Early Cretaceous 
Gondwanan homoxylous woods: a nomenclatural revision 
of the genera with taxonomic notes. Review of Palaeobotany 
and Palynology, 113(4): 287–297. https://doi.org/10.1016/
S0034-6667(00)00065-8.

Basinger J.F., Rothwell G. 1977. Anatomically preserved 
plants from the middle Eocene (Allenby Formation) of 
British Columbia. Canadian Journal of Botany, 55(14): 1984–
1990. https://doi.org/10.1139/b77-223

Berrangé J.P., Dearnley R. 1975. The Apoteri volcanic forma-
tion – tholeiitic flows in the North Savannas Graben of Guy-
ana and Brazil. Geol. Rundschau, 64: 883-899.

Berrangé J.P. 1977. The Geology of Southern Guyana, South Ameri-
ca. London: H.M. Stationery Off, Overseas Memoir, 4, 112 p.

Blanchette R.A. 1991. Delignification by wood-decay fun-
gi. Annual Review Phytopathology, 29: 381-403. https://doi.
org/10.1146/annurev.py.29.090191.002121

Blanchette R.A. 1995. Degradation of the lignocelulose com-
plex in wood. Canadian Journal of Botany, 73: 999-1010. https://
doi.org/10.1139/b95-35

Bodnar J., Escapa I., Cúneo N.R., Gnaedinger S. 2013. First 
Record of Conifer Wood from the Cañadón Asfalto Forma-
tion (Early-Middle Jurassic), Chubut Province, Argentina. 
Ameghiniana, 50(2): 227-239. https://www.ameghiniana.org.
ar/index.php/ ameghiniana/article/view/620/1837

Bolzon R.T., Silva J.L.S., Machado L.G. 2004. Fossildiagênese 
de lenhos do Mesozoico do Estado do Rio Grande do Sul, 
Brasil. Revista Brasileira de Paleontologia, 7(2): 103-110. https://
www.sbpbrasil.org/revista/edicoes/7_2/bolzon.pdf

Brasil. Ministério das Minas e Energia. Companhia de 
Pesquisa de Recursos Minerais. 2004. Carta Geológica do Brasil 
ao Milionésimo: Folhas NA.20 Boa Vista e NB.20 Roraima. 
Brasília: CPRM, Escala: 1:1.000.000.

Brison A.L., Phillipe M., Thevenard F. 2001. Are Mesozoic 
wood growth rings climate-induced?. Paleobiology, 
27(3): 531-538. https://doi.org/10.1666/0094-8373(2001) 
027<0531:AMWGRC>2.0.CO;2

Costa J.B.S., Pinheiro R.V.L., Reis N.J., Pessoa M.R., Pinheiro 
S.S. 1991. Hemigraben do Tacutu: uma estrutura controlada 
geométrica do Cinturão de Cisalhamento Guiana Central. 
Revista Brasileira de Geociências, 10: 119-130.

Crawford L.D., Szelewski C.E., Alvey G.D. 1985. Geology 
and exploration in the Takutu Graben of Guyana. Journal 
Petroleum Geology, 8(1): 5-36. https://doi.org/10.1111/ j.1747-
5457.1985.tb00189.x

Creber G.T., Chaloner W.G. 1984. Influence of environmen-
talfactors factors on the wood structure of living and fossil 
trees. The Botanical Review, 50(4): 357-448.

Cruz C.S. 2019. Interpretações paleoambientais sobre a macroflora 
cretácea da Formação Serra do Tucano, Bacia do Tacutu – RR. Dis-
sertação de mestrado, Universidade Federal de Roraima, Boa 
Vista, 109 p.

Dettmann M.E.; Clifford H.T.; Peters M. 2009. Lovellea 
wintonensis gen. et sp. nov.—Early Cretaceous (late Albi-
an), anatomically preserved, angiospermous flowers and 
fruits from the Winton Formation, western Queensland, 
Australia. Cretaceous Research, 30(2): 339–355. https://doi.
org/10.1016/j.cretres.2008.07.015

Dietrich D., Lampke T., Rossler R. 2013. A.microstructure 
study on silicified wood from the Permian Petrified Forest of 
Chemnitz. Palaontologische Zeitschrift, 87(3): 814-834. http://
dx.doi.org/10.1007/s12542-012-0162-0

Eckhold W. 1923. Die Hoftüpfel bei rezenten und fossilen 
Coniferen. Jahrb. Preuss. Geol. Landesanst, 42: 472–505.

Eiras J.F., Kinoshita E.M. 1988. Evidências de movimentos 
transcorrentes na Bacia do Tacutu. B. Boletim de Geociências da 
PETROBRAS, 2: 193-208.

Eiras J.F., Kinoshita E.M., Feijó F.J. 1994. Bacia do Tacutu. 
Boletim de Geociências da PETROBRÁS, 8(1): 83-89.

Freitas F.I., Hessel M.H., Neto J.A.N. 2008. Troncos fósseis 
da Formação Missão Velha na porção leste da Bacia do Ara-
ripe, Ceará. Revista de Geologia, 21(2): 193-206.

Furuno T., Watanabe T.; Suzuki N.; Goto, T.; Yokoyama, K. 
1986. Microstructure and Silica mineralization in the forma-
tion of silicified woods i. species identification of silicified 
woods and observations with a scanning electron micro-
scope. Journal of the Japan Wood Research Society, 32(6): 387-400. 

Gerards T., Damblon F., Wauthoz B., Gerrience P. 2007. 
Comparison of cross-field pitting in Fresh Dried and 
Charcolifed Softwoods. Iawa Journal, 28(1): 49-60.

Gifford E.M., Foster A.S. 1989. Morphology and evolution of vas-
cular plants. W.H. New York, Freeman and Company, 626 p.

Greenwood D.R. 1991. The taphonomy of plant macrofossils. 
In: Donovan S.K. (Ed.). The Processes of Fossilization. New 
York: Columbia University Pres, p. 141-169.

Guerra-Sommer M., Pires E.F. 2010. Técnicas de preparação 
de material Paleobotânico. In: Carvalho I.S. (Ed.). Paleontologia: 
conceitos e métodos. Rio de Janeiro: Interciência, p. 431-435.



Camila Souza Cruz | Ângela Cristine Scaramuzza dos Santos | Alicinéia Costa de Oliveira | 
Thiago Alves Evangelista | Gabrielle Abreu Rodrigues Ioris | Elizete Celestino Holanda

66
Contribuições à Geologia da Amazônia  - Volume 12 | 2023

67
Contribuições à Geologia da Amazônia  - Volume 12 | 2023

Iamandei E., Iamandei S. 2005. Early Cretaceous Protopina-
ceous fossil wood from South Dobrogea, Romania. Acta Pale-
ontologica Romaniae, 5: 231-247.

Iawa Commitee. 2004. Internacional Association of wood 
Anatomists. List of microscopic features for softwood iden-
tification. Iawa Journal, 25: 1-70.

Jefferson T.H. 1987. The preservation of conifer wood: exam-
ples from the Lower Cretaceous of Antarctica. Palaeontology, 
30: 233–249.

Kenrick P.; Crane P.R. 1991. Water- conducting cells in early 
fossil land plants: implications for the early evolution of tra-
cheophytes. Botanical Gazette, 152(3): 335–356. 

Kim Y.S., Singh A. 2000. Micromorphological characteristic 
of wood biodegradation in wet environments: a review. Iawa 
Journal, 21(2): 135-155.

Knoll A.H. 1985. Exceptional preservation of photosynthetic 
organisms in silicified carbonates and silicified peats. Phil-
osophical Transactions of the Royal Society of London B-Biological 
Sciences, 311(1148): 111–122. 

Kräusel R. 1949. Die fossilenKoniferenHölzer (unterAus-
chluß von Araucarioxylon Kraus). I: Versucheinermonogra-
phischen Dar- stellung. Palaeontographica, 62: 185–284.

Leo R.F.; Barghoorn E.S. 1976. Silicification of Wood. Massa-
chusetts: Harvard University - Botanical Museum Leaflets, 
47 p.

Lopes A.M., Souza V., Holanda E.C. 2011. Levantamento 
paleontológico nas Formações Serra do Tucano, Tacutu e 
Manari, Bacia do Tacutu – RR. In: Lopes, A.M., Souza, V., 
Holanda, E.C. (Ed.). 12º Simpósio de Geologia da Amazônia. Boa 
Vista: Resumos expandidos, p.1-4.

Matysová P., Rössler R., Götze J., Leichmann J., Forbes 
G., Taylor E.L., Sakala J., Grygar, T. 2010. Alluvial and 
volcanic pathways to silicified plant stems (Upper Car-
boniferous– Triassic) and their taphonimic and palaeo-
environmental meaning. Palaeogeography, Palaeoclimatology, 
Palaeoecology, 292(1-2): 127-143. https://doi. org/10.1016/j.
palaeo.2010.03.036

McConnel R.B. 1969. Fundamental fault zones in the Guiana 
and West African Shields in relation to presumed axes of 
Atlantic spreading. Geological Society of America Bulletin, 80(9): 
1775-1782. https://doi.org/10.1130/0016-7606(1969)80[1775: 
NADFFZ] 2.0.CO;2

Menezes F.B.T., Wankler F.L., Veloso R.S., Gama C.V.C. 2020. 
Sistemas deposicionais fluviais: análise estratigráfica das uni-
dades sedimentares da Formação Boa Vista, Nordeste da Bacia 
do Tacutu, RR. Revista Geográfica Acadêmica, 14(1): 69-93.

Miall A.D. 2006. The Geology of Fluvial Deposits: sedimentary 
facies, basin analysis, and petroleum geology. Berlin: Spring, 
582 p.

Montalvão E.R.M.G., Muniz M.B., Issler R.S., Dall’Agnol R., 
Lima M.I.C., Fernandes P.E.C.D., Silva G.G. 1975. Geologia. 
In: Projeto Radambrasil.(Ed.). Folha NA.20 Boa Vista e parte das 
Folhas NA.21 Tumucumaque, NB.20 Roraima e NB.21; geomorfolo-
gia, pedologia, vegetação e uso potencial da Terra. Rio de Janeiro: 
Radambrasil, p. 13-136.

Mustoe G.E. 2008. Mineralogy and geochemistry of late 
Eocene silicified wood from Florissant Fossil Beds Na-
tional Monument, Colorado. In: MEYER H.W., SMITH 
D.M. (Ed.). Paleontology of the Upper Eocene Florissant For-
mation, Colorado. Geological Society of America Special Paper. 
Washingtin: Geology Departament, p. 127-140. https://doi.
org/10.1130/2008.2435(09)

Oliveira A.C. 2020. Evidências Paleobotânicas de incêndios durante 
o Cenozoico (Formação Boa Vista), Bacia do Tacutu, Roraima. Dis-
sertação de mestrado, Universidade Federal de Roraima, Boa 
Vista, 54 p.

Philippe M., Bamford M.K. 2008. A Key to morphogenera 
used for Mesozoic conifer-likewoods. Review of Palaeobotany 
and Palynology, 148(2-4): 184-207. https://doi.org/ 10.1016/j.
revpalbo.2007.09.004

Pires E.F., Guerra-Sommer M., Scherer C.M.S., Santos A. 
R., Cardoso E. 2011. Early Cretaceous coniferous woods 
from a Paleoerg (Paraná Basin, Brazil). Journal of South Amer-
ican Earth Sciences, 32(1): 96-109. https://doi.org/10.1016/j.
jsames.2011.04.001

Reis N.J., Nunes N.S.V., Pinheiro S.S. 1994. A cobertura me-
sozoica do hemigrábenTacutu- Estado de Roraima: Uma 
abordagem ao paleoambiente da Formação Serra do Tucano. 
In: SBG, Congresso Brasileiro de Geologia (Ed.). 38º Congresso 
Brasileiro de Geologia. Balneário Camboriú. Santa Catarina: Resu-
mos, p. 234-235.

Reis N.J., Faria M.S.G., Maia M.A.M. 2001. O quadro Ceno-
zoico da porção Norte-Oriental do Estado de Roraima. In: 
Klein E.L., Vasquez M.L., Rosa-Costa L.T. (Ed.). Contribui-
ções a Geologia da Amazônia. Belém: Núcleo Norte, p. 259-271.

Rypacek V. 1966. Biologie holzzerstörender Pilze. Fisher. In: 
Jena Sachs, T. (Ed.). Pattern formation in plant tissues. Cambrig-
de: Cambrigde University, p. 95-96.

Santos A.C.S. 2015. Interpretações paleoambientais e paleoecológi-
cas para o Cretáceo da Bacia do Tacutu com base em lenhos. Disser-
tação de mestrado, Universidade Federal de Roraima, Boa 
Vista, 69p.

Santos A.C.S., Holanda E.C., Souza V., Guerra-Sommer M. 
2016. Evidence of paleo-wildfire from the upper lower Cre-
taceous (Serra do Tucano Formation, Aptian-Albian) of Ro-
raima (North Brazil). Cretaceous Research, 57(4): 46-49.

Schmidt O. 1994. Holzund Baumpilze Biologie Schäden Schutz 
Nutzen. Berlin: Springer Berlin Heidelberg, 241 p.



Fossildiagênese de lenhos de gimnospermas da Bacia do Tacutu, Noroeste do Brasil

68
Contribuições à Geologia da Amazônia  - Volume 12 | 2023

69
Contribuições à Geologia da Amazônia  - Volume 12 | 2023

Schwarze F.W.M.R. 2007. Wood decay under the 
microscope. Fungal Biology Reviews, 21(4): 133-170. https://doi.
org/10.1016/j.fbr.2007.09.001

Schweingruber F.H. 2007. Wood structure and environment. 
Berlim: Springer-Verlag, 291 p.

Scurfield G., Segnit E.R. 1984. Petrification of Wood by 
Silica Minerals. Sedimentary Geology, 39(3-4): 149-167. https://
doi.org/10.1016/0037-0738(84)90048-4

Souza V., Sampaio B. 2007. Primeiro registro fóssil 
(icnofósseis) da Formação Tucano (Bacia do Tacutu/RR): 
uma ferramenta no estudo da evolução da paleopaisagem 
de Roraima. Revista Acta Geográfica, 1(1): 105-112. https://doi.
org/10.5654/acta.v1i1.134

Souza V., Vieira C.E.L., Costa J.A.V., Matos S.C., Soares 
V.M.A. 2009. Ocorrência de lenhos fósseis na Bacia do 
Tacutu-Roraima. Revista Acta Geográfica, 3(5): 73-77. https:// 
doi.org/10.5654/acta.v3i5.215

Spicer R.A. 1989. The formation and interpretation of plant 
fossil assemblages. Advances in Botanical Research, 16: 96-147.

Spicer R.A. 1991. Plant taphonomic processes. In: Allison 
P.A., Briggs D.E.G. (Ed.). Taphonomy: releasing the data locked in 
the fossil record. Nova York: Plenum Press, p. 71-113.

Stein C. 1982. Silica recrystallization in petrified wood. 
Journal of Sedimentary Research, 52: 1277–1284. https://doi.
org/10.1306/212F8116-2B24-11D7-864800010 2C1865D

Stern A.G. 2019. Caracterização de depósitos fluviais de grandes e 
pequenos rios no Quaternário da Amazônia: Terraços de Terra Firme 
no Médio Rio Solimões, Amazonas (AM) e a Formação Boa Vista, 
Roraima (RR). Tese de doutorado, Universidade de São Paulo, 
São Paulo, 122 p. 

Stewart W.N., Rothwell G.W. 1993. Paleobotany and the 
Evolution of Plants. Cambridge: Cambridge University Press, 
521 p.

Tucker M.E. 2014. Rochas sedimentares: guia geológico de campo. 
Porto Alegre: Bookman, 324 p.

Vaz P.T., Wanderley Filho J.R., Bueno G.V. 2007. Bacia do 
Tacutu. Boletim Geociências da Petrobrás, 15(2): 289-297.

Witke K., Gotze J., Rossler R., Dietrich D., Marx G. 2004. 
Raman cathodo luminescence spectroscopic investigations 
on Permian fossil wood from Chemnitza contribution to the 
study of the permineralisation process. Spectrochimica Acta 
Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 60(12): 2903-
2912. https://doi.org/10.1016/j.saa.2003.12. 045.



68
Contribuições à Geologia da Amazônia  - Volume 12 | 2023

69
Contribuições à Geologia da Amazônia  - Volume 12 | 2023

Historical record of trace metals distribution and 
Pb isotopic signature of bottom sediment cores 

from Belém estuarine system, North Brazil
Registro histórico da distribuição de metais traços e assinatura isotópica de Pb em 

testemunhos de sedimentos de fundo do sistema estuarino de Belém, Norte do Brasil

Elma Costa Oliveira1, Jean Michel Lafon1, José Augusto Martins Corrêa1,  
Jully Hellen dos Santos Carvalho2, Rômulo Simões Angélica1

1 Instituto de Geociências, Universidade Federal do Pará, Av. Augusto Corrêa, nº 1, 66075-110 Belém - PA, Brazil
2 Instituto Federal do Maranhão, Estrada de Pacas, Km 4 nº5, Enseada - Campus Pinheiro, 65200-000 Pinheiro - MA, Brazil.

E-mails: ecoliveira2002@yahoo.com.br / lafonjm@ufpa.br / jamc@ufpa.br / jullyhellenc@yahoo.com.br / angelica@ufpa.br

RESUMO: Concentrações de metais traço e composições 
isotópicas de Pb foram determinadas ao longo de testemunhos 
de sedimentos de fundo correspondentes aos últimos 70 anos de 
registro sedimentar da margem oeste da Baía do Guajará e do 
Rio Carnapijó, que pertencem ao sistema estuarino sudeste da 
foz do Rio Amazonas, Brasil. Este estudo foi realizado para 
distinguir variações naturais e antropogênicas dos teores de 
metais traço e identificar quando a expansão urbana da cidade 
de Belém começou a influenciar a distribuição de metais traço 
de sedimentos de fundo em um sistema hidrográfico estuarino 
ainda pouco impactado. Os teores de Cu, Cr, Ni, Pb e Zn ao 
longo dos testemunhos sugerem que não houve aumento da 
contribuição antropogênica difusa para os teores de metais 
traço nos sedimentos da Baía do Guajará durante os últimos 
70 anos, apesar do significativo crescimento populacional de 
Belém. A principal contribuição antrópica, a qual é provocada 
principalmente pelos rejeitos de esgotos urbanos não tratados 
ainda se limita à margem leste da Baía do Guajará (orla da 
cidade de Belém). As variações naturais dos teores de metais 
traço são controladas principalmente por minerais óxidos e 
hidróxidos e pela abundância de minerais de alta capacidade 
de troca catiônica como a esmectita na fração argila dos 
sedimentos. Por outro lado, uma diminuição da razão 
206Pb/207Pb de valores geogênicos (~1,96) para valores de ~1,18 
ocorre na camada mais rasa (0-10 cm) de alguns testemunhos da 
margem oeste da Baía do Guajará, mas não foi observada nos 
sedimentos do Rio Carnapijó. Essa diferença aponta para um 
aumento da contribuição antropogênica difusa na margem oeste 
da Baia de Guajará nos últimos 15 anos, embora não detectável 
pela geoquímica elemental.

PALAVRAS CHAVE: Isótopos de Pb; sedimentos de fundo; 
metais traços; sistema estuarino de Belém; delta do Amazonas.

ABSTRACT: Trace metal contents and Pb isotopic 
compositions were determined along bottom sediment cores 
corresponding to the last 70 years of sedimentary record of 
the west bank of Guajará Bay and the Carnapijó River, which 
belong to the southeastern estuarine system of the Amazon River 
mouth, Brazil. This study was conducted to distinguish between 
natural and anthropogenic variations of trace metal contents 
and to identify when the urban expansion of Belém city began to 
influence the distribution of trace metals of bottom sediments 
in a low impacted estuarine hydrographic system. Cu, Cr, Ni, 
Pb and Zn contents along the cores suggest that there was no 
enlargement of diffuse anthropogenic contribution for the trace 
metal contents in the sediments of the Guajará Bay during the 
last 70 years despite the significant population expansion of 
Belém. The main anthropogenic contribution, which is provoked 
mainly by untreated urban sewage, is still limited to the eastern 
margin of the Guajará Bay (Belém riverfront). The natural 
variations in trace metal contents are principally controlled 
by oxide and hydroxide minerals and by the abundance of high 
cationic exchange capacity minerals like smectite in the clay 
fraction. On the other hand, a decrease of the 206Pb/207Pb ratio 
of from geogenic values (~1.96) down to values of ~1.18 occurs in 
the shallowest slice (0-10 cm) of some cores from the west margin 
of Guajará Bay but was not observed in the sediments of the 
Carnapijó River. This indicates that the Guajará bay underwent 
an expansion of diffuse anthropogenic contribution to its western 
margin in the last 15 years, although not detectable by elemental 
geochemistry.

KEYWORDS: Lead Isotopes; Bottom Sediments; Trace  
Metals; Belém Estuarine System; Amazon River Mouth.
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INTRODUCTION

The bottom sediments are considered 
an interesting matrix because they record the 
accumulation history of the chemical contamination 
from the water column and constitute an excellent 
tool to establish the effects of the anthropic activity 
in aquatic environments. The investigation of the 
behavior of trace metals and Pb isotopic signatures 
are widely applied in fluvial and estuarine sediments 
to help the identification of geogenic or anthropogenic 
sources (Komarèk et al. 2008, Bird 2011, Miller et 
al. 2015, Lee & Yu 2016, Xu et al. 2017, and reference 
herein), particularly in areas where dredging, domestic 
sewage, urban and industrial wastes, promote 
changes in the environmental conditions. Estuarine 
environments are particularly subject to trace 
metal contamination as they constitute important 
economic natural places and, for this reason, they 
are amongst the most heavily populated areas of the 
world. On the other hand, estuaries generally have 
an intense hydrodynamic regime and consequently 
a great capacity to dilute the pollutants (Marques et 
al. 2011, Aviz et al. 2012, Andrade et al. 2017, Lin et al. 
2018 and references herein). Several studies have been 
performed by using Pb isotope signature in estuarine 
sediments to identify the anthropogenic sources of Pb 
in aquatic environment strongly affected by industrial 
and urban wastes in southeast Brazil (Geraldes et al. 
2006, 2015, Cunha et al. 2009) and northeast Brazil 
(Marques et al. 2006, Oskierski et al. 2009, Andrade et 
al. 2017). Contrarily, similar studies of sediments from 
low impacted estuaries are scarce in northern Brazil. 

Along the last decades, the Guajará Bay has 
undergone an environmental degradation that 
has gradually increased, due to the rapid process 
of population and industrial densification of the 
metropolitan area of Belém, mainly through the release 
of domestic and industrial liquid waste, without 
prior treatment (IDESP 1990, Corrêa & Pereira 
2002, Siqueira et al. 2018). The Guajará Bay forms 
at the confluence of the Acará and Guamá Rivers, 
southeast of the city of Belém and extends until near 
the Mosqueiro Island where it meets the Marajó Bay, 
which constitutes, together with the Pará River, the 
southeastern estuarine system at the mouth of the 
Amazon River (Pará River - Marajó Bay estuarine 
system). Numerous islands and channels make up the 
western bank of the Guajará Bay, which separates it 
from the Pará River, the largest being the Onças Island 
and a group of smaller islands. The interaction between 

river current, tide and wave regime promotes high 
energy hydrodynamic conditions. Such conditions 
and the extreme seasonal variations are important 
factors that influence the abundance of the suspended 
material and the complexity of the sedimentation 
processes (Gregório & Mendes, 2009).

The studied area, located between the parallels 
01°10’-01°33’S and 48°38’-48°15’W, includes the western 
margin of the Guajará Bay, which comprises the Onças, 
Jararaca, Jararaquinha, Mirim, Paquetá Açu islands and 
the Carnapijó River at west of these islands, (Figure 
1). In contrast with the east margin of the Guajará Bay 
(riverfront of the city of Belém), its western margin 
and the Carnapijó River encompass a very low human 
density and inexistent urban areas. In the region, the 
climate is hot and humid with frequent rainfall in the 
afternoon and evening, especially during the first four 
months of the year, with a mean annual air humidity 
of around 87%. Neogene sediments of the Barreiras 
Formation, Post-Barreiras Quaternary sediments and 
Holocene sediments constitute the geological setting 
of the area. The deposits of the Barreiras Formation are 
continental sediments including argillites (with vegetal 
structures), sandstones and conglomerates with poorly 
consolidated ferruginized sandstones (Rosseti 2001). 
The Guajará Bay presents high bathymetric variation 
(from ≈5 to ≈25m) and complex hydrodynamic driven 
by combined tidal and fluvial currents. Floods channels 
are located along the eastern margin of the Guajará Bay 
while ebb channel flows along the western margin. 
Most of the bottom sediments consists of mud but the 
low clay content in the sediments shows that Guajará 
Bay has a high-energy hydrodynamic regime (Gregório 
& Mendes 2009).

Previous geochemical and Pb isotope studies 
were carried out on surface bottom sediments from the 
Guajará Bay and Guamá River, which merges at south 
the metropolitan area of Belém, in order to investigate 
the accumulation and the anthropogenic contribution 
of trace metals (Cu, Cr, Ni, Pb and Zn). The studies 
of the distribution of trace metals indicated that the 
main diffuse anthropogenic source is the channels 
that drain domestic sewage in natura (Carvalho 2002, 
Corrêa & Pereira 2002, Santos et al. 2012, Oliveira et 
al. 2015). The impacted area is limited to the eastern 
margin of the Guarajá Bay (Belém city riverfront) but 
the Guajará Bay as a whole does not display significant 
anthropogenic effect on trace metal distribution. 
However, Pb isotopic signatures determined in 
superficial bottom sediments of some sectors of the 
Belém estuarine system, including the west margin of 
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the Guajará Bay pointed to some incipient anthropogenic 
influence on the accumulation of this metal, even without 
alarming contamination (Moura et al. 2004, Santos et al., 
2012, Oliveira et al. 2016 a,b).

The aim of this study is to identify over the last 
decades the effects of the urban expansion of the 
metropolitan area of Belém and to determine when 
the anthropogenic contribution began to influence the 
distribution of trace metals in the whole Belém estuarine 
system. The study also intends to distinguish between 
natural and anthropogenic variations of trace metal 

contents of bottom sediments in a low impacted estuarine 
hydrographic system. For this purpose, Cu, Cr, Ni, Pb 
and Zn contents and Pb isotopic compositions were 
determined along bottom sediment cores representative 
of the last 70 years from the west bank of Guajará Bay and 
from the Carnapijó River, an area further away from the 
influence of the city of Belém. In addition, the textural 
and mineralogical composition of the bottom sediments 
was determined in order to support the discussion of the 
geochemical and isotopic data.

Figura 1. Simplified map of the Belém estuarine system with sample location (modified from Oliveira et al. 2015). Is: 
island; Ch: channel.

MATERIAL AND METHODS

A total of 13 cores of bottom sediment of approxi-
mately 50 cm in length was sampled with Russian type 
Peat Borer (Souza et al. 2008). Seven sediment cores 
were collected along the west bank of Guajará Bay 
(samples 1A to 7A) and five along the Carnapijó River 
(samples B2 to B10). A core was also collected (point 
B1) at the confluence of the Acará and Carnapijó Rivers 

with the Guajará Bay. The samples were stored in PVC 
half-pipe and subsequently sectioned 10 by 10 cm.

Previous 210Pb method dating provided a sedi-
mentation rate of 0.59 and 0.56 cm year-1 for the Guamá 
River sediments and around 0.7 cm year-1 for the Gua-
jará Bay sediments (Santos et al. 2012), the latter being 
confirmed by Oliveira et al. (2015). Considering a con-
stant sedimentation rate, the cores represent a record 
of approximately 70 years. Thus, if the sedimentation 
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rates have not changed through time, each slice of 10 
cm corresponds to a time period of about 15 years.

The sample slices were dried in an oven at 50 °C 
and disaggregated in agate mortar. Part of the total 
sample was recovered for particle size and organic 
matter analysis. The remaining part was sieved using 
a 63 μm (250 mesh) stainless steel sieve to separate the 
fine fraction of the sediments (silt + clay) for further 
geochemical and isotopic analyses.

The granulometric analysis of the total sample 
was performed using a laser diffraction particle size 
analyzer (SALD 2101 - Shimadzu) at the Oceanography 
Laboratory of the Institute of Geosciences of UFPA.

The mineralogical analysis of the clay fraction 
of the bottom sediment samples (this fraction was 
separated from the silt fraction by centrifugation) was 
performed by X-ray diffraction by the powder method, 
at the Laboratory of Characterization of Minerals - 
LCM of the Institute of Geosciences of UFPA, using a 
Panalytical brand diffractometer, model X-PERT PRO 
MDP (PW 3040/60). The samples were dried at room 
temperature (Oriented - OR) and then, after ethylene 
glycol treatment for 24 hours (Glycol - GL), heated 
at 550 °C for 1 hour (Heated - AQ), following the 
procedure proposed by Reynolds Jr. & Moore (1992). 
The identification of the minerals was carried out with 
X-PERT Highscore 2.1B. In addition, the intensity 
of the peaks in the X-ray diffractograms was used to 
provide a basis to estimate the amount of the minerals 
present in the sample. Thus, the relative abundance 
of given clay minerals identified in the samples can 
be assessed when comparing the differences in the 
height of the peaks, that is, the greater the intensity 
of the peaks of the clay minerals in the diffractogram, 
the greater their occurrence (Sallun et al. 2010).
The analytical method followed Biscaye (1965) by 
calculating peak intensities on the X-ray diffraction 
diagrams of individual clay minerals. 

For the determination of the abundance of organic 
matter in the sediments, the organic carbon (OC) was 
determined according to the method proposed by 
Loring & Rantala (1992). The total concentrations of 
Fe, Al, Mg and trace metals in the fine fraction were 
determined, respectively, with ICP-EOS (Spectro 
Cirios Vision) and quadrupole ICP-MS (Perkin Elmer 
ELAN 9000) mass spectrometry, in commercial 
laboratory (AcmeLabs - Bureau Veritas Minerals 
Laboratory). The standard procedure used for total 
dissolution was to dissolve 0.25 g of sample with a 
combination of concentrated HF-HNO

3
-HClO

4
-HCl 

acids. Additionally, the lead partial concentration was 
determined for the base and top slices of the cores, in order 
to verify a possible correlation between exchangeable 
lead fraction and isotopic composition. The standard 
procedure consisted in the leaching of 0.5 g of sample 
with a combination of acids in the proportion 1:3 of 
concentrated HNO

3
-HCl. The quality control procedure 

during the sample analyses included duplicate analysis 
of samples (sample 2A) and analyses of reference 
material STD OREAS 24P (alkali olivine basalt) and 
STD OREAS 45PA (ferruginous soil) (OREAS® certified 
reference materials - Research & Exploration Pty Ltd). 
Detection limits for the concentration of the elements 
were 0.1 mg kg-1 for Cu, Ni and Pb, 1 mg kg-1 for Cr and 
Zn and 0.01% weight for Fe, Al and Mg. Details about 
the procedures are available online at the lab’s website 
(www.acmelab.com).

The isotopic composition of Pb of the fine fraction 
was determined at the Laboratory of Isotope Geology 
(Pará-Iso) of the Institute of Geosciences of UFPA, 
according to the experimental procedure described by 
Lafon et al. (1993) and Santos et al. (2012). One gram of 
sediment sample was leached with 3 mL of 5N HNO

3
, 

shaken for 24 h, followed by leaching with 8N HBr. 
The chromatographic separation of Pb was performed 
in Teflon microcolumns, filled with Biorad Dowex 
AG1-X8 resin, 200-400 mesh in 0.5N HBr medium. 
The Pb isotopic composition of the samples was 
measured by thermal ionization mass spectrometry 
- TIMS. For the TIMS analyses, the purified Pb was 
concentrated with H

3
PO

4
 and deposited with silica gel 

on single rhenium filament. The isotopic analyses were 
performed in static mode on a multi-collector Finnigan 
mass spectrometer model MAT 262. The 206Pb/207Pb 
and 208Pb/206Pb isotopic ratios were corrected by a 
discrimination factor of 0.12 ± 0.03% per atomic mass 
unit, determined from long-time repeated analyses 
of the reference material NBS 982 (Equal atoms). 
The total chemical blanks, which indicate the level 
of contamination introduced during the analytical 
procedures, were always lower than 0.1% of the sample 
Pb content and therefore negligible.

In order to establish possible associations between 
the total concentrations of the trace metals and with 
Al, Fe, Mg and organic matter contents, correlation 
matrices were calculated from the Statistical® version 
7.0 application. Pearson’s correlation coefficients were 
calculated using intervals for strong correlation (0.8 < R 
<1), moderate correlations (0.5 < R <0.8) and absence of 
correlation (0 < R < 0.5). In addition, two-factors analysis 
of variance (ANOVA) of the trace metals, Al and Fe 
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concentrations was performed to test the significance of 
the spatial (core location) and temporal (depth of slice) 
variability in the two areas. Calculations were performed 
using Excel functions and the evaluation of the statistical 
results was performed based on F factor and P-values.

RESULTS

Particle size analysis and mineralogical 
composition of the clay fraction

All the samples have high abundance of sand. 
In the Shepard´s diagram (Supplementary Material 
1), the sediments are classified as sand, silty sand 
and Sandy silt. No difference is observed between 
the sediment cores in both areas regarding their 
textural composition, which is indicative of the high 
hydrodynamic regime of the estuary as a whole, in 
agreement with previous studies (Gregório & Mendes, 
2009). A decrease in the percentage of the sand fraction 
with depth is systematically observed for the sediment 
cores along the west margin of the Guajará Bay. In the 
Carnapijó River, there is also a notable decrease of 
the sand fraction along the sample cores. In some case 
the granulometric fractions can increase or decrease 
linearly along the cores, however most of the cores 
show irregular variations that do not obey any pattern 
of increase or decrease.

The clay fraction displayed the same mineralogical 
composition with kaolinite, smectite and illite as 
predominant clay minerals and quartz, as exemplified 
by the samples of bottom sediment from the Guajará 
Bay (core 2A - Jararaca Island) and Carnapijó River 
(core B6 - Arapiranga Island) (Supplementary 
Material 2). No difference is observed along the cores 
and the mineralogical composition is the same than 
that of previous studies of bottom sediments from 
the estuarine system of Belém (Corrêa & Pereira 
2002, Carvalho 2002, Nascimento 2007, Saraiva 2007, 
Oliveira et al. 2015).

Supplementary Material 1 -Textural classification 
of bottom sediments along the cores from the West 
margin of the Guajará Bay and the Carnapijó River, 
according to Shepard (1954).

Supplementary Material 2 – Examples of X-Ray 
Diffractogram for the clay fraction of bottom sediments 
along the cores from the West margin of the Guajará 
Bay (sample 2A) and the Carnapijó River (sample B6). 
K: Kaolinite; S: Smectite; I: Illite; Q: Quartz.

Trace metal geochemistry and organic 
matter

In most bottom sediment cores, variations of 
the total concentration of metals in the fine fraction 
(silt+clay) are low range, besides in some of them, from 
both areas, some differences were observed for Cu (B2 
- Barcarena: 16.8-20.0 mg kg-1 and 6A - Onças Island: 
31.0-36.3 mg kg-1) or Pb (3A - Jararaquinha Island: 19.1-
20.8 mg kg-1 and 6A - Onças Island: 32.4 - 37.3 mg kg-

1) (Table 1). Along each core, some variations of metal 
contents were observed, although it is not possible to 
clearly identify systematic decreasing or increasing 
trends with depth. In general, the amplitude of the 
variations along one core seems to be larger in the 
samples of the western margin of Guajará Bay than in 
those of the Carnapijó River (Figure 2). The cores of 
the west margin of the Guajará Bay present slightly 
higher content of Cu on average (26.1 ± 6.6 mg kg-1), 
than the cores of the Carnapijó River (22.3 ± 4.8 mg kg-

1), without significant difference. For Cr no difference 
is observed between the two areas and the behavior 
along each core is similar to that of Cu. It is the same 
for Ni, with random variations throughout each core. 
The Pb content of the sediments of Carnapijó River 
is globally lower (23.3 ± 3.2 mg kg-1) than those of 
sediments of the western margin of the Guajará Bay 
(27.2 ± 5.2 mg kg-1), but once again within the error and 
the behavior throughout each core is similar to other 
metals. Finally, the contents of Zn also show a similar 
behavior to the other metals throughout each core of 
the two areas.

The cores of the Carnapijó River show a lower 
content of organic matter (1.2-2.0 weight % - table 1) in 
relation to those of the western margin of Guajará Bay 
(2.8-5.1 weight % - table 1). The percentages along the 
cores are also more constant for the samples from the 
Carnapijó River than for the west bank of the Guajará 
Bay, although two cores (sample B1 - confluence of the 
Acará River and sample B7 - Mucuras island) show a 
significant increase around 30 cm depth (Figure 2). In 
the samples from the west bank of the Guajará Bay, the 
abundances present large variations along the samples, 
except for sample 6A (Onças Island). However, it is 
not possible to establish a pattern in these variations 
between the different cores, suggesting that they are 
related to natural contributions by the vegetation, 
as was also observed in the left margin of the Guamá 
River (Nascimento 2007).
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Table 1. Total contents of trace metals in the fine fraction and abundance of organic matter of the bottom sediments 
from the West margin of the Guajará Bay and the Carnapijó River. Trace metals are in mg kg-1 and Al, Fe and organic 
matter (O.M.) are in weight %.

Sample name and depth of the sample slice (cm) Cu Cr Ni Pb Zn  Al Fe O. M.
GUAJARÁ BAY

Paquetá Açu Island                

1A-01 (0-10) 24.2 54.0 22.1 27.3 82.0 5.0 3.7 3.0
1A-02 (11-20) 31.1 70.0 26.4 29.6 95.0 6.1 4.2 4.7
1A-03 (21-30) 21.5 54.0 20.0 23.0 73.0 5.2 3.2 2.6
1A-04 (31-43) 25.9 57.0 22.7 26.7 80.0 5.7 3.3 2.7
Average 25.7 58.8 22.8 26.7 82.5) 5.5 3.6 3.3
SD 4.0 7.6 2.7 2.7 9.2 0.5 0.5 1.0
Jararaca Island
2A-01 (0 -10) 19.3 53.0 18.6 25.6 67.0 4.4 3.2 5.2
2A-02 (11-20) 21.9 60.0 21.7 26.8 76.0 5.0 3.8 4.3
2A-03 (21-30) 20.4 52.0 20.2 22.8 68.0 4.9 3.0 4.9
2A-04 (31-45) 20.9 61.0 21.1 27.9 79.0 5.0 3.6 3.1
Average 20.6 56.5 20.4 25.8 72.5 4.8 3.4 4.4
SD 1.1 4.7 1.3 2.2 5.9 0.3 0.3 0.9
Jararaquinha Island
3A-01 (0-10) 14.1 39.0 12.9 19.1 52.0 3.6 2.1 2.3
3A-02 (11-20) 17.2 45.0 17.2 20.4 60.0 4.3 2.6 2.4
3A-03 (21-30) 19.2 50.0 19.2 20.8 66.0 4.7 2.8 4.8
3A-04(31-38.5) 17.5 43.0 16.0 20.0 59.0 4.5 2.4 1.8
Average 17.0 44.3 16.3 20.1 59.3 4.3 2.5 2.8
SD 2.1 4.6 2.6 0.7 5.7 0.5 0.3 1.3
Onças Island
4A-01 (0-10) 24.7 73.0 26.2 29.4 79.0 7.0 3.4 5.0
4A-02 (11-20) 29.3 83.0 30.0 27.5 78.0 7.6 3.5 3.1
4A-03 (21-30) 22.3 64.0 27.3 23.4 71.0 7.9 3.4 3.6
4A-04 (31-40) 19.9 61.0 25.9 21.9 65.0 6.5 3.2 2.6
4A-05(41-49.5) 22.0 58.0 25.4 21.7 62.0 6.6 3.5 4.7
Average 23.6 67.8 27.0 24.8 71.0 7.1 3.4 3.8
SD 3.6 10.2 1.8 3.5 7.6 0.6 0.1 1.0
Onças Island
5A-01 (0-10) 24.9 61.0 20.4 26.2 72.0 4.8 3.5 1.8
5A-02 (11-20) 31.1 75.0 27.1 31.0 86.0 6.3 4.4 3.4
5A-03 (21-30) 31.0 68.0 26.0 29.6 86.0 6.3 4.2 4.5
5A-04 (31-40) 32.5 68.0 24.6 30.1 83.0 6.1 4.5 3.2
5A-05 (41-48) 28.4 68.0 25.4 28.0 84.0 5.9 4.5 3.4
Average 29.6 68.0 24.7 29.0 82.2 5.9 4.2 3.3
SD 3.0 4.9 2.6 1.9 5.8 0.6 0.4 0.9
Onças Island
6A-01 (0-10) 31.0 79.0 28.4 32.4 87.0 6.8 4.0 5.1
6A-02 (11-20) 35.6 82.0 30.5 33.3 96.0 7.1 4.2 5.1
6A-03 (21-30) 35.4 85.0 32.8 33.0 100.0 7.5 4.3 5.1
6A-04 (31-42) 36.3 89.0 32.3 37.3 101.0 8.1 4.3 4.7
Average 34.6 83.8 31.0 34.0 96.0 7.4 4.2 5.0
SD 2.4 4.3 2.0 2.2 6.4 0.6 0.2 0.2
Onças Island
7A-01 (0-10) 18.3 30.0 10.2 17.1 46.0 2.9 1.7 4.5
7A-02 (11-20) 33.0 86.0 28.8 31.7 96.0 7.3 4.2 3.6
7A-03 (21-30) 31.8 84.0 32.0 31.6 88.0 7.3 4.4 5.2
7A-04 (31-40) 30.0 74.0 26.7 29.0 84.0 6.9 4.3 6.7
7A-05(41-50) 38.6 97.0 37.8 37.6 111.0 8.6 5.1 5.5
Average 30.3 74.2 27.1 29.4 85.0 6.6 4.0 5.1
SD 7.5 26.0 10.3 7.6 24.1 2.1 1.3 1.2
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CARNAPIJÓ RIVER
Arapiranga Island
B6-1 (0-10) 13.2 43.0 16.1 15.6 51.0 3.8 2.8 0.9
B6-3 (21-30) 20.8 66.0 25.6 22.7 84.0 5.5 4.5 2.1
B6-4 (31-40) 22.8 68.0 27.3 22.8 80.0 5.4 4.0 1.8
B6-5 (41- 49) 24.3 75.0 28.2 26.3 92.0 6.2 4.5 1.2
Average 20.3 63.0 24.3 21.9 76.8 5.2 4.0 1.5
SD 4.9 13.9 5.6 4.5 17.9 1.0 0.8 0.6
Mucuás Island
B7-1 (0-10) 17.6 60.0 22.8 22.0 68.0 4.9 3.5 1.3
B7-3 (21-30) 24.3 66.0 28.0 23.4 81.0 5.7 4.1 3.8
B7-4 (31-40) 19.4 57.0 21.2 22.7 68.0 4.6 3.4 0.2
B7-5 (41- 49.5) 21.7 69.0 26.2 23.6 84.0 5.5 4.0 0.6
Average 20.8 63.0 24.6 22.9 75.3 5.2 3.7 1.5
SD 2.9 5.5 3.1 0.7 8.5 0.5 0.4 1.6
Onças Island
B8-1(0-10) 22.5 70.0 29.2 23.6 78.0 6.3 4.2 1.0
B8-3 (21-30) 22.6 66.0 29.0 24.1 77.0 5.8 4.5 1.9
B8-4 (31-40) 24.5 70.0 27.5 25.6 80.0 6.7 4.5 1.6
B8-5 (41- 49) 25.3 77.0 30.5 26.5 90.0 6.4 4.6 1.3
Averge 23.7 70.8 29.1 25.0 81.3 6.3 4.5 1.4
SD 1.4 4.6 1.2 1.3 6.0 0.4 0.2 0.4
Onças Island
B10-1 (0-10) 15.2 49.0 19.8 19.9 70.0 4.4 3.1 1.0
B10-3 (21-30) 25.9 72.0 31.3 27.8 81.0 6.8 3.4 1.4
B10-4 (31-40) 22.8 62.0 23.7 22.4 70.0 5.7 2.9 1.4
B10-5(41- 49.5) 36.1 73.0 30.7 31.9 83.0 7.0 3.7 0.3
Average 25.0 64.0 26.4 25.5 76.0 6.0 3.3 1.0
SD 8.7 11.2 5.6 5.4 7.0 1.2 0.3 0.5
Barcarena
B2-1 (0-10) 17.8 49.0 19.4 22.2 65.0 3.6 3.4 1.2
B2-2 (11-20) 18.2 47.0 18.8 21.2 59.0 3.8 3.0 1.3
B2-3 (21-30) 16.8 45.0 16.7 17.0 54.0 3.3 2.8 1.3
B2-4 (31-40) 17.6 57.0 21.5 21.0 66.0 3.9 3.4 1.2
B2-5 (41- 49.7) 20.0 54.0 20.8 21.5 65.0 4.1 3.3 1.0
Average 18.1 50.4 19.4 20.6 61.8 3.7 3.2 1.2
SD 1.2 5.0 1.9 2.1 5.2 0.3 0.3 0.1
Confluence of the Acará and Carnapijó Rivers 
B1-1 (0-10) 29.0 84.0 32.1 26.1 85.0 7.1 6.0 1.5
B1-2 (11-20) 22.0 67.0 23.2 22.6 64.0 5.2 4.6 2.6
B1-3 (21-30) 26.6 78.0 27.5 25.7 74.0 6.2 4.6 3.9
B1-4 (31-40) 26.1 81.0 30.3 24.2 76.0 6.2 5.5 1.8
B1-5(41-49.7) 25.8 80.0 29.7 24.1 74.0 6.2 5.4 0.3
Average 25.9 78.0 28.6 24.5 74.6 6.2 5.2 2.0
SD 2.5 6.5 3.4 1.4 7.5 0.7 0.6 1.3
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Figura 2. Variations of Cu, Cr, Ni, Pb and Zn content (mg kg-1) in the fine fraction and organic matter (weight %) in 
the total sample along the bottom sediment cores from the west margin of the Guajará Bay and the Carnapijó River. 
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Correlation matrices were constructed for the 
mean content value of each bottom sediment core 
using the Pearson coefficient, which evaluates the 
existence of a linear correlation between two variables 
X and Y. The correlation matrices show high values of 
R (R> 0.7) between trace metals and Fe and Al for both 
Guajará Bay and Carnapijó River sediments, which 
indicates the strong affinity between heavy metals and 
clay minerals and iron oxides/hydroxides. On the other 
hand, the matrices point to the absence of correlation 
with organic matter, particularly for the sediments of 
the west margin of the Guajará Bay (Tab. 2).

An ANOVA analysis of variance was performed for 
Cu, Cr, Ni, Pb, Zn, Al and Fe contents, which points to 
significant variations of concentrations with depth for 
the bottom sediment cores from Guajará Bay. However, 
it is observed that there is no significant variation 
for the Cr, Pb, Zn and Fe contents with geographic 
location of the samples. Only Ni and Al display F and 
P-values that indicate some variation in concentration. 
For the samples from the Carnapijó River, the analysis 
of variance shows significant variation with depth 
only for Cr, Ni and Al contents, and no variation for 
trace metals and Al and Fe contents with geographic 
location (Supplementary Material 3).

Tabela 2. Correlation matrices between the trace metals 
and with Al, Fe and organic matter (O.M.) for the bottom 
sediments (a) from the West margin of the Guajará Bay 
and (b) from the Carnapijó River and (c) from  core 1A, 
including the  IS/IK ratio (the most significant correlations 
are highlighted in bold).

(a) Cu Cr Ni Pb Zn Al Fe O.M.

Cu 1.00

Cr 0.91 1.00

Ni 0.88 0.96 1.00

Pb 0.93 0.92 0.86 1.00

Zn 0.93 0.91 0.88 0.96 1.00

Al 0.80 0.92 0.96 0.76 0.77 1.00

Fe 0.89 0.88 0.86 0.90 0.91 0.76 1.00

O.M. 0.45 0.44 0.45 0.45 0.42 0.41 0.43 1.00

(b) Cu Cr Ni Pb Zn Al Fe O.M.

Cu 1.00

Cr 0.83 1.00

Ni 0.86 0.94 1.00

Pb 0.92 0.79 0.85 1.00

Zn 0.70 0.80 0.86 0.79 1.00

Al 0.86 0.92 0.95 0.85 0.83 1.00

Fe 0.60 0.86 0.75 0.51 0.61 0.70 1.00

O.M. 0.12 0.21 0.17 0.04 0.11 0.16 0.26 1.00

(c) Cu Cr Ni Pb Zn Al Fe IS/IK

Cu 1.00

Cr 0.94 1.00

Ni 1.00 0.94 1.00

Pb 0.91 0.76 0.93 1.00

Zn 0.97 0.92 0.98 0.94 1.00

Al 0.88 0.91 0.84 0.62 0.74 1.00

Fe 0.86 0.86 0.89 0.85 0.95 0.58 1.00

IS/IK 0.88 0.88 0.91 0.87 0.97 0.62 0.80 1.00

Supplementary Material 3 - ANOVA table of the 
variations in the depth and geographic position of 
sediments for the total contents of trace metals, Al and 
Fe.

Pb isotopic composition
Isotopic compositions of Pb were determined 

throughout the sediment cores to identify variations 
of the 206Pb/207Pb and 208Pb/206Pb ratios as indicators of 
possible increase of contribution from anthropogenic 
sources over the past decades (Tab. 3). 

For bottom sediment cores located on the west 
bank of Guajará Bay, isotopic variations indicate a 
slight downward trend in the 206Pb/207Pb isotope ratio 
from the base to the top of most of the cores (Fig. 3). 
This decrease is most accentuated in the case of the 2A 
core (Jararaca Island) whose 206Pb/207Pb isotopic ratio 
varies from 1.189 to 1.181 and 5A core (Onças Island) 
ranging from 1.197 to 1.189. Sample 7A shows an abrupt 
decrease in the more superficial portion (1.180) relative 
to the other slices (1.192-1.196). The samples 4A and 6A 
both of the Onças Island presented only tiny isotopic 
variation with high 206Pb/207Pb values   (1.193-1.199 and 
1.196-1.198, respectively). When compared with the 
estimated regional background value (206Pb/207Pb 
= 1.196 ± 0.004, Oliveira et al., 2016a), the isotopic 
signatures of these two samples are typically geogenic. 
In general, the decreases observed in the cores occur 
in the more superficial portions between 10 cm and 
the surface (Fig. 3). The exchangeable Pb contents in 
Guajará Bay were in the same range for the top slices 
(9.9 to 21.4 mg kg-1) and the base slices (11.4 to 22.1 mg 
kg-1). These variations of exchangeable Pb between the 
slices of a core or between slices from different cores 
do not show correlation with the isotopic signature.

In the Carnapijó River, the bottom sediment 
samples presented isotopic ratios 206Pb/207Pb considered 
constant and, in general, slightly higher than those of 
the west margin of the Guajará Bay, indicating only 
geogenic contribution (Fig. 3). The exchangeable Pb 



Historical record of trace metals distribution and Pb isotopic signature of bottom sediment cores from Belém estuarine system, North Brazil

78
Contribuições à Geologia da Amazônia  - Volume 12 | 2023

79
Contribuições à Geologia da Amazônia  - Volume 12 | 2023

concentrations were fairly constant in all analysed 
samples, with values   between approximately 11.0 
and 19.7 mg kg-1 for the top and between 16.8 and 
24.9 mg kg-1 for the base of the cores, quite similar 
with the Guajará Bay. Along the cores, the total 
and exchangeable Pb contents increase or decrease 
without any correlation with the 206Pb/207Pb ratio 
variations. The sample core B2 displayed larger Pb 
isotopic variation than those of the other sample 
cores (206Pb/207Pb:1.186-1.199), without corresponding 

variation of Pb concentration. The 206Pb/207Pb value 
of 1.186 in the slice 11-20 cm suggests a possible 
anthropogenic contribution, locally. In the B10 
core (Onças Island), an anomalous value of 1.182 for 
the 206Pb/207Pb ratio was found in the deepest slice 
(41-50 cm), associated with a distinctly higher Pb 
concentration (31.9 mg kg-1) than the more superficial 
slices (19.9-27.8 mg kg-1) and all other samples. These 
values   may also represent a contamination point-
source at the time of sediment deposition.

Table 3. Total and exchangeable Pb contents (mg kg-1) and Pb isotopic ratios obtained by TIMS for the bottom 
sediment cores from the West bank of the Guajará Bay and Carnapijó River.

Sample and slice 
depth (cm)

Pbtotal Pbexch
206Pb/204Pb

2σ

(%)

207Pb/204Pb
2σ

(%)

208Pb/204Pb
2σ 

(%)

208Pb/206Pb 206Pb/207Pb
2σ

(%)

GUAJARÁ BAY

Paquetá Açu Island

1A-01 (0-10) 27.3 21.4 18.607 0.080 15.654 0.120 38.567 0.159 2.073 1.189 0.0011

1A-02 (11-20) 29.6 - 18.715 0.080 15.676 0.120 38.758 0.159 2.071 1.194 0.0008

1A-03 (21-30) 23.0 - 18.736 0.081 15.663 0.121 38.764 0.160 2.069 1.196 0.0014

1A-04 (31-43) 26.7 14.3 18.676 0.080 15.671 0.120 38.721 0.160 2.073 1.192 0.0019

Jararaca Island

2A-01 (0 -10) 25.6 - 18.515 0.080 15.684 0.120 38.500 0.159 2.079 1.181 0.0014

2A-02 (11-20) 26.8 - 18.569 0.080 15.651 0.119 38.510 0.159 2.074 1.186 0.0023

2A-03 (21-30) 22.8 - 18.604 0.083 15.672 0.122 38.594 0.161 2.074 1.187 0.0019

2A-04 (31-45) 27.9 19.9 18.613 0.081 15.653 0.120 38.585 0.160 2.073 1.189 0.0023

Jararaquinha Island

3A-01 (0-10) 19.1 11.9 18.649 0.082 15.674 0.121 38.693 0.160 2.075 1.190 0.0039

3A-02 (11-20) 20.4 - 18.733 0.083 15.681 0.122 38.830 0.160 2.073 1.195 0.0018

3A-03 (21-30) 20.8 - 18.666 0.080 15.669 0.120 38.723 0.160 2.075 1.191 0.0015

3A-04 (31-38.5) 20.0 11.4 18.602 0.085 15.662 0.124 38.642 0.164 2.077 1.188 0.0020

Onças Island

4A-01 (0-10) 29.4 16.6 18.728 0.081 15.695 0.121 38.832 0.162 2.074 1.193 0.0018

4A-02 (11-20) 27.5 - 18.891 0.082 15.752 0.123 39.116 0.162 2.071 1.199 0.0024

4A-03 (21-30) 23.4 - 18.807 0.086 15.734 0.129 38.989 0.173 2.073 1.195 0.0021

4A-04 (31-40) 21.9 - 18.761 0.084 15.715 0.126 38.886 0.167 2.073 1.194 0.0023

4A-05 (41-49.5) 21.7 15.8 18.773 0.080 15.694 0.120 38.857 0.160 2.070 1.196 0.0023

Onças Island

5A-01 (0-10) 26.2 18.1 18.653 0.083 15.685 0.122 38.696 0.160 2.075 1.189 0.0024

5A-02 (11-20) 31.0 - 18.669 0.085 15.683 0.123 38.706 0.162 2.073 1.190 0.0030

5A-03 (21-30) 29.6 - 18.666 0.081 15.670 0.121 38.716 0.160 2.074 1.191 0.0021

5A-04 (31-40) 30.1 - 18.710 0.081 15.707 0.120 38.813 0.159 2.074 1.191 0.0012

5A-05 (41-48) 28.0 16.4 18.776 0.080 15.690 0.120 38.850 0.160 2.069 1.197 0.0021

Onças Island

6A-01 (0-10) 32.4 18.5 18.835 0.083 15.752 0.123 39.093 0.162 2.076 1.196 0.0023

6A-02 (11-20) 33.3 - 18.832 0.082 15.744 0.121 39.061 0.161 2.074 1.196 0.0018

6A-03 (21-30) 33.0 - 18.788 0.080 15.712 0.120 38.924 0.160 2.072 1.196 0.0023

6A-04 (31-42) 37.3 18.1 18.836 0.080 15.720 0.120 39.000 0.159 2.071 1.198 0.0008
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Onças Island

7A-01 (0-10) 17.1 9.9 18.465 0.015 15.654 0.120 38.479 0.160 2.084 1.180 0.0036

7A-02 (11-20) 31.7 - 18.710 0.015 15.681 0.121 38.793 0.160 2.073 1.193 0.0024

7A-03 (21-30) 31.6 - 18.776 0.015 15.727 0.120 38.968 0.160 2.075 1.194 0.0016

7A-04 (31-40) 29.0 - 18.846 0.016 15.761 0.122 39.109 0.162 2.075 1.196 0.0025

7A-05 (41-50) 37.6 22.1 18.722 0.015 15.707 0.121 38.857 0.160 2.075 1.192 0.0017

CARNAPIJÓ RIVER

Arapiranga Island

B6-1 (0 -10) 15.6 11.0 18.755 0.120 15.662 0.180 38.792 0.240 2.068 1.197 0.0601

B6-2 (10-20) -- - 18.787 0.121 15.703 0.182 38.931 0.242 2.072 1.196 0.0602

B6-3 (21-30) 22.7 - 18.687 0.005 15.605 0.006 38.677 0.007 2.070 1.197 0.0010

B6-4 (31-40) 22.8 - 18.705 0.038 15.623 0.042 38.715 0.043 2.070 1.197 0.0022

B6-5 (41-49) 26.3 18.8 18.737 0.028 15.642 0.029 38.781 0.030 2.070 1.198 0.0008

Mucurás Island

B7-1 (0-10) 22 16.3 18.683 0.017 15.620 0.017 38.705 0.018 2.072 1.196 0.0010

B7-2 (11-20) - - 18.773 0.004 15.695 0.003 38.887 0.003 2.071 1.196 0.0004

B7-3 (21-30) 23.4 - 18.692 0.018 15.625 0.019 38.720 0.018 2.071 1.196 0.0006

B7-4 (31-40) 22.7 - 18.701 0.019 15.655 0.019 38.758 0.019 2.073 1.195 0.0014

B7-5 (41-49.5) 23.6 17.3 18.767 0.002 15.689 0.001 38.447 1.042 2.049 1.196 0.0005

Onças Island

B8-1 (0 -10) 23.6 16.8 18.777 0.008 15.662 0.006 38.834 0.010 2.068 1.199 0.0018

B8-2 (11-20) - - 18.776 0.012 15.654 0.011 38.827 0.013 2.068 1.199 0.0012

B8-3 (21-30) 24.1 - 18.734 0.014 15.643 0.012 38.760 0.013 2.069 1.198 0.0014

B8-4 (31-40) 25.6 - 18.742 0.014 15.656 0.015 38.792 0.015 2.070 1.197 0.0016

B8-5 (41-49) 26.5 18.2 18.744 0.014 15.645 0.015 38.777 0.016 2.069 1.198 0.0018

Onças Island

B10-1 (0-10) 19.9 12.8 18.726 0.017 15.652 0.016 38.761 0.017 2.070 1.196 0.0025

B10-3 (21-30) 27.8 - 18.715 0.007 15.673 0.006 38.783 0.007 2.072 1.194 0.0008

B10-4 (31-40) 22.4 - 18.693 0.007 15.663 0.006 38.744 0.007 2.073 1.194 0.0017

B10-5 (41-50) 31.9 24.9 18.492 0.006 15.650 0.006 38.484 0.006 2.081 1.182 0.0007

Barcarena

B2-1 (0-10) 22.2 14.9 18.687 0.120 15.672 0.180 38.748 0.240 2.074 1.192 0.0604

B2-2 (11-20) 21.2 - 18.588 0.122 15.680 0.181 38.656 0.241 2.080 1.186 0.0599

B2-3 (21-30) 17.0 - 18.702 0.120 15.653 0.180 38.716 0.240 2.070 1.195 0.0603

B2-4 (31-40) 21.0 - 18.741 0.121 15.631 0.181 38.711 0.240 2.066 1.199 0.0602

B2-5 (41-49.7) 21.5 17.9 18.585 0.122 15.623 0.181 38.518 0.241 2.072 1.190 0.0597

Confluence of  the Acará and Carnapijó rivers

B1-1 (0-10) 26.1 19.7 18.825 0.158 15.688 0.205 38.900 0.261 2.066 1.200 0.0608

B1-2 (11-20) 22.6 - 18.446 0.017 15.645 0.018 38.689 0.018 2.071 1.194 0.0009

B1-3 (21-30) 25.7 - 18.906 0.120 15.769 0.180 39.176 0.240 2.072 1.199 0.0601

B1-4 (31-40) 24.2 - 18.861 0.120 15.717 0.180 39.008 0.239 2.068 1.200 0.0600

B1-5 (41-49.7) 24.1 16.8 18.938 0.122 15.774 0.183 39.218 0.243 2.071 1.201 0.0608
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Figure 3. Behavior of the 206Pb/207Pb isotopic ratio along the bottom sediment records of the West bank of the Guajará 
Bay and the Carnapijó River.

DISCUSSION

Natural (geogenic) variations of trace 
metal distribution.

Over the last 70 years corresponding to the 
deposition time of the bottom sediment cores from the 
Guajará Bay and Carnapijó River, a similar behavior was 
observed, with an increase in the sand fraction, together 
with a decrease in the silt and clay fractions from the 
base to the top. This trend betrays some change in the 
estuarine hydrodynamic regime through time and its 
influence of on the granulometry of the bottom sediment.

The mineralogical analysis indicated that there 
is no difference in the paragenesis of the clay minerals 
present in the samples (smectite, illite and kaolinite) 
in addition to the quartz. This suggests that there 
was probably no change in sediment source, as 
expected considering the very short interval to which 
the sediment cores correspond. This mineralogical 
composition for the bottom sediments of the two areas 
is consistent with the previous mineralogical studies 
on bottom sediments of the Guajará Bay and the 
Guamá River (Corrêa & Pereira 2002, Saraiva 2007, 
Santos et al. 2012 and Oliveira et al. 2015).

The bottom sediment from the west bank of 
the bay and the Carnapijó River presented excellent 
correlations between trace metals and Al and Fe, while 

no or weak correlation with the organic matter was 
observed (Table 2a and b). The correlations with Fe 
and Al indicate the predominant role of clay minerals 
and Fe oxides/hydroxides in the adsorption of metals, 
as already suggested for the surface samples (Oliveira 
et al. 2015). A correlation between trace metal contents 
and organic matter is generally observed in estuarine 
sediments, however lack of correlation has also been 
observed elsewhere (Liagathi et al. 2003, Garcia et al. 
2009, Silva et al. 2012) but without an explanation was 
being provided. In the hydrographic system of Belém, 
the absence of correlation between organic matter and 
trace metal contents has been mentioned for the left 
margin of the Guamá River (Santos et al. 2012)  and for 
an adjacent area, westward from the Carnapijó River  
(Oliveira et al. 2016b) Since organic matter (humic 
substances and algae in particular) has a high binding 
capacity for metal ions (Foerstner and Whitman 1979, 
Kerndorff and Schnitzer 1980), the lack of correlation 
observed in the sediments studied is an issue that will 
require a deeper study on the nature of organic matter. 
Apparently, there is no change in the source of organic 
matter over the last 70 years. Therefore, there is 
probably no significant contribution of organic matter 
from the domestic effluents of the city of Belém, even 
for the sediments from the west bank of the Guajará 
Bay, which displayed higher organic matter contents 
than those of the Carnapijó River.
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All the sediments displayed strong correlation 
between Al and trace metal contents that indicates 
a control of these metal contents by clay minerals. 
In order to support this statement, a qualitative 
estimation of the relative abundance of smectite and 
kaolinite was provided by comparing the intensity 
of their peaks in the X-ray diffractograms of the clay 
fraction along the 1A sediment core from Paquetá-Açu 
Island (Supplementary Material 4). Thus, although the 
abundances of clay mineral have not been quantified 
in this study, it has been possible to determine the 
smectite/kaolinite ratio through these intensities and 
to compare the I

S
/I

K
 ratio (I

S
: intensity of the peak of 

smectite, I
K
: intensity of kaolinite peak) with Zn, Cr, 

Pb, Cu, Ni and Co contents as a function of depth 
(Tab. 4, Fig. 4). The variation of trace metal contents 
in the sediment core followed the variation of the I

S
/

I
K
 ratio that indicates that the metal concentrations 

are controlled by the abundance of smectite relative to 
kaolinite (Tab. 2c). Due to their unique characteristics 
such as lamellar or fibrous structures, ion exchange 
capacity, variability in chemical composition and the 

electric charge of the lamellae, among others, the special 
physical-chemical behavior determines the properties 
of their surfaces and, consequently, their interactions 
with organic and inorganic substances (Grim 1968), 
specially the metals (Gupta  &  Bhattacharyya 2012). 
Cation exchange capacity in clay minerals ranges 
from 3 to 15 meq/100g in kaolinite and from 80 to 150 
meq/100g in smectite (Gomes 1988) that is consistent 
with the variation in trace metal contents in the 
sediment cores.

Supplementary Material 4 - X-ray Diffractogram 
displaying the peak intensities of the clay minerals 
(kaolinite and smectite) with their respective values 
in count per second (cps) of intensity along the 2A 
(Jararaca Island).

Table 4. Relation between peak intensities of the clay 
minerals Smectite (IS) and Kaolinite (IK) in sediment core 
1A.

Depth (cm) 0-10 11-20 21-30 31-45

Core 1A IS/IK 0.91 1.52 0.49 0.58

Figure 4. Comparison between the concentrations (mg kg-1) of the metals and the IS/IK ratio in core 1A

The ANOVA analysis of variance revealed that 
Cu, Cr, Ni, Pb and Zn contents showed variations 
along the bottom sediment cores of both areas, with 
increases or decreases in concentration. However, 
no apparent trend with depth can be pointed out. 
This behavior precludes a significant anthropogenic 
contribution for the trace metals contents in the 
sediments of the studied sectors during the last 70 
years. Pb and Cu stand out from the other metals with 
slightly higher values   in the sediment cores of the 

west bank of Guajará Bay in relation to the Carnapijó 
River that also correspond to natural (geogenic) 
variations. In order to reinforce the statement that no 
anthropogenic contribution can be invoked to explain 
the variation of metal contents with depth, enrichment 
factor (EF - equation 1 – Coveli & Fontelan 1997) and 
geoaccumulation index (Igeo – equation 2 – Muller, 
1969) were calculated for all the samples. These indices 
are widely applied to assess the sediment pollution 
with metals in environmental studies. 
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(1) EF = (Metal/Fe)
sample

/(Metal/Fe)
reference

 - Metal 
and Fe refer to the concentrations of the 
elements in the sample and a background 
value for the Metal and Fe in the region.

(2) Igeo = log
2
(C

n
/1.5B

n
) – C

n
 refers to the metal 

concentration in the sample and B
n
 is the 

background value of the metal in the region

The average of element concentrations 
determined by Oliveira et al. (2016b) for samples 
from an uncontaminated sector of the Pará River, 
southwest of the study area, (figure 1) has been used as 
the regional background value (Cu = 22.1 mg kg-1, Cr = 
72.8 mg kg-1, Ni = 27.2 mg kg-1, Pb = 27.1 mg kg-1, Zn = 73 
mg kg-1, Fe = 4.1 Wt%). The values of EF for Cr, Ni, Pb 
and Zn are all lower than 1.5. Cu also displays values 
of EF lower than 1.5, except for four samples that 
furnished values between 1.5 and 2.0. Values lower 
than 1.5-2.0 indicate that the metals are completely 
derived from natural or lithogenic processes (Sposito 
2008; Zhan and Liu 2002; Feng et al., 2014; Abreu et al., 
2016). The Igeo factor for all samples yilded negative 
values besides three slightly positive values that also 
indicated that natural processes accounted for the 
variations with depth detected by the analysis of 
variance (Supplementary Material 5).

Supplementary Material 5 – Enrichment factor 
(EF) and geoaccumulation index (Igeo) for trace 
metals determined in the bottom sediment cores 
from the from the West bank of the Guajará Bay and 
Carnapijó River (background values are from Oliveira 
et al. 2016b)

Pb isotopic evidence of recent 
anthropogenic contribution

When looking to the Pb isotopic signature 
along the sediment cores, no clear difference can be 
pointed out between west margin of Guajará Bay 
and Carnapijó River areas. Only samples 2A and 4A 
from the west margin of Guajará Bay showed lower 
206Pb/207Pb isotopic values than the Carnapijó River 
cores. On the other hand, the comparison of the Pb 
isotopic compositions across the two area samples 
shows that a decrease of the 206Pb/207Pb ratio occurs in 
the 10-0cm slice of the samples from the Guajará Bay 

and this decrease was not observed in the same slice 
of the samples from the Carnapijó River (Figure 3). 
This decrease of the 206Pb/207Pb isotopic ratio down 
to a value of 1.180-1.181 indicates that a probable 
anthropogenic contribution occurred during the last 
15 years only in the bottom sediments of the western 
margin of Guajará Bay, while the Carnapijó River 
sediments does not suffered any anthropic effect 
until the present days.

The Pb isotopic results of the 2 shallower slices 
of the sediment cores from west bank of Guarajá 
Bay (20-10 cm and 10-0 cm) have been plotted in a 
208Pb/206Pb vs. 206Pb/207Pb diagram, together with the 
field of the corresponding slices of the sediment cores 
from the Carnapijó River (this work) and the field 
of the superficial sediments of the same area of the 
Guajará Bay of Santos et al. (2012), which correspond 
to the first 5 cm deep (Fig. 5). In addition, a sample 
of bottom sediment from the riverfront of the city 
of Belém (Santos et al. 2012), directly influenced by 
domestic sewage channel (Val de Cans Channel 
– sample CVC) has been included in the diagram. 
Excepting sample B2-2 (11-20 cm), the samples 
from the Carnapijó River are almost clustered 
in a restricted field indistinguishable from the 
background value considered for the hydrographical 
system of Belém (Oliveira et al. 2016 a,b). The samples 
from the Guajará Bay displayed a systematic decrease 
of 206Pb/207Pb and increase of the 208Pb/206Pb toward 
the values of the CVC sample that constitutes the 
main diffusive source from Pb contamination in 
the Guajará Bay. In addition, some samples overlap 
the field of the sediments of Santos et al. (2012) also 
considered as recent anthropogenic contribution in 
the western bank of the Guajará Bay. Then the Pb 
isotopic signature of the 10-0 cm slice of the sediment 
cores of the Guajará Bay indicates the extension of an 
anthropogenic contribution of Pb and probably other 
trace metals on the other side of the Guajará Bay from 
diffuse source of the urban area of Belém that cannot 
be yet evidenced by the trace metal concentration. 
This anthropogenic contribution has yet insignificant 
effect on the trace metal distribution but reveals that 
over the last 15 years the Guajará Bay underwent the 
effect of diffuse source of trace metal probably related 
to the important increase in the population of the 
Metropolitan area of Belém and consequent increase 
in domestic sewage (Fig. 6).
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Figure 5. Behavior of the 206Pb/207Pb and 208Pb/206Pb isotopic 
ratios along the shallower 20-10 and 10-0cm slices of 
the bottom sediment cores from the west bank of the 
Guajará Bay (1A to 7A). The black arrows indicate the 
direction from 20-10cm slice to 10-0cm slice. Samples of 
bottom sediments from the Carnapijó River correspond 
to the shallower 20-10 and 10-0 cm slices (brown 
diamond). The field of the samples corresponding to the 
shallower 5cm of bottom sediments from the west bank 
of the Guajará Bay analysed by Santos et al. (2012) is 
displayed in light green. Sample CVC is from the mouth 
of a domestic sewage channel in the eastern margin of 
the Guajará Bay (riverfront of Belém city). Mean isotopic 
value of the background is from Oliveira et al. (2016 a,b).

Figure 6. Demographic evolution with time of the 
metropolitan area of Belém along the last 70 years 
(www. ibge.gov.br)

CONCLUSION

The mineralogical, geochemical and Pb isotopic 
study of bottom sediment cores from the west margin 
of the Guajará Bay and the Carnapijó River lead to the 
following findings for the trace metal distribution of 
the hydrographic system of Belém during the last 70 
years:

No qualitative mineralogical differences were 
found throughout the samples (smectite, illite, 
kaolinite, in addition to the quartz), suggesting that 
there was no variation of sediment source, as was 
expected in view of the very short time to which the 
cores correspond.

Cu, Cr, Ni, Pb and Zn metals presented 
variations along the bottom sediment in both areas, 
with increasing or decreasing concentration, but 
with no apparent trend. This behavior suggests that 
there was no enlargement of diffuse anthropogenic 
contribution for the trace metal contents in the 
sediments in the Guajará Bay during the last 70 years 
despite the significant population expansion of the 
metropolitan area of Belém (from 0.26 to 2.44 Million 
inhabitants). This statement is reinforced by the 
estimation of enrichment factor and geoaccumulation 
index, which indicate that the trace metal variation 
derived from natural and lithogenic processes. The 
main anthropogenic contribution by untreated urban 
sewage remains limited to the riverfront of the city of 
Belém (east margin of the Guajará Bay). The strong 
hydrodynamics of the estuary, with high discharge 
of the rivers and the effects of tides are powerful 
mechanisms of dispersion of the metals.

The natural variations in trace metal contents 
are dominantly controlled by oxide and hydroxide 
minerals and by the abundance in the clay fraction of 
high cationic exchange capacity minerals like smectite 
as indicated by strong correlations of trace metals 
with Fe and Al and smectite/kaolinite ratio. On the 
other hand, the absence of correlation between trace 
metals and organic matter is an issue that deserves to 
be investigated.

The Pb isotopic signature along the sediment cores 
shows that there is a decrease of this ratio 206Pb/207Pb in 
the shallower slice (0-10cm) of the samples of the west 
margin of Guajará Bay, not observed in the Carnapijó 
River. This decrease, from geogenic values down 
to 206Pb/207Pb values of 1.180-1.181 in some samples 
indicates that the Guajará Bay underwent an expansion 
of probable diffuse anthropogenic contribution to its 
western margin in the last 15 years, still not detectable 
by element geochemistry.
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RESUMO: O Batólito granítico polifásico Alto Candeias é 
formado por sienogranitos porfiríticos a equigranulares, monzo-
granitos, monzogranitos rapakivi e charnokitos, além de rochas 
subvulcânicas e granitos alcalinos. Em geral, apresentam com-
posição intermediária a ácida, alto potássio, natureza alcalina à 
subalcalina, metaluminoso a peraluminoso, com assinatura geo-
química de ambiente tardi/pós-colisional a intra-placa. Apre-
sentam um progressivo enriquecimento nos grupos de elementos 
HFSE e ETR em direção as fácies sieno- a monzograniticas, 
rapakivis e alcalinas. Os dados de geologia isotópica revelam 
idade de cristalização U-Pb de 1358 ± 4 Ma e 1348 ± 4 Ma, com 
razão143Sm/144Nd= 0.511937 e 0.511996, ƐNd(t) entre -0,34 a 1,97 
e TDM = 1,54 – 1,70 Ga, indicando co-magmatismo associados 
a fusão de crosta continental Meso- a Paleoproterozóica com 
contribuição mantélica. Tais caracteristicas sugerem uma as-
sociação charnockito-granitos (ACG) para esse magmatismo, 
onde as fácies graníticas teriam derivados de fundidos charno-
ckíticos co-magmático gerados na crosta inferior, produtos da 
interação crosta-manto, em ambiente tardi- a pós-colisional. 
Entretanto, a natureza dos granitos alcalino ainda é incerta, ou 
seja, ligada a magmas no final do orógeno ou a magmas evoluídos 
e mais jovens, ricos em ETR e metais, da Província Estanífera de 
Rondônia.

PALAVRAS CHAVES: Batólito Alto Candeias; Provincia 
Estanífera de Rondônia; Cráton Amazônico; Geoquímica; 
Geocronologia.

ABSTRACT: The Batholith granite polyphic Alto Candeias 
is formed of syenogranites porphyritic to equigranular, 
monzogranites, monzogranites rapakivi and charnokites, as 
well as subvolcanic rocks and alkaline granites. In general, they 
have intermediate to acidic composition, high-K, alkaline to 
subalkaline, metaluminous to peraluminous, with late/post-
collisional to within-plate geochemical signature. They present a 
progressive enrichment in HFSE and ETR towards the sieno- a 
monzogranitic, rapakivi and alkaline facies. The isotopic geology 
data reveal U-Pb crystallization age of 1358 ± 4 Ma and 1348 
± 4 Ma, with a ratio143Sm/144Nd = 0.511937 and 0.511996, ƐNd 
(t) from -0.34 to 1.97 and TDM = 1, 54 - 1.70 Ga, indicating co-
magmatism derived from Meso- to Paleoproterozoic continental 
crust melting with mantle contribution. Such characteristics 
suggest a charnockite-granite association (ACG) for this 
magmatism, with the granitic facies derived from co-magmatic 
charnockitic melts generated in the lower crust, products of 
the crust-mantle interaction, within of late- to post-collisional 
tectonic setting. However, the nature of alkaline granites is still 
uncertain, which may be linked to magmas at the end of the orogen 
or to younger and evolved magmas, rich in ETR and metals, from 
the Rondônia Tin Province.

KEYWORDS: Alto Candeias; Batholith Rondônia Tin Pro-
vince; Amazon Craton; Geochemistry; Geochronology.
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INTRODUÇÃO

O Estado de Rondônia hospeda, em sua região 
centro-norte, um volumoso magmatismo granítico ra-
pakivi, de idade Meso- ao Neoproterozóico, formado 
durante sucessivos episódios magmáticos, ocorridos 
entre 1610 e 950 Ma, os quais constituem a chamada 
Província Estanífera de Rondônia. Esse magmatismo 
tem sido subdividido em suítes intrusivas, formadas 
por associações de stocks, plutons e batólitos polifá-
sicos, as quais apresentam, em geral, assinatura geo-
química subalcalina, meta- a peraluminosa, do tipo A 
e de ambiente tectônico intra-placa a pós-colisional 
(Kloosterman 1968, Priem et al. 1966, 1971; Leal et al. 
1978, Isotta et al. 1978, Bettencourt et al. 1999, CPRM 
2007).

O batólito Alto Candeias é um importante repre-
sentante desse magmatismo granítico rapakivi polifá-
sico na Província Estanífera de Rondônia, pois sua vas-
ta área de exposição (cerca de 15.000 Km2) é marcada 
por variações faciológicas e geoquímicas, produtos da 
associação de granitos, granodioritos, tonalitos, char-
nochkitos e episódios sub-vulcânicos, a qual têm sido 
foco de discussões petrogenéticas quanto sua origem, 
evolução e ambiente tectônico (Leal et al. 1978, Isotta et 
al.  1978, Santos et al.  2008, Bettencourt et al.  2010, San-
tos Júnior 2015, Queiroz et al. 2017, CPRM 2018). Por 
outro lado, embora não represente uma fase magmáti-
ca especializada em metais, o batólito polifásico Alto 
Candeias hospeda alguns pequenos depósitos polime-
tálicos (Sn ± Cu, Pb, As), os quais têm sido associados 
às intrusões magmáticas mais jovens desvinculadas do 
magmatismo Alto Candeias (Bettencourt et al. 1999, 
Santos Júnior 2015, CPRM 2018).

O volumoso magmatismo granítico polifásico 
Alto Candeias apresenta idade entre 1357-1329 Ma (Be-
ttencourt et al. 1999, Santos et al. 2008, Nogueira et al. 
2014, Queiroz et al. 2017, Debowski et al. 2018, CPRM 
2018), cujos domínios de seus principais litotipos fa-
ciológicos, bem como suas características geoquími-
cas, estão razoavelmente bem definidos (Bettencourt 
et al. 1999, Queiroz et al. 2017, CPRM 2018). Contudo, 
em nosso levantamento geológico de campo foi possí-
vel identificar variações petrográficas e arranjos textu-
rais até então não discutidas em trabalhos anteriores. 
Nesse contexto, esse trabalho apresenta novos dados 
comparativos sobre a petrografia e geoquímica das 

diferentes litofácies, além de novos dados de geologia 
isotópica (U-Pb em zircão e Sm-Nd em rocha total), 
buscando assim contribuir com o entendimento petro-
genético do magmatismo Alto Candeias na porção SW 
do cráton Amazônico.

MATERIAIS E MÉTODOS

A etapa de reconhecimento geológico e coleta de 
amostras foi realizada no mês de outubro de 2017, o 
qual contou com o apoio do Serviço Geológico do Bra-
sil (CPRM-Porto Velho). As amostras de rochas co-
letadas foram então selecionadas e preparadas (corte, 
britagem e moagem) no laboratório da CPRM-Porto 
Velho, como parte prévia para as subsequentes análises 
petrográficas, geoquímicas e geocronológicas. 

Para as análises petrográficas convencionais, 
cerca de 30 lâminas delgadas polidas, representantes 
dos diferentes litotipos amostrados, foram então 
confeccionadas e analisadas. Para as análises de geo-
químicas e isotópicas Sm-Nd de rochas, um conjunto 
de 23 amostras foi selecionado e previamente pulveri-
zado em panela de vídia, produzindo alíquotas de cerca 
de 30 g/amostra. Essas etapas foram realizadas nos la-
boratórios do Instituto de Geociências da Universida-
de de Brasília (IG-UnB). 

As análises geoquímicas de rochas foram realiza-
das pelo laboratório comercial ALS (Australian Labora-
tory Services). Após a fusão das amostras com metabo-
rato/tetraborato de lítio (LiBO

2
/Li

2
B

4
O

7
) e posterior 

digestão em ácido nítrico (HNO
3
) e ácido clorídrico 

(HCl), foi aplicada a técnica de ICP-ES (Inductively 
Coupled Plasma Emission Spectrometer) para obtenção das 
concentrações dos elementos maiores e menores, e a 
técnica de ICP-MS (Inductively Coupled Plasma Mass Spec-
trometer) para os elementos traços e terras raras. 

As análises isotópicas Sm-Nd foram realizadas 
no laboratório de geocronologia do IG-UnB aplican-
do a método descrito por Gióia & Pimentel (2000). 
As amostras foram misturadas com solução de spike 
149Sm/150Nd e dissolvidas em cápsulas de savillex. A ex-
tração de Sm e Nd seguiu a técnica convencional com 
colunas de teflon contendo LN-Specresin (HDEHP – 
diethylhexil phosphoric acid supported on PTFE pow-
der). As amostras de Sm e Nd foram alojadas em fila-
mentos de re-evaporação em conjuntos de filamentos 
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duplos e as medidas isotópicas foram feitas em espec-
trômetro de massa do tipo multicoletor Finnigan MAT 
262. O grau de incertezas para as razões 149Sm/150Nd e 
143Nd/144Nd é menor que 0,4% (1σ) e 0,005% (1σ), res-
pectivamente, de acordo com análises do padrão inter-
nacional BHVO-1 e BCR-1. As razões 143Nd/144Nd foram 
normalizadas para 146Nd/144Nd de 0,7219, e a constan-
te de decaimento usada foi 6,54 x 10-12 a 10- 1. Valores 
TDM foram calculados segundo método de DePaolo 
(1981).

A preparação das amostras e as análises geocro-
nológicas U-Pb em cristais de zircão foram realizadas 
no laboratório de geocronologia do IG-UnB. Nessa eta-
pa, cerca de 20 kg de cada amostra selecionada passou 
por peneiramento e bateiamento, gerando assim um 
concentrado de minerais pesados. Posteriormente, a 
amostra passou pelo separador magnético isodinâmi-
co Frantz e pelo processo de separação mineral por 
densidade, utilizando o líquido denso LST (heteropo-
litungstato de lítio), onde foram separados aproxima-
damente 50 cristais de zircão por meio de lupa binocu-
lar. Os cristais então foram colocados em uma capsula 
plástica de 1 cm de diâmetro e, posteriormente, polidos 
a fim de expor suas superfícies. As amostras foram ana-
lisadas seguindo o procedimento analítico proposto 
por Bühn et al. (2009) para o método LA-ICPMS (laser 
ablation inductively coupled plasma mass spectrometer), com 
equipamento do modelo Neptune da Thermo Finni-
gan, equipado com 9 copos faraday, 1 multiplicador de 
elétrons e 5 contadoras de íons do tipo MIC (multi-íon 
channel). O método consiste em um equipamento de 
ablação a laser acoplado a um espectrômetro de massa 
que permite a obtenção de razões isotópicas in situ com 
alta resolução espacial em monocristais de zircão.

CONTEXTO GEOLÓGICO REGIONAL

A Província Estanífera de Rondônia está localiza-
da na porção SW do cráton Amazônico (Fig. 1A). Seus 
registros magmáticos estão distribuídos entre as pro-
víncias geotectônicas/geocronológicas denominadas 
Rondoniana-San Ignácio (1,55 – 1,30 Ga) e Rio Negro-
-Juruena (1,78 – 1,55 Ga), segundo proposta de Tassi-
nari & Macambira (1999), ou Sunsás (1,45 – 1,10 Ga) 
e Rondônia-Juruena (1,82-1,54 Ga), segundo proposta 
de Santos et al. (2000).

Segundo Bettencourt et al. (1999), a Província Es-
tanífera de Rondônia pode ser compartimentada nas 
seguintes suítes intrusivas, as quais representam uni-
dades regionais e os sucessivos episódios magmáticos 
ocorridos entre 1610 e 950 Ma:  Serra da Providência 
(1610-1532 Ma), Rio Crespo (1526-1513 Ma), Santo An-
tônio (~ 1406 Ma), Teotônio (~ 1387 Ma), Alto Candeias 
(1357-1339 Ma), São Lourenço-Caripunas (1324-1309 
Ma), Santa Clara (1082-1074 Ma) e Rondônia (995-
950 Ma). Entretanto, as principais concentrações de 
metais (Sn, W, Nb, Ta), F   e gemas estão associadas 
aos três últimos episódios magmáticos, ocorridos entre 
1324 – 950 Ma.

Estas suítes magmáticas ocorrem intrusivas em 
rochas do embasamento Paleoproterozóico, represen-
tado principalmente pelo Complexo Jamari (Isotta et 
al. 1978), e distribuídas no domínio tectônico deno-
minado Ariquemes-Porto Velho (Scandollara 2006). 
Este embasamento é formado por uma associação de 
rochas de médio a alto grau metamórfico, composta 
de gnaisses tonaliticos, enderbiticos, granodioriticos e 
charnoenderbiticos, além de ortognaisses máficos, an-
fibolitos, paragnaisses e lentes de biotita-xistos. Estas 
rochas são polideformadas e apresentam idade de cris-
talização U-Pb entre 1,76 e 1,67 Ga, marcadas por su-
cessivos eventos regionais tectono-metamórficos ocor-
ridos entre 1,67 - 1,63, 1,33 - 1,32 e 1,2 – 1,1 Ga (Santos 
et al. 2000, 2008; Payolla et al. 2002, Tohver et al. 2005, 
Scandollara 2006, Souza et al. 2006, CPRM 2007, Bet-
tencourt et al. 2010, Scandollara et al. 2013).

O batólito polifásico Alto Candeias (Souza et al. 
1975, Leal et al. 1978), devido ao seu volume e variação 
faciológica (Fig. 1B), constitui a suíte intrusiva ho-
mônima, de idade Mesoproterozóica (Bettencourt et 
al. 1999). Exibe marcantes contrastes nos produtos de 
sensores remoto e aero-geofísicos, marcados por um 
formato lenticular na direção WNW-ESSE (CPRM 
2007). Seu contato norte com rochas do embasamen-
to é marcado por zona de cisalhamento transcorrente 
sinistral deformando as rochas, enquanto o contato 
sul é parcialmente encoberto pelas rochas básicas da 
Formação Nova Floresta (1198 - 1062 Ma) e siliciclásti-
cas da Formação Palmeiral (< 1030 Ma). Internamente, 
o batólito Alto Candeias é cortado por um sistema de 
falhas e fraturas nas direções NW-SE, NE-SW e N-S, 
as quais, aparentemente, controlam às ocorrências de 
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depósitos polimetálicos associadas aos episódios mag-
máticos mais jovens (Santos Júnior 2015, CPRM 2018).

O batólito polifásico Alto Candeias reúne prin-
cipalmente granitos porfiríticos de granulação média 
a grossa, com textura rapakivítica, marcada por feno-
cristais centimétricos de feldspato, exibindo formato 
ovóide a tabular, frequentemente contornados por 
plagioclásio. Ocorrem ainda, charnockitos, sienograni-
tos, monzogranitos, granodioritos e sienitos, exibindo 
arranjo textural equigranular a inequigranular de gra-
nulação fina a média, além de riolitos, dacitos e traqui-
tos porfiríticos subvulcânicos (Bettencourt et al. 1999, 
Queiroz et al. 2017, CPRM 2018).

Essa variação de lito-fácies, associada a dados de 
geocronologia (U-Pb e Pb-Pb), permitiu a elaboração 
de propostas para a compartimentação do batólito 
polifásico Alto Candeias em sub-unidades, as quais 
representariam episódios ou pulsos magmáticos 
distintos. Nesse sentido, Queiroz et al. (2017) 
propuseram as seguintes denominações: 1) Monte Negro 
– composta por granitos porfiriticos rapakivíticos 
com idade Pb-Pb de 1349 ± 5 Ma; 2) Buritis - formada 
por hornblenda granodioritos a tonalitos com idade 
Pb-Pb de 1349 ± 3 Ma; 3) Jacilândia – formada por 
sienogranitos finos com idade Pb-Pb de 1348 ± 3 Ma; e 
4) Campo Novo – composta por rochas charnockíticas 
com idade Pb-Pb de 1350 ± 2. Por outro lado, CPRM 
(2018) utilizou as seguintes denominações: 1) Buritis 
– a qual reúne a grande maioria das lito-fácies, ou 
seja, granitos rapakivis, charnockitos, sienogranitos 
e monzogranitos porfiríticos e equigranulares, além 
de riolitos e dacitos subvulcânicos, com idades U-Pb 
entre 1338-1348 Ma; e 2) Campo Novo – formada por 
biotita-álcali feldspato granito a quartzo sienito, 
além de traquitos sub-vulcânicos, com idade U-Pb 
1329 ± 12 Ma. Segundo CPRM (2018),  os lito-fácies 
charnockíticos Buritis representam o episódio mais 
antigo, enquanto que as rochas alcalinas Campo Novo 
representam o episódio mais jovem, dentro da evolução 
magmática do batólito polifásico Alto Candeias.

Em geral, essas rochas têm sido caracterizadas, 
quanto a assinatura geoquímica, como magmatismo do 
tipo A reduzido (principalmente do tipo A

2
), meta- a 

peraluminoso, subalcalino de alto K
2
O, intra-placa a 

pós-colisional (Bettencourt et al. 1999, Queiroz et al. 
2017, CPRM 2018). Entretanto, Santos et al. (2008) 
argumentam que o batólito polifásico Alto Candeias 

também hospeda registros magmáticos com assinatura 
geoquímica dos tipos S e I, e que a composição do tipo 
A

2
 não é uma evidencia direta de ambiente anorogênico 

ou intra-placa. Santos et al. (2008) sugerem ainda, 
derivação crustal e um ambiente orogênico para o 
magmatismo Alto Candeias, provavelmente produto da 
colisão continente-continente. Betencourt et al. (2010) 
também consideram o magmatismo Alto Candeias 
como relacionado a um ambiente colisional durante a 
orogenia Rondoniana-São Ignácio (1370–1320 Ma).

CONTEXTO GEOLÓGICO LOCAL

A extensa área do batólito polifásico Alto Can-
deias é marcada por exposições de rochas sob as for-
mas de grandes lajedos, blocos, boulders e até inselbergs, 
parcialmente encobertos por floresta e vegetação se-
cundária. Durante nosso trabalho de campo, foi pos-
sível reconhecer sete lito-fácies (Fig. 1B), algumas das 
quais com contatos geológicos bem definidos. As suas 
características petrográficas e geoquímicas são apre-
sentadas a seguir, realizando em uma análise compa-
rativa com os trabalhos anteriores. São apresentados 
ainda, novos dados de geologia isotópica U-Pb em zir-
cões para duas lito-fácies e Sm-Nd em rocha total para 
quatro lito-fácies.

Petrografia
Os domínios petrográficos identificados possuem 

áreas de exposição com percentuais aproximadamente 
iguais, com exceções da fácies sienogranítica equigra-
nular, com textura tipo “sal e pimenta”, e a fácies alca-
lina Campo Novo (Fig. 1B). 

Fácies Charnockito (fch)
 Ocorre na porção centro-norte e leste, ocupando 

entre 25-30 % do volume do corpo batolítico. Aflora 
sob a forma de lajedos e blocos, exibe cor cinza acas-
tanhado e arranjo textural porfirítico inequigranular 
médio a grosso e isotrópico (Fig. 2A), ressaltado por 
fenocristais de feldspato alcalino com tamanho entre 1 
e 5 cm, imersos em matriz de granulação fina a média. 
Os fenocristais ocupam entre 70 e 80% do volume da 
rocha e, ocasionalmente, observa-se ainda a presença 
de xenólitos e diques aplíticos ácidos (Fig. 2B). 
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Figura 1.  (A)   Mapa geológico simplificado da Província Estanífera de Rondônia e áreas adjacentes (adaptado de 
Bettencourt et al., 1999). (B)  Mapa geológico folha Alto Jamari (SC.20-Y-B), destacando as fácies do batólito Alto 
Candeias (modificado do relatório da folha, produzido pela CPRM-RO).

Os fenocristais possuem pertitas em filetes, 
estão pouco a parcialmente argilizados, hospedam 
micro-inclusões de quartzo, plagioclásio, biotita e 
piroxênio em arranjo tipo “retalho”, além de micro 
fraturas preenchidas por óxi-hidróxido de Fe-Ti e 
micas. Frequentemente, nos pontos de contatos com 
plagioclásio e quartzo, desenvolvem-se intercresci-
mento mirmequítico sob a forma de barras e/ou gotas 
(Fig. 2C). 

Por outro lado, a matriz é estimadamente com-
posta de quartzo (42-45%), plagioclásio (33-35%), 
feldspato alcalino (27-30%), biotita (< 10%), horn-
blenda (<10%) e piroxênio (~ 5%), indicando composi-
ção monzogranítica a granodiorítica. Zircão, apatita, 
fluorita, monazita, hematita, goethita e minerais opa-
cos são os acessórios, enquanto clorita e raro epidoto 

ocorrem como minerais de substituição. Os cristais 
de quartzo são anédricos, pouco fraturados, com ex-
tinção levemente ondulante. O plagioclásio (andesi-
na, An=32-37) é subédrico, pouco a moderadamente 
fraturado, parcialmente serecitizado, com discreto 
zonamento e exibindo geminação polissintética al-
bita e albita-carlsbad, cujos planos são normalmente 
descontínuos. O feldspato alcalino é anédrico a subé-
drico, possui extinção levemente oscilatória, pertitas 
em filete, está pouco a parcialmente serecitizado. Os 
cristais de biotita (pouco cloritizada), hornblenda 
e o ortopiroxênio são subédricos a euédricos, estão 
distribuídos de forma intersticial na trama quartzo-
-feldspática, formando agregados de minerais ferro-
-magnesianos, aos quais associam-se preferencial-
mente os minerais acessórios (Fig. 2D). 
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Fácies monzogranito rapakivi (fmgr)
Está distribuída em uma faixa na parte oriental (sudeste 
e leste), ocupando entre 20 a 25% do volume do batólito 
(Fig. 1B). Aflora sob a forma de boulders e grandes 
lajedos na encosta de morros, exibe cor cinza-rosado, 
textura porfirítica a megaporfirítica inequigranular 
com discreta orientação dos seus minerais (Figs. 2E 
e 2F). Os fenocristais são de feldspato alcalino, os 
quais ocupam entre 40-50% do volume da rocha, 
atingem tamanhos de até 12 cm, estão zonados por um 
sobrecrescimento manteado de plagioclásio (textura 
rapakivi), imersos em matriz de granulação média a 
grossa. 

Os fenocristais pertíticos a mesopertíticos em 
filetes (Fig. 2G), estão pouco fraturados e parcialmente 
argilizados, com micro-inclusões de quartzo, 
plagioclásio e biotita em arranjo tipo “retalho”, além de 
ocasionais intercrescimento granofíricos nas bordas. 
A matriz é estimadamente composta de quartzo (40-
43%), plagioclásio (32-35%), feldspato alcalino (22-
25%), hornblenda (~15%) e biotita (<10 %), sugerindo 
composição monzogranítica. Zircão, apatita, allanita, 
monazita e minerais opacos são acessórios, enquanto 
clorita, serecita e epidoto representam minerais de 
substituição. Os cristais de quartzo são anédricos, 
pouco fraturados e com extinção ondulante. O 
plagioclásio (oligoclásio, An=13-16) é subédrico, com 
intensos processos de substituição (sericitização 
e saussuritização) que acarretam aspecto turvo ao 
mineral, e geminação polissintética pouco visível, cujos 
planos são normalmente descontínuos. O feldspato 
alcalino é anédrico a subédrico, possui extinção 
levemente ondulante, está pouco a parcialmente 
serecitizado hospeda pertitas em filete e micro-
inclusões de plagioclásio. Hornblenda e biotita (pouco 
cloritizadas) são anédricas a subédricas, possuem forte 
pleocroísmo e, frequentemente, hospedam micro-
inclusões de minerais acessórios (Fig. 2H). 

Fácies Monzogranito (fmg) 
Esse litofácies ocorre na porção central e ocupa 

entre 10-15% do volume do batólito. Aflora sob a forma 
de lajedos e blocos, possuem cor cinza claro a cinza es-
curo (Fig. 3A), arranjo textural porfirítico isotrópico, 
ressaltado por fenocristais de plagioclásio e feldspato 
alcalino com tamanho entre 3 e 8 cm, imersos em ma-
triz média a grossa, contribuindo entre 45 e 50% do 
volume da rocha. Localmente, os fenocristais de felds-

pato alcalino exibem formato arredondado (ovoide), 
com afinidade para textura viborgítica (Fig. 3B).

Os fenocristais de plagioclásio (andesina, 
An=32-36) são tabulares, euédricos a subédricos, com 
geminação polissintética albita e carlsbad, e estão ar-
gilizados e serecitizados. Os fenocristais de feldspato 
alcalino estão pouco fraturados e parcialmente argili-
zados. Ambos apresentam inclusões de quartzo, bioti-
ta e hornblenda. Em cristais de plagioclásio adjacente 
a feldspato alcalino, desenvolve-se intercrescimento 
mirmequítico sob a forma de gotas e filetes (3C). A ma-
triz é estimadamente composta de quartzo (47-50%), 
plagioclásio (32-35%), feldspato alcalino (20-25%), 
hornblenda (<10%) e biotita (< 10%), indicando com-
posição monzogranítica. Entretanto, nessa lito-fácies, 
ocorre variação lateral para rocha de composição gra-
nodiorítica. Os minerais acessórios são zircão, titanita, 
apatita e minerais opacos, enquanto clorita e epidoto 
ocorrem como minerais de substituição. Os cristais de 
quartzo são anédricos, pouco fraturados, com extinção 
ondulante. O plagioclásio (oligoclásio-andesina, An = 
27-35)

 
é subédrico, pouco fraturado, exibe geminação 

polissintética albita e albita-carlsbad com planos nor-
malmente descontínuos e está parcialmente substituí-
do (serecitização e saussuritização). O feldspato alca-
lino é anédrico a subédrico e está pouco serecitizado. 
Biotita (pouco cloritizada) e hornblenda formam agre-
gados de cristais anédricos a subédricos, distribuídos 
de forma intersticial na trama quartzo-feldspática, e 
frequentemente hospedam micro-inclusões de mine-
rais acessórios (Fig. 3D). 

Fácies sienogranito porfirítico grosso (fsgpg)

Esse litofácies ocorre na parte oeste a noroeste, 
ocupando entre 20-25% da área do batólito, ocorre 
sob a forma de grandes blocos (tipo boulders) e em 
lajedos nas encostas de morros. São rochas leucocrá-
ticas de cor cinza esbranquiçada, arranjo porfirítico 
inequigranular e isotrópico, ressaltado por fenocris-
tais de feldspatos alcalinos tabulares subédricos, com 
tamanho entre 2-8 cm, imersos em matriz de granu-
lação fina a média. Hospeda ainda diques ácidos, xe-
nólitos e zonas de fraturas (Figs.3 E e F). Entretanto, 
próximo à borda norte, a rocha exibe uma orientação 
dos seus constituintes minerais, formando uma trama 
granoblástica a granolepidoblástica, reflexo do conta-
to cisalhante com as rochas do embasamento (CPRM 
2018).
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Figura 2.  (A) Aspecto textural porfiritico inequigranular das rochas charnockíticas; (B) presença de xenólito de micro-
granito; (C) fotomicrografia da zona de contato de fenocristal com formação de intercrescimento mirmequítico e (D) 
microagregados de minerais ferro-magnesianos com micro-inclusões de minerais acessórios; (E) afloramento sob 
a forma de grandes lajedos na encosta de morro; (F) aspecto textural porfiritico ressaltado por fenoscristais com 
textura rapakivi destacados na matriz de granulação média a grossa; (G) fotomicrografia de fenocristais pertíticos a 
mesopertíticos em filetes; e; (H) fotomicrografia de agregados de biotita e hornblenda  contendo micro-inclusões de 
minerais acessórios (kf = feldspato alcalino, pl = plagioclásio, qz = quartzo, bt = biotita, hb= hornblenda, NX = nicóis 
cruzados, N// = nicóis paralelos).
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Os fenocristais possuem pertítas em filetes, ge-
minação do tipo carlsbad, pouco fraturados e argiliza-
dos (Fig. 3G), hospedam micro-inclusões de quartzo, 
plagioclásio, biotita e minerais acessórios, além de 
frequentes intercrescimento granofíricos nas bordas. 
A matriz é estimadamente composta por quartzo (42-
45%), feldspato alcalino (32-35%), plagioclásio (30- 
33%) e biotita (~ 15%), sugerindo composição entre os 
campos sieno e monzogranito. Zircão, apatita e opacos 
são os minerais acessórios, enquanto epidoto e serecita 
são minerais de substituição. Os cristais de quartzo são 
anédricos a sub-arredondados, pouco fraturados, com 
extinção ondulante. O plagioclásio (oligoclásio, An=13-
20) é anédrico a subédrico, pouco fraturado, modera-
damente saussuritizado, zonados com extinção oscila-
tória, geminação polissintética albita e albita-carlsbad 
com planos descontínuos. O feldspato alcalino é ané-
drico a subédrico, possui pertitas em filete e está pouco 
a moderadamente serecitizado. Os cristais de biotita 
são subédricos, pouco cloritizados e intersticiais na 
trama quartzo-feldspática, enquanto os minerais aces-
sórios são euédricos a subédrico e ocorrem dispersos 
na trama quartzo-feldspática.

 Nas fácies mais deformadas na borda, os feno-
cristais de feldspato alcalino e a trama quartzo-felds-
pática da matriz se mostram estirados (Fig. 3H), mar-
cados por extinção oscilatória, fraturados, contatos 
suturados, bordas parcialmente recristalizadas e com 
frequentes intercrescimentos granofíricos, enquanto 
os cristais de biotita estão achatados, orientados e par-
cialmente cloritizados. 

        

Fácies sienogranito porfirítico fino (fsgpf)
Ocorre na parte ocidental do batólito, ocupando 

entre 10-15% do batólito, aflora sob a forma de blocos 
arredondados e lajedos (Fig. 1B). Apresenta cor cinza 
claro a escuro, textura inequigranular a porfirítica fina 
a média, ressaltado por fenocristais de feldspato alca-
lino, com tamanhos de 1-4 cm, imersos em uma matriz 
de granulação fina a média (Fig. 4A), apresentando dis-
creta foliação no sentido preferencial E-W (Fig. 4B).

Os fenocristais de feldspato alcalino são subé-
dricos, levemente zonados com extinção cíclica, estão 
pouco argilizados, possuem pertitas em filetes, gemi-
nação carlsbad e hospedam micro-inclusões de biotita, 

quartzo e plagioclásio (Fig. 4C). A matriz é estimada-
mente composta de quartzo (32-35%), feldspato alca-
lino (30-33%), plagioclásio (20 a 23%) e biotita (15 a 
20%), sugerindo composição entre os campos sieno 
e monzogranito (Fig. 4D). Zircão, titanita e minerais 
opacos são os acessórios, enquanto epidoto e serecita 
são minerais de substituição. Os cristais de quartzo 
são anédricos, levemente estirados, pouco fraturados 
e com extinção ondulante. O plagioclásio (oligoclásio, 
An=14-18) é subédrico, pouco fraturado, saussuritiza-
do, zonados com extinção oscilatória, geminação po-
lissintética com planos descontínuos. O feldspato alca-
lino é anédrico a subédrico, possui pertitas em filete e 
está pouco a moderadamente serecitizado. Os cristais 
de biotita são subédricos, intersticiais e hospedam fre-
quentemente os minerais acessórios.

Fácies sienogranito equigranular (fsge) 
Essa fácies ocorre localmente na parte noroeste 

do batólito (Fig. 1B), ocorre sob a forma de blocos e 
pequenos lajedos. São rochas mesocráticas de cor cin-
za claro, textura equigranular a inequigranular com 
aspecto do tipo “sal e pimenta” (Fig. 4E), e ocorre em 
contato abrupto com a fácies sienogranito porfirítico 
grosso (Fig. 4F).

Está constituída por feldspato alcalino (37-40%), 
quartzo (30-33%), plagioclásio (25-28%), hornblen-
da (<10%), biotita (~5%) (Fig. 4G). Zircão, apatita, 
titanita, fluorita e minerais opacos são os acessórios, 
enquanto serecita e clorita são minerais de substitui-
ção. O feldspato alcalino (microclínio) é subédrico 
a tabular com geminação xadrez (albita+ periclina), 
levemente argilizado e hospedando, frequentemen-
te, intercrescimento granofírico e micro-inclusões 
de quartzo, hornblenda e plagioclásio. Os cristais de 
quartzo estão subédricos a subarredondados, pouco 
fraturados, com extinção levemente ondulante. O pla-
gioclásio (oligoclásio, An= 15-18) ocorre em cristais 
subédricos, prismáticos a tabulares com geminações 
polissintéticas do tipo albita e albita+carlsbad, nor-
malmente estão límpidos e quando alterados exibem 
evidências de sausuritização. Hornblenda e biotita 
ocorrem em agregados subédricos a euédricos (Fig. 
4H), com fortes pleocroísmos, aos quais se associam, 
preferencialmente, os minerais acessórios.
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Figura 3. (A) Afloramento sob a forma de pequenos lajedos; (B) aspecto textural porfirítico ressaltado por 
fenocristais de formato arredondado (ovoide); (C) fotomicrografia de intercrescimento mirmequítico em zona de 
contato com fenocristal de plagioclásio; (D) fotomicrografia da geminação polissintética albita-carlsbad de cristal 
de plagioclásio contornado por agregados anédricos a subédricos de hornblenda; (E) diques ácido de granulação 
fina a média, e pequenas falhas e fraturas;  (F) fenocristais de feldspatos bordejando o  xenólito; (G) fenocristal de 
feldspato alcalino com textura pertitíca e geminação carlsbad; e ; (H) fenocristais de feldspato alcalino e a trama 
quartzo-feldspática da matriz estirados.  (kf = feldspato alcalino, pl = plagioclásio, qz = quartzo, bt = biotita, hb= 
hornblenda, NX = nicóis cruzados). 



Giulia Guimarães Barbosa Trivelli | Valmir da Silva Souza | Jaime Estevão Scandolara | Carlos Eduardo Santos de Oliveira

94
Contribuições à Geologia da Amazônia  - Volume 12 | 2023

95
Contribuições à Geologia da Amazônia  - Volume 12 | 2023

Figura 4. (A) Aspecto porfirítica da rocha, ressaltado por fenocristais de feldspato alcalino imersos em matriz sieno 
a monzogranítica; (B) discreta orientação dos constituintes minerais; (C) fenocristal subédricos de feldspato alcalino 
com geminação calsbad e intercrescimento pertítico; (D) aspecto microtextural dos minerais constituintes da matriz 
com desenvolvimento de intercrescimento granofírico; (E) aspecto textural equigranular a inequigranular do tipo “sal 
e pimenta”; (F) contato entre sienogranito inequigranular grosso com o sienogranito equigranular; (G) fotomicrografia 
da trama mineral, ressaltando cristais de quartzo sub-arredondados; e; (H) fotomicrografia de cristais de hornblenda 
e biotita disseminados na trama quartzo- feldspática (kf = feldspato alcalino, pl = plagioclásio, qz = quartzo, bt = 
biotita, hb= hornblenda, NX = nicóis cruzados). 
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Fácies alcalinas Campo Novo (facn)
Esta fácies encontra-se localizada nas proximida-

des do município de Campo Novo de Rondônia, região 
centro-sul do batólito Alto Candeias (Fig 1B). Afloram 
na forma de pequenos blocos e lajedos, onde foi possí-
vel identificar duas litologias: rocha plutônica equi- a 
inequigranular média e rocha subvulcânica porfirítica, 
as quais se interpenetram (Figs.5 A e B).

A rocha plutônica é isotrópica, possui arranjo 
textural inequigranular médio, cor cinza claro a rosa. 
É composta de feldspato alcalino (33-38%), plagio-
clásio (27-33%), quartzo (20-25%) e biotita (~10%). 
Os minerais acessórios são zircão, allanita, titanita, 
apatita, fluorita e opacos, enquanto epidoto e serecita 
ocorrem como minerais de substituição. O feldspato 
alcalino (microclínio) é anédrico a subédrico, zonado, 
parcialmente serecitizado e contém micro-inclusões 
de quartzo, plagioclásio e micas. O plagioclásio (oligo-
clásio, An=16-20) é subédrico, pouco fraturado, pouco 

saussuritizado e com geminação polissintética albita e 
albita-carlsbad. Os cristais de quartzo são anédricos, 
pouco fraturados e com extinção ondulante. Os cristais 
de biotita são subédricos, exibem forte pleocroismo e 
estão disseminados ou, localmente agregados, na trama 
quartzo-feldspática. São comuns a presença de inter-
crescimento mirmequítico (Fig. 5C).

Por outro lado, a rocha subvulcânica exibe cor 
cinza escuro, textura porfirítica ressaltada por feno-
cristais de feldspato alcalino e quartzo inseridos na 
matriz quartzo feldspática fina. Os fenocristais de 
feldspato alcalino são anédricos a subédricos, zonados, 
parcialmente serecitizados, hospedam micro-inclusões 
de quartzo e plagioclásio, enquanto os fenocristais de 
quartzo são anédricos a sub-arredondados, pouco fra-
turados e com extinção ondulante. A matriz é compos-
ta por agregados de feldspato alcalino (microclínio), 
plagioclásio (An = 20-27), quartzo, hornblenda e bioti-
ta. Apatita, allanita, zircão, fluorita e minerais opacos 
são os acessórios (Fig. 5D). 

Figura 5. (A) e (B) Aspecto textural da zona de contato entre os litotipos plutônico e subvulcânico; (C) fotomicrografia 
do arranjo textural inequigranular da rocha plutônica, ressaltando agregados de biotita junto a trama quartzo-
feldspática; e; (D) fotomicrografia da textura microporfirítica, ressaltada por fenocristais de feldspato alcalino e 
quartzo imersos na matriz quartzo-feldspática (kf = feldspato alcalino, bt = biotita, NX = nicóis cruzados). 
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Geoquímica de Rocha Total
Os diferentes litotipos identificadas no batólito 

polifásico Alto Candeias apresentam composição in-
termediária à ácida, com conteúdos de SiO

2
 = 59 – 73,5 

% (Tab. 1). Apesentam ainda, alto potássio (K
2
O = 4,2 

- 7,3 %), natureza alcalina à subalcalina (Na
2
O+K

2
O = 

7,2 – 10,5 %) e índice de saturação em alumina (ANK 
= molar Al

2
O

3
/ Na

2
O + K

2
O > 1) metaluminoso a peralu-

minoso (Fig.6A), além de razão FeO
tot

/FeO
tot

 + MgO 
> 0,7 % (Fig.6B) e Na

2
O + K

2
O - CaO = 3 - 8,3 % (Fi-

g.6C). Essas características, com base na proposta de 
Frost et al. (2001), indicam que essas rochas possuem 
afinidade geoquímica à magmas do tipo A ferrosos, 
com variação entre os campos alcalino e cálcico-alca-
lino. Tais características também são reportadas em 
trabalhos anteriores (ver, Santos Júnior 2015, Queiroz 
2017, CPRM 2018). 

Em geral, esses litotipos estão enriquecidos em 
Ba, Rb, Sr, Zr, Y, La, Ce e Nd, além de elevada razão 
104Ga/Al (Tab. 1). Sobre diagrama multielementar, 
normalizado segundo condrito de Thompson (1982), 
as amostras revelam anomalias negativas em Ba, Nb, 
Sr, P e Ti, acompanhado de anomalias positivas em 
Rb, K, Nd, La, Ce e Zr. Entretanto, é possível observar 
algumas discretas variações. Os dominantes litotipos 
de composição monzo a sienogranitica possuem um 
padrão comum de distribuição dos multielementos, 
porém os litotipos charnockíticos diferem pela 
presença de anomalias negativa em Th e positiva em K, 
além de um relativo decréscimo nos elementos Terra 
Raras pesados (ETRP) Tb, Tm e Yb. Provavelmente 
reflexos das variações nos conteúdos de feldspato 
alcalino e biotita, além da presença de hornblenda, 
titanita, apatita e zircão (ver por exemplo: Motoki 
et al. 2015, Gross et al. 2020, Bruand et al. 2020). Por 
outro lado, os litotipos alcalinos de Campo Novo se 
mostram diferentes quanto ao enriquecimento nos 
chamados high field strenght elements (HFSE) Nb, Ta, 
La, Ce, Sm, Zr, Hf e ETRP (Fig.6D). Provavelmente 
produto do aumento no conteúdo de feldspato 
alcalino e dos minerais acessórios allanita, zircão, 
titanita e fluorita nas rochas (ver por exemplo: Hoskin 
et al. 2000, Dahlquist 2018, Bruand et al. 2020), o qual 
pode sugerir um magma geoquimicamente distinto na 
sua gênese. 

Quanto ao conteúdo dos elementos Terra Rara, 
normalizados segundo o condrítio de Boyton (1984), 
as diferenças entre os litotipos tornam-se ainda mais 
destacadas. Os litotipos de composição monzo a sie-
nogranitica possuem moderado a elevado enriqueci-
mento em elementos Terra Rara leves (ETRL), en-
tre 100 e 500 vezes o condrito, com moderado a alto 
fracionamento (La/Sm

N
 = 2,4 – 6), seguido de baixo 

a moderado enriquecimento em ETRP (30 a 200 ve-
zes o condrito) com baixo fracionamento (Gd/YbN = 
1,48 – 3,38). ETRL e ERTP estão separados por bai-
xa anomalia negativa em Eu (Eu/Eu* = 0,15 – 0,70). 
Os litotipos charnockíticos, por sua vez, possuem, 
relativamente aos demais litotipos, baixo conteúdo 
em ETRL (100 a 200 vezes o condrito) com modera-
do fracionamento (La/Sm

N
 = 2,69 – 3,32), seguido de 

baixo conteúdo de ERTP (cerca de 20 vezes o condri-
to) com baixo fracionamento (Gd/YbN = 1,79 – 1,97), 
estando ETRL e ERTP separados por baixa anomalia 
negativa em Eu ((Eu/Eu* = 0,42 – 0,60). Já os litotipos 
alcalinos de Campo Novo, se destacam dos demais, 
por conta do enriquecimento relativo tanto em ETRL 
e ETRP. O conteúdo de ETRL está entre 600 e 1000 
vezes em relação ao condrito, marcado por um mode-
rado a elevado fracionamento (La/Sm

N
 = 4,10 – 4,68), 

seguido de um conteúdo em ETRP entre 200 e 300 
vezes o condrito e por um inexistente fracionamento 
(La/Sm

N
 = 0,86 – 1,24), com ETRL e ETRP também se-

parados por baixa anomalia negativa em Eu (Eu/Eu* = 
0,18 – 0,25) (Fig.6E).
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GT-50 GT-51 GT-53 GT-66 GT-71 GT-74 GT-79 GT-83 GT-84

Charnockito Sieno a monzogranito

SiO2 77.1 68.70 73.5 75.40 72.10 70.4 68.8 61.30 66.7

Al2O3 11.5 14.65 13.3 12.45 14.35 14.45 13.65 13.80 14.5

Fe2O3 1.83 5.21 3.23 2.75 3.25 3.21 5.74 8.96 4.74

MgO 0.45 0.52 0.25 0.17 0.56 0.51 0.78 1.67 0.29

CaO 1.04 3.25 1.97 1.02 1.54 1.57 2.95 4.11 2.22

Na2O 1.44 2.89 2.6 2.39 3.24 3.13 2.83 2.98 2.67

K2O 6.58 4.35 5 5.72 5.16 5.34 4.49 4.19 5.62

MnO 0.02 0.07 0.03 0.05 0.05 0.04 0.08 0.13 0.06

P2O5 0.19 0.25 0.13 0.05 0.13 0.14 0.29 0.61 0.17

TiO2 0.34 0.76 0.44 0.28 0.41 0.43 0.85 1.59 0.57

Na2O+K2O 8.02 7.24 7.60 8.11 8.40 8.47 7.32 7.17 8.29

K2O/Na2O 4.57 1.51 1.92 2.39 1.59 1.71 1.59 1.41 2.10

Feotot/Feotot + Mgo 0.80 0.91 0.93 0.94 0.85 0.86 0.88 0.84 0.94

Na2O+K2O-KaO 6.98 3.99 5.63 7.09 6.86 6.90 4.37 3.06 6.07

Al2O3/ Na2O + K2O 1.43 2.02 1.75 1.54 1.71 1.71 1.86 1.92 1.75

LOI 0.95 0.64 1.02 1.17 1.08 0.88 0.93 0.94 0.9

Total 101.47 101.40 101.56 101.51 101.98 100.19 101.5 100.51 98.61

Ba 176.00 821.00 708.00 396.00 744.00 728.00 803.00 1470.00 1320.00

Rb 111.00 103.50 200.00 246.00 289.00 282.00 212.00 144.50 189.50

Sr 81.30 162.50 116.00 79.70 140.50 148.50 170.00 433.00 187.00

U 1.56 2.58 3.52 12.40 5.66 13.85 4.48 4.22 3.73

Th 9.07 5.90 8.92 54.80 36.40 48.80 16.55 15.90 11.90

Nb 8.40 18.90 11.10 13.40 21.00 23.50 27.30 33.10 21.90

Ta 1.10 2.20 1.10 2.50 2.50 1.80 2.00 2.40 1.70

Zr 152.00 495.00 405.00 396.00 379.00 389.00 715.00 842.00 568.00

Hf 4.80 12.20 11.20 11.70 9.80 11.70 20.50 20.00 15.30

Cs 1.07 1.96 2.68 5.56 11.95 8.78 4.85 2.05 4.71

Ga 13.10 23.80 22.10 24.00 24.30 24.00 24.30 25.80 25.20

Sn 3.00 2.00 3.00 7.00 11.00 7.00 5.00 5.00 5.00

Y 44.30 42.00 48.40 71.50 50.90 65.30 102.00 105.00 68.10

La 58.40 43.50 44.80 170.00 106.00 122.00 77.00 134.00 75.10

Ce 122.00 91.80 95.60 341.00 228.00 259.00 175.00 285.00 155.00

Pr 15.55 11.50 11.70 39.20 25.40 30.50 23.20 34.20 19.40

Nd 60.40 49.30 44.30 138.50 94.70 107.00 92.90 139.50 76.10

Sm 11.05 10.15 9.21 22.70 16.15 18.35 20.10 25.50 15.65

Eu 1.42 1.96 1.61 1.12 1.09 1.28 2.15 2.95 2.69

Gd 9.48 9.70 8.26 16.85 12.25 15.40 20.20 21.50 14.05

Tb 1.37 1.42 1.42 2.43 1.69 2.26 3.00 3.23 2.12

Dy 8.36 8.71 9.51 14.40 10.15 13.50 19.20 20.10 13.25

Tabela 1. (Continuação)

(Continua)
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Ho 1.53 1.57 1.71 2.54 1.87 2.53 3.89 3.70 2.53

Er 4.53 4.57 5.17 7.51 5.66 7.11 11.10 11.35 7.01

Tm 0.67 0.63 0.75 0.99 0.71 1.10 1.70 1.57 1.07

Yb 3.88 4.25 3.71 7.05 4.94 6.27 9.89 11.30 6.20

Lu 0.63 0.60 0.55 1.03 0.68 1.05 1.65 1.57 0.98

ETR total 299.27 239.66 238.30 765.32 509.29 587.35 460.98 695.47 391.15

Y/Nb 5.27 2.22 4.36 5.34 2.42 2.78 3.74 3.17 3.11

Rb/Nb 13.21 5.48 18.02 18.36 13.76 12.00 7.77 4.37 8.65

SmN 56.67 52.05 47.23 116.41 82.82 94.1 103.08 130.77 80.26

Yb/Nb 18.56 20.33 17.75 33.73 23.64 30 47.32 54.07 29.64

La/SnN 1.03 0.84 0.95 1.46 1.28 1.30 0.75 1.02 0.94

Gd/YbN 0.51 0.48 0.47 0.50 0.52 0.51 0.43 0.40 0.47

Eu/Eu* 0.42 0.6 0.56 0.18 0.24 0.23 0.33 0.39 0.55

GT-50 GT-51 GT-53 GT-66 GT-71 GT-74 GT-79 GT-83 GT-84

Charnockito Sieno a monzogranito

Figura 6. Diagramas de classificação geoquímica para as diferentes fácies do batólito Alto Candeias. (A) A/CNK 

versus A/NK de Frost et al. (2001); (B) SiO2 vs FeOt/ (FeOt + MgO) de Frost et al. (2001); (C) SiO2 vs Na2O+K2O-CaO de 

Frost et al. (2001); (D) SiO2 vs Na2O+K2O de Irvine & Baragar (1971); (E) Diagrama multielementos normalizados 

Segundo o condrito de Thompson 1982; (F) Padrões de distribuição dos elementos terras raras (ETR) normalizados 

pelos valores condríticos de Boyton (1984).
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Sobre diagramas do tipo Harker (Fig. 7), é possível 
observar que o aumento progressivo no conteúdo de 
SiO

2
 das amostras tende acompanhar alinhamentos 

correlações negativas com Al
2
O

3
, Fe

2
O

3 
+ MgO, TiO

2
, 

CaO, Na
2
O, Hf, Ga, Zr, Y, Nb e Nb/Ta, e positiva com 

a razão K
2
O/Na

2
O. Essa característica geoquímica 

indica o importante papel do fracionamento mineral 
dos feldspatos, hornblenda, biotita e piroxênio, 
além de alguns minerais acessórios (titanita, zircão, 
allanita, apatita), durante a evolução magmática (ver 
por exemplo: Nekvasil et al. 2000, Motoki et al. 2015, 
Gross et al. 2020). Entretanto, essas características são 
mais observadas no conjunto de amostras dos litotipos 
monzo a sienogranitos e ckarnockitos, enquanto 

os litotipos alcalinos de Campo Novo tendem a 
não acompanhar esse alinhamento geoquímico, 
principalmente em relação a TiO

2
, Na

2
O, Hf, Ga, Nb e 

Ta, motivado principalmente pelo maior conteúdo de 
feldspatos e minerais acessórios. Tal comportamento 
sugere que esses litotipos alcalinos representam uma 
fase magmática com evolução e/ou fonte distintas dos 
demais litotipos, conforme discutido por Santos Júnior 
(2015) e Queiroz (2017). Além do mais, essaes litotipos 
possuem conteúdos relativamente mais elevados 
em Sn (19 – 65 ppm), indicando uma tendência à 
magmas especializados em metais (Sn, W, Nb, Ta). Tal 
característica não tem sido diagnosticada nos demais 
litotipos (monzo a sienogranitos e ckarnockitos).

Figura 7. Diagramas binários do tipo Harker de SiO2 versus elementos maiores e traços. Legenda dos símbolos na 

figura 6.
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Embora o batólito polifásico Alto Candeias 
represente um volumoso magmatismo com afinidade 
geoquímica do tipo A (Bettencourt et al.1999, 2010; 
Santos Júnior 2015, CPRM 2018), essa característica 
parece não ser comum em todo o batólito e, por isso, 
tem sido motivo de discussão quanto a sua gênese 
a tipologia geoquímica (Santos et al. 2008, Queiroz 
2017). Nesse sentido, os litotipos aqui estudados 
quando plotados sobre diagramas discriminantes, 

com base na razão 104Ga/Al propostos por Whalen 
et al. (1987) e Eby (1992), nota-se que as amostras 
se distribuem no campo dos granitos tipo A, com 
destaque para as alcalinas Campo Novo. Porém, uma 
amostra representante do litotipo charnockítico (GT-
50) se posicionou dentro do campo dos granito tipo I 
(Fig. 8). Tal afinidade à granitos do tipo I por parte dos 
litotipos charnockíticos também tem sido reportada 
por Queiroz et al. (2017) e CPRM (2018).

Figura 8.  Diagramas de classificação geoquímica para as diferentes fácies do batólito Alto Candeias. (A) 104 Ga/Al 
versus Na2O + K2O de Whalen et al. (1987); (B) 104 Ga/Al versus Na2O + K2O/ CaO de Whalen et al. (1987); 104 Ga/Al 

versus Zr+Nb+Ce+Y de Whalen et al. (1987); Eu/Eu* versus 104 Ga/Al de Eby (1992). Legenda dos símbolos na figura 6.

Sobre diagrama discriminante de correlação FeO-

tot
/FeO

tot
 + MgO versus Al

2
O

3
/( K

2
O/Na

2
O), proposto 

por Dall´Agnol & Oliveira (2007), nota-se que os li-
totipos alcalinos de Campo Novo se distribuem sobre 
o campo dos granitos do tipo A reduzidos, enquanto 
que os demais litotipos sobre uma área de superposi-
ção entre os campos reduzidos e oxidados (Fig. 4). Tal 
distribuição também é reportada por CPRM (2018). 
Adicionalmente, aplicando diagramas discriminantes 
para magmatismo do tipo A, propostos por Eby (1992), 
nota-se que as alcalinas Campo Novo se posicionam 
entre os campos A1 e A2, enquanto os demais litotipos 
se deslocam para o campo A2 (Fig. 9A). Tal caracterís-
tica também é reportada por CPRM (2018), e pode ser 

reflexo de fontes e ambientes tectônicos distintos (Eby 
1992).

Quanto aos possíveis ambientes tectônicos du-
rante o emplacamento do magmatismo polifásico Alto 
Candeias, os diagramas discriminantes Rb versus 
Y+Nb e Y versus Nb, propostos por Pearce et al. (1984), 
revelam uma distribuição das amostras entre os cam-
pos sin a pós-colisional e intra-placa (Figs. 9 C e D). 
Os litotipos charnockitos oscilam entre os campos sin 
e pós-colisional, os litotipos sieno a monzogranitos no 
campo pós colisional, enquanto os litotipos alcalinos 
Campo Novo se posicionam no campo intra-placa. Tal 
distribuição de ambientes tectônicos é corroborada 
nos trabalhos de Queiroz et al. (2017) e CPRM (2018). 
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Figura 9.  Diagramas de classificação. (A) Al2O3/( K2O/Na2O) versus FeOT/ (FeOT + MgO) de Dall’Agnol e Oliveira (2007); 
(B) Y/Nb versus Rb/Nb de Eby (1992); (C) Rb versus Y+Nb de Pearce (1984) e Y versus Nb Pearce (1984) . Legenda dos 

símbolos na Figura 6. 

Geocronologia
Os dados de geologia isotópica U-Pb e Sm-Nd 

estão expostos nas tabelas 2 e 3, respectivamente, os 
quais são discutidos a seguir. 

Método U-Pb
Análises geocronológicas U-Pb foram realiza-

das nas amostras GT-36 (coordenada UTM: 382730 
L/ 8881402 N), representante da fácies sienogranito 
equigranular, e GT-51 (coordenadas UTM 427985L/ 
8857453N), representante do charnockito. 

Na amostra GT-36 foram selecionados 50 cristais 
de zircão, dos quais, 22 cristais foram escolhidos 
para análise. Os zircões exibem formas subédricas a 
euédricas com terminações bipiramidais, cor-de-rosa e 

incolores, translúcidos, tamanho entre 200 e 700 μm e 
pouco fraturados. As razões Th/U variam entre 0.110 e 
0.838 (Tab. 2) e a idade calculada para cristalização é 
1358 ± 4 Ma (MSWD= 0.68) cujo diagrama concórdia 
está representado na figura 10A. 

Na amostra GT-51, também foram analisados 22 
cristais de zircão dos 60 selecionados. Esses cristais 
apresentam formas subédricas a euédricas com 
terminações bipiramidais, cor bege, translúcidos, 
tamanho relativamente uniforme entre 200 e 400 
μm, zonação interna em alguns grãos e levemente 
fraturados. As razões Th/U variam entre 0.182 e 0.364 
(Tab. 2), a idade calculada de cristalização é de 1348 
± 4 Ma (MSWD= 0.25), conforme diagrama concórdia 
exposto na figura 10B. 
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Tabela 2. Análises isotópicas U–Th–Pb de zircões do Batólito Alto Candeias.

Amostra GT 36

Spot   Razões Isotópicas   Idades aparentes (Ma)

Cristal de 
Zr Th/U

207Pb/ 
206Pb 1s %

207Pb/ 
235U 1s %

206Pb/ 
238U 1s % Rho

207Pb/ 
206Pb

2s 
abs

206Pb/ 
238U

2s 
abs

207Pb/ 
235U

2s 
abs

% U-Pb 
disc5

006-ZR3 0.273 0.08672 0.40 2.721 0.79 0.2275 0.57 0.72 1354 15 1322 14 1334 12 2.42

007-ZR4 0.271 0.08668 0.24 2.857 0.70 0.2390 0.54 0.77 1353 9 1382 13 1371 10 -2.09

008-ZR5 0.606 0.08709 0.25 2.883 0.69 0.2401 0.52 0.76 1363 10 1387 13 1377 10 -1.79

009-ZR6 0.362 0.08739 0.31 2.746 0.94 0.2278 0.81 0.86 1369 12 1323 19 1341 14 3.37

010-ZR7 0.492 0.08720 0.39 2.674 0.77 0.2224 0.54 0.71 1365 15 1294 13 1321 11 5.17

012-ZR9 0.130 0.08690 0.37 2.878 0.72 0.2402 0.48 0.68 1358 14 1388 12 1376 11 -2.17

016-ZR11 0.771 0.08769 0.29 2.805 0.85 0.2319 0.71 0.83 1376 11 1345 17 1357 13 2.26

017-ZR12 0.838 0.08666 0.26 2.856 0.76 0.2390 0.61 0.80 1353 10 1382 15 1370 11 -2.13

018-ZR13 0.595 0.08707 0.25 2.833 0.78 0.2359 0.64 0.82 1362 10 1366 16 1364 12 -0.27

019-ZR14 0.600 0.08642 0.27 2.802 0.79 0.2352 0.64 0.81 1348 10 1361 16 1356 12 -1.03

020-ZR15 0.318 0.08716 0.29 2.818 1.17 0.2345 1.07 0.92 1364 11 1358 26 1360 18 0.43

021-ZR16 0.667 0.08714 0.27 2.813 0.74 0.2341 0.58 0.78 1364 10 1356 14 1359 11 0.56

024-ZR19 0.658 0.08743 0.39 2.866 0.80 0.2377 0.59 0.74 1370 15 1375 15 1373 12 -0.36

028-ZR21 0.110 0.08673 0.33 2.781 0.77 0.2326 0.59 0.77 1355 13 1348 14 1350 11 0.49

029-ZR22 0.134 0.08646 0.33 2.703 0.74 0.2267 0.54 0.74 1348 13 1317 13 1329 11 2.32

030-ZR23 0.469 0.08662 0.30 2.741 0.87 0.2295 0.73 0.84 1352 11 1332 18 1340 13 1.50

031-ZR24 0.542 0.08675 0.29 2.706 0.77 0.2262 0.61 0.79 1355 11 1315 14 1330 11 2.98

032-ZR25 0.146 0.08672 0.26 2.875 0.75 0.2404 0.59 0.80 1354 10 1389 15 1375 11 -2.57

034-ZR27 0.102 0.08664 0.65 2.787 1.07 0.2333 0.77 0.72 1352 25 1352 19 1352 16 0.04

035-ZR28 0.192 0.08724 0.41 2.686 0.89 0.2233 0.70 0.79 1366 16 1299 16 1325 13 4.88

036-ZR29 0.104 0.08643 0.41 2.832 0.80 0.2376 0.58 0.73 1348 16 1374 14 1364 12 -1.96

037-ZR30 0.662 0.08674 0.40 2.878 0.84 0.2406 0.64 0.76 1355 15 1390 16 1376 13 -2.61

Amostra GT 51

Spot   Razões Isotópicas   Idades aparentes (Ma)

Cristal de 
Zr Th/U 207Pb/206Pb 1s % 207Pb/235U 1s % 206Pb/238U 1s % Rho 207Pb/206Pb

2s 
abs 206Pb/238U

2s 
abs 207Pb/235U

2s 
abs

% U-Pb 
disc5

003-ZR1 0.321 0.08659 0.31 2.810 0.67 0.2353 0.46 0.69 1351 12 1362 11 1358 10 -0.81

008-ZR6N 0.325 0.08636 0.25 2.808 0.70 0.2358 0.53 0.77 1346 10 1365 13 1358 10 -1.40

009-ZR6B 0.256 0.08657 0.55 2.803 0.94 0.2348 0.67 0.71 1351 21 1360 16 1356 14 -0.64

012-ZR9 0.242 0.08635 0.40 2.747 0.84 0.2307 0.64 0.76 1346 15 1338 16 1341 13 0.59

017-ZR10 0.326 0.08646 0.42 2.705 0.73 0.2269 0.47 0.64 1349 16 1318 11 1330 11 2.25

018-ZR11 0.209 0.08632 0.21 2.766 0.73 0.2324 0.59 0.81 1345 8 1347 14 1346 11 -0.10

019-ZR12 0.364 0.08667 0.25 2.699 0.63 0.2259 0.45 0.71 1353 10 1313 11 1328 9 2.98

020-ZR13 0.268 0.08626 0.33 2.724 0.67 0.2290 0.44 0.67 1344 13 1329 11 1335 10 1.10

021-ZR14N 0.228 0.08624 0.33 2.932 0.66 0.2466 0.44 0.66 1344 13 1421 11 1390 10 -5.76

022-ZR14B 0.245 0.08660 0.30 2.727 0.89 0.2284 0.75 0.84 1352 12 1326 18 1336 13 1.90

023-ZR15 0.199 0.08652 0.34 2.675 0.80 0.2242 0.62 0.77 1350 13 1304 15 1322 12 3.37

024-ZR16 0.243 0.08625 0.47 2.756 0.77 0.2317 0.48 0.63 1344 18 1343 12 1344 11 0.02

025-ZR17 0.234 0.08616 0.40 2.868 0.79 0.2414 0.57 0.72 1342 16 1394 14 1374 12 -3.91

026-ZR18 0.359 0.08644 0.36 2.682 0.68 0.2250 0.44 0.65 1348 14 1308 10 1324 10 2.95

029-ZR19 0.342 0.08647 0.28 2.716 0.76 0.2278 0.60 0.79 1349 11 1323 14 1333 11 1.92

030-ZR20 0.265 0.08665 0.32 2.658 0.67 0.2225 0.46 0.69 1353 12 1295 11 1317 10 4.27

031-ZR21 0.266 0.08713 0.25 2.706 0.65 0.2253 0.47 0.72 1363 10 1310 11 1330 10 3.93

032-ZR22 0.200 0.08701 0.33 2.663 0.70 0.2219 0.49 0.71 1361 13 1292 11 1318 10 5.04

037-ZR26 0.288 0.08589 0.39 2.813 0.69 0.2375 0.44 0.64 1336 15 1374 11 1359 10 -2.86

038-ZR27 0.225 0.08619 0.41 2.815 0.71 0.2369 0.44 0.63 1342 16 1371 11 1360 11 -2.10

041-ZR28 0.182 0.08634 0.31 2.783 0.71 0.2337 0.52 0.73 1346 12 1354 13 1351 11 -0.61

042-ZR29 0.265 0.08656 0.39 2.833 0.72 0.2373 0.48 0.66 1351 15 1373 12 1364 11 -1.65
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Figura 10. Diagramas Concórdia para análises LA-ICP-MS obtidas em cristais de zircão das amostras GT-36 e GT-51, 
representando as idades de cristalização das fácies sienogranito equigranular e charnockito, respectivamente. 

Método Sm-Nd
As análises Sm-Nd foram realizadas 

nas amostras GT-04 (coordenadas UTM 
64295L/8860583N), fácies monzogranito rapakivi; 
GT- 22A e GT-22B (coordenadas UTM 435838L/ 
8823678N), fácies alcalinas Campo Novo; GT-36 
(coordenadas UTM 382730L/ 8881402N), fácies 
sienogranito equigranular; e GT-51 (coordenadas 
UTM 427985L/8857453N), fácies charnockito. 
Para os cálculos de εNd(t), foi utilizada a idade de 
1358 Ma para as fácies sienogranito equigranular 

e monzogranito rapakivi, 1347 Ma para a fácies 
charnockito e 1329 Ma (CPRM 2018) para a fácies 
alcalina Campo Novo.

Em geral, as amostras apresentam razão 
143Sm/144Nd= 0.511937 e 0.511996, com εNd (t) 
variando de -0,34 a 1,97 e idade modelo (T

DM
 )1.54 

e1.75 Ga.  O diagrama εNd vs T(Ga) mostra a evolução 
dos padrões de Nd para as rochas estudadas (Fig. 
11), indicando a coexistência dos grupos de rochas, 
evoluindo a partir da fusão de crosta Meso- a 
Paleoproterozóca com participação do mantélica. 

 Tabela 3. Dados analíticos do sistema Sm/Nd de fácies do Alto Candeias. 

Análises Isotópicas Sm-Nd

Amostra Sm (ppm) Nd (ppm) 147Sm/144Nd 143Nd/144Nd (±2SE) εNd (0) εNd (t) TDM (Ga)

GT 04 33.709 174.791 0.1166 0.511949 ± 5 -13.44 0.50 1.70

GT 22ª 63.688 366.765 0.1050 0.511938 ± 20 -13.65 1.97 1.54

GT 22B 33.479 170.981 0.1184 0.511937 ± 7 -13.67 -0.34 1.75

GT 36 28.016 148.701 0.1139 0.511937± 11 -13.67 0.74 1.67

GT 51 11.887 59.655 0.1205 0.511996± 9 -12.53 0.64 1.70
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Figura 11.  Diagrama de evolução isotópica εNd versus Idade (Ga), em relação a curva do manto depletado (DM), de 
acordo com DePaolo (1981).

DISCUSSÕES E CONCLUSÕES

O volumoso magmatismo Meso a Neoproterozói-
co polifásico do tipo A registrado na Província Estanífe-
ra de Rondônia, tem sido caracterizado como anorogê-
nico e associado a ambientes tectônicos pós-colisionais 
a intra-placa (Kloosterman 1968, Priem et al. 1966, 1971, 
Leal et al. 1978, Isotta et al. 1978, Bettencourt et al. 1999, 
CPRM 2007, Leite Júnior et al. 2014). Entretanto, pes-
quisas geológicas mais recentes sugerem a influência, 
no mínimo distal, de ambientes tectônicos orogênicos 
sin-colisionais na gênese desse magmatismo (Geraldes 
2018, CPRM 2018, Debowski et al. 2018).

No caso do volumoso magmatismo polifásico Alto 
Candeias, sua evolução magmática, assinatura geoquí-
mica e ambiente tectônico associado ao seu emplacement, 
têm sido focos de discussões. Bettencourt et al. (1999, 
2010) caracterizam o magmatismo Alto Candeias 
como uma associação rapakivi tipo A, sub-alcalina e 
metaluminosa, ligada à ambiente tarde a pós-colisio-
nal durante a orogenia Rondoniana-San Ignácio (1346 
– 1338 Ma). Por outro lado, Santos et al. (2008) reporta 
que o magmatismo Alto Candeias hospeda rochas com 
assinaturas geoquímicas dos tipos A, I e S, acrescen-
tando ainda que a assinatura tipo A não é diagnóstico 
de ambiente intra-placa, sugerindo derivação de crosta 
continental em ambiente ligado a orogenia Candeais 
(1370–1320 Ma). Queiroz et al. (2017) relatam carac-
terísticas geoquímicas de não-comagmatismo para as 
rochas do batólito Alto Candeias, com fontes crustais 

e mantélicas formando uma suíte cálcio-alcalina ex-
pandida, tipo AMGC (anortosito, mangerito, granito, 
charnockito), a qual hospeda granitos com assinaturas 
geoquímicas dos tipos A e I, influenciada, mesmo que 
de forma distal, por um ambiente de subducção em 
torno de 1350 Ma. CPRM (2018) caracteriza os lito-
tipos Alto Candeias como sub-alcalino a alcalino, que 
inclui termos charnockíticos a rapakivis de alto K

2
O, 

classificados nos sub-tipos A1 e A2, com emplacement 
num estágio tardi- a pós-colisional no final da orogenia 
Candeias.

Associações dos tipos AMGC e CG (charno-
ckito-granito) em cinturões Proterozóicos, têm sido 
descritas em várias partes do mundo. Em geral, são 
polifásicas e ligadas, ao longo do tempo, a estágios tec-
tônicos que variam de tardi- a pós-colisional. O tipo 
AMGC é derivado de diferentes fontes magmáticas, 
combinado com processos de cristalização fracionada 
e mistura de magmas (Emslie 1991, Emslie & Hegneff 
1993, Corfu 2004, Larin et al. 2006, Larin 2009, Scan-
dolara et al. 2013, Valério et al. 2018), enquanto o tipo 
CG tem sido interpretado como produto de um eficaz 
processo de diferenciação interna ou cristalização fra-
cionada co-magmática durante o emplacement (Hubbard 
& Whitley 1978, 1979; Bohlender et al. 1992, Harlov et al. 
2013). No batólito polifásico Alto Candeias não há re-
gistros de anortosito, gabro ou mangerito, descaracte-
rizando assim a denominação AMGC. Por outro lado, 
a marcante associação charnockito-granitos sugere 
o termo ACG (associação chanockito-granito) como 
mais adequado para esse sistema magmático.
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Nesse sentido, a evolução de sistemas magmáti-
cos do tipo ACG envolve elevadas taxas de temperatu-
ra e pressão, como resultado da interação manto-cros-
ta, além de eficaz presença de H

2
O e CO

2
, controlando 

a cristalização fracionada e favorecendo que magmas 
graníticos sub-alcalinos e alcalinos derivem de magmas 
charnockíticos em estágios pós-colisionais (Hubbard 
1988, Newton 1992, Bohlender et al. 1992, Thomas et al. 
1993, Landenberger & Collins 1996, Rajesh 2004, Har-
lov et al. 2013). Segundo Hubbard & Whitley (1978, 
1979), o aumento no conteúdo de ETR, na razão La

N
/

Yb
N

 e anomalia em Eu, são indicativos de estágios de 
derivação co-magmática de charnockitos para grani-
tos. 

Os dados apresentados nesse trabalho, em conjun-
to com dados de Queiroz et al. (2017) e CPRM (2018), 
mostram que o magmatismo polifásico (tipo ACG) 
Alto Candeias é dominado por sieno- a monzogranitos 
e granitos rapakivi sub-alcalinos, meta- a peralumino-
sos, tipo A2 e com assinatura de ambiente tectônico 
pós-colsional.  Essas rochas são contornadas por uma 
faixa de charnockitos metaluminosos, calci-alcalinos e 
com assinatura geoquímica entre os magmas dos tipos 
I e A em ambiente sin/pós-colisional. Ocorrem ainda 
fácies subordinadas de rochas subvulcânicas e um gru-
po de granitos com tendência alcalina do tipo A1 e de 
ambiente intra-placa (alcalinas Campo Novo).

Os diagramas de distribuição de multielementos e 
de ETR mostram que esses grupos de rochas possuem 
concentrações e padrões de distribuição geoquímicos 
distintos, marcados pelo progressivo enriquecimento 
nos grupos de elementos HFSE, ETRL e ETRP, além de 
destacada anomalia negativa em Eu, nas fácies sieno- a 
monzograniticas, rapakivis e alcalinas. A taxa de fra-
cionamento total dos ETR (La

N
/Yb

N
) e anomalias em 

Eu também apontam para esse enriquecimento, cujos 
valores para os charnockitos são inferiores (La

N
Yb

N
 = 

8,14 -10,15) em relação aos sienogranitos profiriticos 
grossos (La

N
/Yb

N
 = 23,10 – 28,54), e com as alcalinas 

exibindo baixo fracionamento (0,78 - 5,17) devido 
serem magmas mais fracionados e enriquecidos em 
ETRP.

Essas características sugerem estágios de diferen-
ciação a partir de um magma parental (magma charno-
ckitico), cujo produto final seriam as fácies graníticas 
rapakivíticas (ver: Hubbard & Whitley 1978,1979). 
Entretanto, em diagramas do tipo Harker e de discri-
minação tectônica, os granitos alcalinos Campo Novo 
não exibem alinhamento ou associação geoquímica 

com as demais rochas. Segundo Santos Júnior (2015), a 
região de Campo Novo hospeda pequenos depósitos de 
estanho ± arsenopirita associados às fases magmáticas 
mais jovens e evoluídas, geoquimicamente especializa-
das em metais da Provincia Estanífera de Rondônia, as 
quais são intrusivas no sistema magmático Alto Can-
deias.

Portanto, é provável que as fácies graníticas de ní-
veis crustais mais rasos do sistema ACG Alto Candeias 
tenham sido derivadas a partir de magmas ckarnockí-
ticos gerados na crosta inferior, produtos da interação 
manto-crosta durante estágios orogênicos tardi a pós-
-colisional, resultando na associação de magmas char-
nockíticos e magmas dos tipos I e A (ver: Rajesh 2004, 
Harlov et al. 2013). Estudos de química-mineral, por 
nós realizados, estão em fase de conclusão e poderão 
produzir dados sobre pressão e temperatura que auxi-
liem na compreensão desse processo. Por outro lado, 
nós entendemos que os granitos alcalinos Campo Novo 
não estão relacionados a evolução do sistema magmáti-
co ACG Alto Candeias ou representam pulsos magmá-
ticos finais na evolução do orógeno, associados a fontes 
diferentes.  Contudo, como essas fases hospedam mi-
neralizações, é também provável que estejam ligadas às 
fases magmáticas mais jovens portadoras de metais dos 
episódios finais do Província Estanífera de Rondônia, 
com emplacement em ambiente tectônico pós-colisional 
a intra-placa.

Adicionalmente, os dados de geocronologia U-Pb 
em zircão, aqui apresentados, revelaram idade de cris-
talização de 1358 ± 4 Ma (seinogranito equigranular) 
e 1348 ± 4 Ma (charnockito). Esses dados se mostram 
concordância com os dados Pb-Pb e U-Pb apresenta-
dos por Queiroz et al. (2017) e CPRM (2018). Já os da-
dos Sm-Nd revelam 143Sm/144Nd = 0.511937 e 0.511996, 
čNd(t) entre -0,34 a 1,97 e TDM = 1,54 – 1,70 Ga, in-
dicando co-magmatismo associados a fusão de crosta 
continental Meso- a Paleo-Proterozóica com contri-
buição mantélica. 

Os dados apresentados nessa pesquisa, associa-
do aos dados de pesquisas anteriores, nos permitem 
caracterizar o batólito polifásico Alto Candeias como 
um volumoso sistema do tipo ACG na borda SW do 
Craton Amazônico. Sua evolução magmática foi con-
trolada por processo de diferenciação, marcado pelo 
enriquecimento em elementos dos grupos HFSE e ETR 
total, além de um importante papel do fracionamen-
to de feldspatos e minerais ferro-magnesiano, a partir 
de fundidos charnockíticos co-magmático gerados na 
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crosta inferior, produtos da interação crosta-manto, 
em ambiente tardi- a pós-colisional. Tal processo tam-
bém tem sido registrado em outros sistemas ACG em 
cinturões orogênicos Proterozóicos do mundo, tais 
como na Índia, Nigéria e Suécia.

Por outro lado, o magmatismo Campo Novo reve-
la distintas características geoquímicas, marcada por 
uma assinatura alcalina e do tipo A1 ferroso, enriqueci-
do em U, Nb, Ta, La, Ce, Sm, Zr, Hf e ETRP, alojado em 
ambiente intra-placa, sugerindo estar associado a pul-
sos magmáticos mais jovens, evoluídos ou fracionados, 
especializados em estanho e outros metais dentro da 
Província Estanífera de Rondônia. Contudo, essa ainda 
é uma interpretação inconclusiva, pois esse magmatis-
mo pode também representar pulsos magmáticos finais 
co-genéticos durante na evolução do orógeno, porém 
com fontes, profundidades e taxa de interação crosta-
-manto diferentes (ver: Štemprok et al. 2003, Horsman 
et al. 2010, Machado et al. 2016). 

O avanço nas pesquisas petrogenéticas do siste-
ma magmático Alto Candeias envolvem a obtenção de 
mais dados isotópicos Sm-Nd e Lu-Hf, além de estu-
dos de química mineral, os quais poderão permitir um 

avanço significativo na compreensão desse volumoso 
magmatismo granítico registrado na porção SW do 
craton Amazônico.  
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RESUMO: Intrusões máficas-ultramáficas pré-cambrianas e 
fanerozoicas são usualmente associadas a ambientes  continentais 
estáveis ou a regimes extensionais, no entanto, complexos 
máficos-ultramáficos ocorrem igualmente em áreas orogênicas 
dominadas por subducção de litosfera oceânica. Neste caso, as 
suítes máficas-ultramáficas ocorrem tanto como fragmentos da 
litosfera oceânica obductados na zona de sutura, como suítes 
ofiolíticas ou como plútons, geralmente concêntricos, circulares 
a elípticos, alojados na Zona Suprasubducção. Com base nos 
dados de campo, petrográficos, geocronológicos e  litoquímicos da 
Suíte Fazenda Matão, situada no Domínio Ocidental do Bloco 
Rio Apa, sugere-se que a mesma se trata de um complexo máfico-
ultramáfico Tipo Alasquiano de idade orosiriana precoce 
(1946 ± 6 Ma/U-Pb), alojado em rochas gnáissicas riacianas 
do Complexo Porto Murtinho. Admite-se para a formação da 
suíte máfica-ultramáfica um ambiente tectônico dominado por 
convergência de litosferas oceânicas e geração de uma zona 
suprasubducção com sítios locais de extensão crustal, propícios 
ao alojamento de plútons, plugs e diques máficos-ultramáficos da 
Suíte Fazenda Matão.

PALAVRAS-CHAVE: Bloco Rio Apa; Suíte Fazenda Matão; 
Complexo Tipo Alasquiano; Petrologia; Geocronologia U-Pb.

ABSTRACT: Precambrian and Phanerozoic mafic-ultra-
mafic intrusions are usually associated with stable continental 
settings or extension tectonic regimes; however, mafic-ultramaf-
ic complexes also occur in orogenic areas dominated by oceanic 
lithosphere subduction. In this case, mafic-ultramafic suites oc-
cur either as fragments of the oceanic lithosphere in the suture 
zone, as ophiolytic suites, or as minor intrusions, generally con-
centric, circular to elliptical, emplaced in the suprasubduction 
zone. Based on the field observations, petrographic analysis, 
geochronological and lithochemical datas of the Fazenda Matão 
Suite, located in the Western Domain of the Rio Apa Block, it is 
suggested that it is a mafic-ultramafic complex, Alaskan-type of 
early Orosian age (1946 ± 6 Ma / U-Pb), emplaced in gneiss rocks 
from the Porto Murtinho Complex. A tectonic settings dominat-
ed by the convergence of oceanic lithosphere and the generation 
of a suprasubduction zone with local sites of crustal extension, 
propitious to generation of plutons, plugs and mafic-ultramafic 
bodies of the Fazenda Matão Suite.

 
KEYWORDS: Rio Apa Block; Fazenda Matão Suite; 
Alaskan-Type Complex; Petrology; U-Pb Geochronology.
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INTRODUÇÃO

Ocorrências de rochas máficas e metamáficas têm 
sido relatadas no Bloco Rio Apa desde os trabalhos 
pioneiros de Almeida (1964, 1965) e Corrêa et al. 
(1976). Os levantamentos geológicos regionais do 
Projeto Radambrasil (Araújo et al. 1982, Del’Arco 
et al. 1982) agruparam estas rochas, como parte do 
Complexo Rio Apa, excetuando-se o Gabro Morro 
do Triunfo e o enxame de diques máficos atribuído à 
Formação Serra Geral.

Intrusões máficas-ultramáficas têm discreta 
ocorrência no Bloco Rio Apa, muito embora rochas 
com textura cumulática tenham sido descritas na Suí-
te Gabro-Anortosítica Serra da Alegria (Silva  1998). 
O Grupo Alto Tererê, considerado como uma sequên-
cia metavulcanossedimentar por Godoi et al. (1999, 
2001) e Lacerda Filho et al. (2006), foi recentemente 
descrito como um remanescente de crosta oceânica 
em retro-arco com plugs máficos-ultramáficos asso-
ciados (Lacerda Filho et al. 2016). Faleiros et al. (2016) 
individualizaram e posicionaram o Gabro Fazenda 
Matão no Complexo Porto Murtinho com base no 
dado geocronológico U-Pb de 1969 ± 5 Ma em zircão 
magmático.

Complexos máficos-ultramáficos ocorrem em 
vários ambientes e proporcionam importantes infor-
mações a respeito da evolução geodinâmica dos ter-
renos onde situam-se. Estas rochas formam- se em sí-
tios tectônicos intraplaca, associadas a hotspots, ou em 
margem de placas, nas cadeias meso- oceânicas, arcos 
de ilhas, bacia de retro arco, ilhas oceânicas, riftes con-
tinentais, arcos de ilhas e arcos magmáticos continen-
tais (por exemplo, Dilek 2003, Wakabayashi & Dilek 
2003, Eyuboglu et al. 2010). Caso tais complexos ocor-
reram em áreas orogênicas dominadas por mecanismo 
de  subducção, as rochas máficas-ultramáficas podem 
formar pequenos plútons e plugs geralmente circu-
lares a elípticos, alojados na zona suprasubducção 
(antearco, retroarco e raiz de arco), designados como 
associações do Tipo Alasquiano-Uraliano (Noble & 
Taylor 1960, Taylor 1967, Irvine 1974, Himmelberg & 
Loney 1995, Johan 2002, Ripley 2009, Eyuboglu et al. 
2010 e Su et al. 2013).

A identificação de intrusões máficas-ultramá-
ficas no Bloco Rio Apa é antiga, todavia há uma ca-
rência de informações geoquímicas e geocronológicas 
desse magmatismo, apesar da sua importância meta-
logenética e tectônica. Assim, este  trabalho apresen-

ta dados de campo, petrográficos, geocronológicos 
U-Pb e litoquímicos desta suíte com o propósito de 
compreender a história magmática e tectônica do Blo-
co Rio Apa e sua relação com a parte SW do Cráton 
Amazônico.

CONTEXTO GEOLÓGICO REGIONAL

O Cráton Amazônico (Fig. 1), parte da Plataforma 
Sulamericana, representa uma das mais  extensas áreas 
no mundo com registros de unidades litoestratigráfi-
cas arqueanas a neoproterozoicas. Há várias propostas 
de compartimentação tectônica-geocronológica do 
Cráton Amazônica, entre as quais destacam-se a de  
Tassinari & Macambira (2004) e Santos et al. (2000). 

O Bloco Rio Apa corresponde ao extremo sul 
do Cráton Amazônico (Almeida 1964, Amaral 1974, 
1984; Ruiz et al. 2005, Lacerda Filho et al. 2006, 2016; 
Cordani et al. 2010, Redes et al. 2015, Brittes et al. 2013, 
Faleiros et al. 2016), no entanto, alguns trabalhos suger-
em que trata-se de um fragmento crustal alóctone, 
aglutinado ao Cráton Amazônico durante a for-
mação do supercontinente Gondwana (Litherland et 
al. 1986, Cordani et al. 2005, Sadowski & Bettencourt     
1996, Campanha et al. 2010), ou ainda, como parte do 
Cráton Rio de la Plata (Geraldes et al. 2015).

Cordani et al. (2010) compartimentaram 
o Bloco Rio Apa em dois domínios tectônicos 
paleoproterozoicos (Ocidental e Oriental), separados 
por uma zona de sutura de cavalgamento. Tais 
domínios mostram diferentes valores de idades 
TDM (Sm-Nd), assim como idades de formação de 
rocha (U-Pb) e constituição litológica totalmente 
distintas. Faleiros et al. (2016) identificam um novo 
domínio tectônico no Bloco Rio Apa, denominando-o 
como Terreno Sudeste. Lacerda Filho et al. (2016) 
não compartimentam o Bloco Rio Apa em terrenos/
domínios, admitindo-se que se trata de um 
único fragmento crustal paleoproterozoico com 
superposição de eventos tectônicos-magmáticos 
mesoproteorozoicos.

Conforme Cordani et al. (2010), Cabrera (2015) 
e Faleiros et al. (2016), o Domínio Ocidental, onde si-
tua-se a unidade estudada, é constituído pela seguin-
te sequência estratigráfica (Tab. 1): Complexo Porto 
Murtinho, Gabro Fazenda Matão, Complexo Morro 
do Triunfo, Suíte Serra da Alegria, Suíte Intrusiva 
Alumiador, Formação Serra da Bocaina e Grupo San 
Luís.
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Figura 1. Compartimentação geocronológica e tectônica do Cráton Amazônico, considerando a Província Rio 
Apa (Extraído de Ruiz 2005). 

O Complexo Porto Murtinho constitui o 
embasamento, Riaciano/Orosiriano, do Domínio 
Ocidental do Bloco Rio Apa, corresponde a um 
conjunto de ortognaisses tonalíticos a granodioríticos 
polideformados e granitos foliados associados, com 
idades U-Pb em zircão variando entre 2074 ± 7 Ma a 
1985 ± 19 Ma (Lacerda Filho 2015).

Faleiros et al. (2016) descrevem metagabros, me-
taleucogabros e meta-hornblenditos intrusivos nos 
gnaisses Porto Murtinho, como parte do Gabro Fa-
zenda Matão, cuja idade U-Pb em zircão de 1969 ± 5 
Ma (Lacerda Filho 2015) é interpretada como idade 
de cristalização desse magmatismo máfico- ultramá-
fico.
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A Suíte Serra da Alegria, originalmente descrita 
por Silva (1998), é definida por Lacerda Filho et 
al. (2006), como uma sequência ígnea cumulática, 
compreendendo anortositos, leucogabros, gabros e 
metagabros. Determinação U-Pb (SHRIMP) em zircão 
sugeriu idade de formação em torno de 1791 ± 19 Ma.

O Gnaisse Morraria, agrupa gnaisses bandados e 
migmatitos de médio a alto grau metamórfico com 
frequentes intercalações de anfibolitos. Resultados 
U-Pb em zircão sugerem idade de formação do protólito 
entre 1941 Ma e 1950 Ma (Lacerda Filho et al. 2006 e 
Cordani et al. 2010).

Araújo et al. (1982) definem como Suíte Intrusiva 
Alumiador um conjunto de intrusões graníticas 
associadas a rochas vulcânicas e piroclásticas pouco 
deformadas. Lacerda Filho et al. (2006) propuseram o 
Arco Magmático Amoguijá como ambiente tectônico 
responsável pela geração de batólitos e plútons de 
composição variando de monzogranitos a álcali-
granitos, isotrópicos a deformados, com idades de 
cristalização entre 1810 Ma e 1890 Ma (Lacerda Filho et 
al. 2006, Cordani et al. 2010, Faleiros et al. 2016, Lacerda 
Filho 2015, Redes et al. 2015, Nogueira 2015, Sousa 
2015).

Araújo et al. (1982) agrupam as rochas vulcânicas e 
piroclásticas associadas a Suíte Intrusiva Alumiador, 
como parte do Grupo Amoguijá. Godoi et al. (1999) 
e Lacerda Filho et al. (2006) utilizam o termo Suíte 
Vulcânica Serra da Bocaina, enquanto Brittes et al. 
(2013) propõem a denominação Formação Serra 
da Bocaina para agrupar uma sequência de rochas 
vulcânicas ácidas a intermediárias, com intercalações 
de brechas, tufos e ignimbritos metamorfizados na 
fácies xisto verde. Idades U-Pb (SHRIMP) em zircão 
de aproximadamente 1794 Ma (Lacerda Filho et al. 
2006), 1877 ± 9 Ma (Lacerda Filho 2015), 1899 ± 9 Ma 
(Souza et al. 2016) e Pb-Pb em zircão de 1877 ± 3 Ma 
(Brittes et al. 2013), confirmam a correlação com as 
rochas plutônicas da Suíte Alumiador.

O Grupo San Luís, definido no Paraguai, é 
constituído por metarenitos, metaconglomerados, 
filitos e quartzitos polideformados e metamorfizados 
na fácies xisto verde (Wiens 1986, Cabrera 2015).

O mapa geológico do Bloco Rio Apa (Fig. 2) ilustra 
os domínios tectônicos, a sequência estratigráfica e a 
localização das áreas de ocorrência das rochas máficas 
e ultramáficas da Suíte Fazenda Matão.

Tabela 1. Sumário das unidades estratigráficas do Domínio Ocidental do Bloco Rio Apa com idades U-Pb. aTeixeira  
et al. (2016), bCabrera (2015), cLacerda Filho et al. (2016), dFaleiros et al. (2016), eCordani et al. (2010), fBrittes et al. (2013), 
gBrittes et al. (em prep.), hLacerda Filho (2015).

DOMÍNIO OCIDENTAL

Unidades Geológicas Litologia U-Pb Referência

Idade (Ma)

Suíte Rio Perdido Gabros e diabásios 1100 a

Grupo San Luis Metarenitos e metaconglomerados 1440 - 1420 b

Suíte Alumiador Granodioritos à sienogranitos foliados 1870 - 1840 c, d, 
e

Formação Bocaína Vulcânicas ácidas e piroclásticas 1870 - 1840 f

Granito Carandá Ortognaisses tonalíticos e monzogranitos 2002 - 1975 g

Gabro Fazenda Matão Metagabros, metapiroxenitos, metadunitos 1970 - 1945 h

Complexo Porto Murtinho Orto e paragnaisses e anfibolitos 2075 - 1985 e

MATERIAIS E MÉTODOS

Para alcançar os objetivos propostos foram utilizados 
métodos e técnicas convencionais para esse tipo de 
investigação geológica-petrológica: revisão bibliográfica, 
análise de imagens de satélite, trabalho de campo em 
áreas-chave, tratamento estatístico dos dados estruturais, 
análises petrográfica, litoquímica e geocronológica.

Foram realizadas etapas de campo nas regiões do 
Entroncamento Sete Placas, Fazenda Firme e Fazenda 
Matão (Fig. 2), com a coleta de amostras, de dados 
litoestruturais e definição das relações de contato com as 
unidades litoestratigráficas previamente reconhecidas.

Análises petrográficas iniciaram-se com o estudo 
macroscópico que serviu de base para selecionar 
amostras para confecção de lâminas delgadas. As 
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seções delgadas foram confeccionadas no Laboratório 
de Laminação da Faculdade de Geociências (FAGEO) 
da Universidade Federal de Mato Grosso e a 
descrição microscópica foi realizada em microscópio 
óptico binocular da marca Olympus, modelo BX50, 
do Laboratório de Microscopia Óptica da mesma 
instituição.

Para as análises litoquímicas foi feita a seleção de 
doze amostras mais representativas, considerando 
a localização na área de estudo, composição 
mineralógica e a menor alteração intempérica. As 
amostras foram lavadas, britadas e pulverizadas no 
Laboratório de Preparação de Amostras da FAGEO 
e na METAMAT (Companhia Matogrosensse de 

Mineração). Posteriormente foram enviadas para o 
Laboratório ALS Minerals (Goiânia – GO – Brasil), onde 
foram analisadas por ICP-ES (Inductively Coupled Plasma 
Emission Spectrometry) para determinação dos teores 
dos elementos maiores (SiO

2
, Al

2
O3, MgO, CaO, TiO

2
, 

MnO, Na
2
O, K2O, P

2
O

5
, Fe

2
O

5
(t)) e espectrometria 

de emissão atômica com plasma acoplado induzido 
(ICP-MS – Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry) 
para os elementos traço e terra raras (Rb, Ba, Nb, Sr, 
Zr, Y, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, 
Yb, Lu). O tratamento dos dados e confecção dos 
diagramas foram feitos no software GCDkit (versão 
3.0, Geochemical Data Tookit for Windows, Janoušek et al. 
2006).

Figura 2. Mapa geológico do Bloco Rio Apa destacando os domínios tectônicos Ocidental e Oriental e as áreas de ocorrência 
da Suíte Fazenda Matão. (Extraído e modificado de Cordani et al. 2010). Áreas de estudo: 1- Entroncamento Sete Placas, 
2- Fazenda Firme e 3- Fazenda Matão.
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Na análise geocronológica empregou-se o método 
de datação U/Pb (LA-ICP-MS) em cristais de zircão 
da amostra JTC36C, que corresponde ao metagabro. 
Inicialmente, a amostra foi triturada em britador de 
mandíbula, moída em moinho de discos no Laboratório 
Intermediário de Preparação de amostras da Rede 
Geochronos – FAGEO/UFMT, em seguida peneirada 
nas frações 250, 210, 177, 125, 90, e 63 mm, usando-se o 
concentrado no intervalo de 125 mm. Foi utilizado um 
imã para que os minerais magnéticos fossem removidos. 
Posteriormente a amostra foi lavada, bateada e o 
concentrado de minerais pesados foi depositado no 
separador magnético Frantz. Do material resultante, 
foram separadas  manualmente, com o auxílio de lupa 
óptica binocular, 150 cristais de zircão. No Laboratório 
de Geocronologia da Universidade de Brasília foram 
selecionados manualmente 60 grãos de zircão, 
posteriormente feito um mount em fita adesiva, seguido 
do encapusalamento em resina epoxi e polimento.

As análises U-Pb (LA-ICP-MS - Laser Ablation Multi-
Collector Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry) 
foram realizadas em uma Espectrômetro de Massa 
Multi-coletor da marca Finnigan Neptune, Thermo 
Scientific, de acordo com os procedimentos descritos 
por Bühn et al. (2009). Previamente foi realizada a 
análise da estrutura interna dos cristais de zircão, por 
meio de imagens obtidas por catodoluminescência 
(CL). Os dados analíticos foram tratados no programa 
ISOPLOT/EX de Ludwig (2001).

ASPECTOS DE CAMPO E 
PETROGRÁFICOS

As intrusões da Suíte Fazenda Matão foram 
estudadas em três áreas de exposição no Bloco Rio Apa: 
Entroncamento Sete Placas, Fazenda Firme e Fazenda 
Matão, áreas 1, 2 e 3, respectivamente (Fig. 3).

A Suíte Fazenda Matão é constituída por intrusões 
lenticulares a tabulares, com espessura entre 20 e 100 
m, ou stocks orientados segundo a direção N50 a 70W. 
Os corpos máficos e ultramáficos intrudem os gnais-
ses do Complexo Porto Murtinho paralelamente ao 
plano axial das dobras desenhadas pelo bandamento 
gnáissico (Fig. 4A). Diques e apófises centimétricas, 
de granitos da Suíte Alumiador, seccionam as rochas 
da Suíte Fazenda Matão (Fig. 4B). Reforçam a natu-
reza intrusiva da Suíte Fazenda Matão nos gnaisses 
Complexo Porto Murtinho, o metamorfismo de contato 

desenvolvido nos gnaisses encaixantes, além dos bol-
sões pegmatíticos situados nas margens das intrusões 
máfico-ultramáficas.

A suíte é composta por rochas ultramáficas, meta-
piroxênio hornblenda peridotitos e metahornblenditos 
e máficas, metagabros (Figs. 4C, 4D, 4E e 4F). Os me-
ta-piroxênio hornblenda peridotitos e meta-hornblen-
ditos apresentam textura inequigranular, granulação    
grossa a média, são melanocráticos, cor cinza escuro a 
cinza esverdeado, com foliação tectônica marcada pela 
orientação preferencial dos minerais hornblenda, piro-
xênio e plagioglásio. Os metagabros são melanocráticos, 
de cor cinza escuro a cinza esverdeado, inequigranula-
res, granulação média e exibe marcada foliação tetônica.

Os corpos máficos e ultramáficos da Suíte Fazen-
da Matão orientam-se segundo o trend geral da foliação 
penetrativa, sendo a direção preferencial de N30-40W, 
com mergulhos elevados, entre 70° a 80°, preferencial-
mente para NE (Figs. 4C, D, E e F).

META-HORNBLENDA PERIDOTITO

Estas rochas caracterizam-se por possuir textura 
mesocumulática, granulação variando de média a gros-
sa, formada por olivina, serpentina, piroxênio (Figs. 5A 
e B), hornblenda e plagioclásio. Tremolita/actnolita,  
talco, iddingsita/bowlingita, carbonato de cálcio ocor-
rem como produtos de alteração.

A olivina representa a principal fase cúmulus com di-
mensões de média a grande, ocorre em grãos anédricos 
arredondados a subarredondados, raramente preser-
vados, com grande quantidade de fraturas preenchidas 
por serpentina. Em geral, esses grãos ocorrem parcial-
mente a totalmente pseudomorfizados por serpentina 
(Fig. 5C), talco, iddingsita/bowlingita e minerais opa-
cos. Apresenta também coroas de reação para clinopi-
roxênio e hornblenda.

A serpentina ocorre em agregados fibrosos a fibro-
lamelares preenchendo as fraturas e bordas da olivina 
originando as texturas mesh e hourglass. Por vezes, a 
serpentina substitui completamente os cristais de 
olivina que é identificada apenas como pseudomorfo.

O clinopiroxênio, classificado como augita, ocor-
re em grãos anédricos de cores claras e corresponde à 
fração intercúmulus. Alguns cristais apresentam textu-
ra coronítica para anfibólio.
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Figura 3. Mapa geológico de parte do Bloco Rio Apa, destaque para as áreas de ocorrência (1, 2 e 3) da Suíte Fazenda 
Matão.Extraído e modificado de Godoi et al. (2001).
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Figura 4. Aspectos de campo das rochas encaixantes, gnaisse dobrado do Complexo Porto Murtinho (A), injeções do 
Granito Piatã/Suíte Alumiador em metaultramáfica (B), metagabros com foliação tectônica (C e D), (E) metaultramáfica 
de granulação grossa, foliada (F) diagrama de polos para a foliação tectônica das rochas da suíte.

Os anfibólios estão representados pela hornblenda 
em cristais intersticiais ou esqueletais, de pleocroísmo 
amarelo a castanho (Fig. 5D) e por cristais da série 
tremolita/actinolita exibindo pleocroísmo verde a 
amarelo e hábito fibroso.

O plagioclásio apresenta-se em pouca quantidade 
devido à natureza dessas rochas e também ao processo 
de alteração sofrido e representa a fase intercúmulus.

O talco ocorre associado com a serpentina 

na forma de agregados fibro-lamelares, por vezes, 
euédricos entre os cristais de olivina.

A iddingsita/bowlingita ocorre em forma de 
agregados fibro-lamelares. O carbonato ocorre 
disseminado na lâmina, por vezes, em forma de 
agregados.

O minerais opacos ocorrem, comumente, como 
inclusões nos demais minerais como fase cúmulus. A 
cromita é prismática a globular.
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Figura 5. Metapiroxênio hornblenda peridotito, em: (A) aspectos macroscópicos da rocha, (B) aspecto típico ao 
microscópio, com pseudomorfos de olivina serpentinizada, piroxênio e hornblenda, (C) olivina serpentinizada em 

vênulas, (D) hornblenda com serpentina em sua borda. Polarizadores cruzados em todas as fotomicrografias.

META HORNBLENDITO

O meta-hornblendito (Fig. 6A) caracteriza-se 
por textura mesocumulática porfirítica (Fig. 6B) de 
granulação média a grossa, formada essencialmente 
por anfibólio, e por menor percentual de plagioclásio, 
piroxênio e relictos de olivina, titanita e opacos. A 
paragênese de alteração metassomática/hidrotermal 
é composta por epídoto, clinozoisita, cumingtonita, 
talco, quartzo e opacos.

Dois anfibólios foram identificados, hornblenda 
e cumingtonita. O primeiro é o mais abundante, 
inequigranular médio a grosso, com pleocroísmo 
amarelo claro a castanho escuro, apresenta-se em 
fenocristais (Fig. 6C) e em cristais tabulares a lamelares 
discretamente orientados, caracterizando uma leve 
foliação. A cumingtonita dispõe-se em prismas 
hipidiomórficos com geminação polissintética ou 

em finos grãos xenomórficos na matriz, bem como, 
intercrescida irregularmente com a hornblenda.

O plagioclásio, identificado como albita, 
apresenta-se em grãos xenomórficos, com geminações 
polissintéticas do tipo albita e periclina, por vezes, 
caracterizam textura poiquiloblástica com os cristais 
de hornblenda e minerais opacos. Ocasionalmente, 
alterado para argilominerais, epídoto/clinozoizita.

O clinopiroxênio é representado pela augita 
(Fig. 6D), e é encontrado em cristais hipidiomórficos 
a xenomórficos, de pleocroísmo incolor a verde-claro. 
Comumente, exibe uralitização em suas bordas.

O epídoto apresenta pleocroísmo incolor, verde 
claro a marrom claro. Pode representar produto da 
saussuritização de plagioclásio e cloritização da 
biotita, não sendo possível observar mais este último 
mineral. Clinozoisita xenomórfica de pleocroímo 
verde claro também é observada. Vênulas preenchidas 
por epídoto ocorrem esporadicamente.
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O talco apresenta-se como grãos xenomórficos, 
por vezes, fibro-radiados. Carbonato ocorre em 
agregados disseminados, ocasionalmente em contatos 
irregulares com os anfibólios e clinopiroxênio e estão 
associado a cristais de quartzo anédricos corroídos.

Os minerais opacos ocorrem como acessórios, 
hipidiomórficos a xenomórficos, de hábito globular 
a tabular, por vezes, com textura coronítica formada 
por epídoto e/ou titanita.

Figura  6. Representações do meta-hornblendito, em: (A) aspectos macroscópicos da rocha, (B) textura mesocumulática 
com detalhe de cúmulus de clinopiroxênio, (C) fenocristal de hornblenda, e (D) clinopiroxênio (augita) com formação 
de anfibólio, característico do processo de uralitização. Em (C) polarizadores paralelos, (B) e (D) polarizadores 
cruzados.

METAGABRO

A unidade máfica, representada por metagabros 
(Fig. 7A), apresenta textura blastofítica (Fig. 7B) com 
intercalação de níveis de granulação média e grossa, 
formados essencialmente por anfibólio (hornblenda), 
plagioclásio, olivina e piroxênio orientados. A 
paragênese de alteração metassomática/hidrotermal 
está representada por tremolita/actinolita, clorita, 
cumingtonita, epídoto, clinozoisita, zoisita, opacos, 
calcita, biotita e mica branca. Apatita, titanita e 
opacos constituem a paragênese acessória. Estas 

rochas representam a parte mais diferenciada da 
intrusão.

A hornblenda (Fig. 7B), ocorre em grãos alonga-
dos hipidiomórficos a xenomórficos de pleocroísmo 
verde-claro a castanho, comumente são poiquiloblás-
ticos com inclusões de cristais de titanita. Ocorre 
também como pseudomorfos do piroxênio que está 
raramente preservado, e altera-se, por vezes, para bio-
tita, clorita e opacos. A cumingtonita dispõe-se em 
grãos xenomórficos associados à hornblenda, com 
pleocroísmo verde-claro a castanho-claro, represen-
tando possivelmente um produto de metassomatismo 
ferro-magnesiano. Os minerais da série tremolita/ac-
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tinolita apresentam- se com hábito fibroso ou em grãos 
xenomórficos, comumente associados ao piroxênio e 
a hornblenda, com pleocroísmo castanho-claro a ver-
de-claro. A biotita (Fig. 7C) ocorre associada ao anfi-
bólio em minúsculas palhetas e plaquetas alongadas 
com pleocroísmo castanho-claro a marrom, às vezes, 
com borda cloritizada formando franjas.

O plagioclásio, identificado como andesina 
(Fig. 7D), ocorre comumente em grãos com geminação 
polissintética, do tipo albita + periclina, por vezes, 
com inclusões de cristais de hornblenda. Ocasional-
mente, exibem evidências de saussuritização e argi-
lização, produzindo além de argilominerais, grande 
quantidade de clinozoisita, epídoto e mica branca.

A olivina apresenta-se com tamanho médio, 

quando preservadas, são globulares a prismáticas, hi-
pidiomórficas, raramente apresentam coroas de rea-
ção com clinopiroxênio e hornblenda. Comumente 
suas fraturas são preenchidas por serpentina ou talco.

O clinopiroxênio, raramente preservado, cor-
responde à augita, em grãos xenomórficos, de pleo-
croísmo incolor a bege. Em geral, apresenta-se alte-
rado com aspecto turvo, geralmente com exsolução 
causada pelos minerais opacos e/ou uralitizado nos 
traços de clivagens, fraturas e, por vezes, nas bordas.

Os minerais opacos (Fig. 7D), possivelmente 
representados pela cromita de hábito prismático, glo-
bular a esqueletal, por vezes, formam agregados asso-
ciados ao anfibólio ou ocorrem parcialmente alterados 
para clorita e titanita.

Figura 7. Representação do metagabro: (A) aspecto macroscópico dos metagabros, (B) cristais de tremolita/actinoliga 
com inclusões, (C) cristais de biotita encurvadas e (D) relictos de plagioclásio associado à clinozoisita, mica branca 
e minerais opacos. (B), (C) e (D) com polarizadores cruzados. 
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LITOQUÍMICA

Foram selecionadas doze amostras de rocha, re-
presentativas da Suíte Fazenda Matão, considerando 
sua distribuição, bem como sua diversidade textural 
e mineralógica, para a realização das análises lito-
químicas de elementos maiores (%), traço, incluindo 
terras raras (ppm). Os dados analíticos de elementos 
maiores e traço encontram-se listados na tabela 2.

As amostras analisadas apresentam teores de SiO2 
entre 43,5% e 53,8%, classificando-as de intermediá-
rias a ultrabásicas. Em termos de variação dos valores 
de MgO os dados mostram uma ampla variação de 
teores entre 5,9 e 26,2%.

Em relação ao índice de diferenciação mg# [mg# 
= Mg2+/(Mg2+ + Fe2+)], calculado para a razão Fe2O3/
FeO igual a 0,15, as rochas estudadas, apresentam va-
riação entre 0,46 e 0,80.

Quanto aos teores de TiO
2
, as rochas da suíte classi-

ficam-se como baixo titânio (BTi; TiO
2
 ≤ 2%), com valo-

res desse óxido variando entre 0,18% e 0,99%.

Nos diagramas binários de variação de elementos 
maiores e traço, optou-se pelo uso, como elemento dis-
criminante, o MgO (diagramas tipo Fenner), uma vez 
que, para rochas básicas, este assume um conjunto de 
valores mais expandido.

De modo geral os óxidos Al
2
O

3
, Fe

2
O

3
, CaO, Na

2
O, 

P
2
O

5
, TiO

2
, K2O apresentam correlação negativa com o 

MgO, enquanto os teores de SiO
2
, MnO e CaO não exi-

bem correlação definida em relação ao MgO (Fig. 8).

Com respeito aos diagramas de variação, MgO ver-
sus elementos traço (Ba, Y, Sr, Zr, Nd, Ce, Nd, La, Sm, 
Ni, Yb, Eu), excetuando-se o Ni, que exibe correlação 
positiva e Zr e Ba que não mostram uma correlação de-
finida, os demais elementos mostram correlações nega-
tivas em relação ao MgO (Fig. 9).

Tabela 2. Dados litoquímicos das rochas da Suíte Fazenda Matão [elementos maiores (% em peso), traço e terras 
raras (ppm).

Amostras

JTC 18 JTC 
18A

JTC 
13B

JTC 13 JTC 
13A

JTC 
16A

CM 14A CM 
14

CM 
27

CM 
27A

UI 7A UI 7B

SiO2 49,5 49,3 43,5 43,5 49,3 49,9 52,7 52,5 43,7 45,7 52,6 53,8

Al2O3 12,4 12,3 18,45 18,35 15,5 8,35 6,55 6,57 3,09 3,16 10,2 9,69

Fe2O3(T) 11,3 10,9 13,95 13,7 11,1 9,32 8,09 8,04 12,25 12,75 10,55 8,53

MnO 0,22 0,21 0,2 0,19 0,19 0,19 0,21 0,21 0,19 0,2 0,2 0,18

MgO 12,05 11,55 6,05 5,9 6,67 13,65 14,8 14,3 25,2 26,2 9,48 10,15

CaO 9,35 9,39 10,4 10,55 8,86 13,15 12,25 12,6 6,43 6,67 9,66 11,15

Na2O 1,39 1,39 1,44 1,43 1,51 1,16 1,15 1,17 0,23 0,24 1,78 1,89

K2O 0,58 0,57 0,28 0,28 0,75 0,33 0,48 0,49 0,12 0,11 1,36 0,93

TiO2 0,78 0,77 0,97 0,99 0,86 0,48 0,39 0,4 0,18 0,19 0,61 0,53

P2O5 0,17 0,17 0,17 0,17 0,21 0,08 0,06 0,06 0,04 0,03 0,12 0,11

LOI 2,51 2,51 4,16 4,05 3,5 1,62 1,85 2,06 6,37 6,38 1,92 1,76

Soma 100,25 99,03 99,57 99,11 98,45 98,23 98,53 98,4 97,8 99,9 99,86 99,88

Ba 304 311 758 777 131,5 83,4 245 252 131 140 242 89

Sr 162 159 495 488 314 131 105,5 104 25 24,9 179,5 183

Y 20,3 19,7 25,3 25,1 33,6 11,9 14,8 15,2 6,2 6,1 28,6 22,7

Zr 60 51 32 30 50 29 51 41 17 17 57 57

Rb 24,3 25,2 12,2 12,3 36,8 7,9 20,9 20,8 3,5 3,6 48,7 34,9

Nb 3,9 3,7 4 5,3 6,4 1,4 2,3 2,5 0,7 0,7 10,2 10,2

La 15,3 14,1 14,3 14,1 16,7 7,1 11,2 11,9 4,9 4,9 21,7 13,9

Ce 34,7 33,9 35,9 36,9 50,5 15,0 24,4 25,1 9,3 9,4 46,9 41,1

Pr 4,60 4,38 5,11 5,07 7,12 1,95 3,38 3,46 1,25 1,33 7,64 5,5

Nd 19,7 19,1 23,6 24,2 31,2 8,9 13,8 14,3 5,0 5,3 31,1 21,6
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Sm 4,38 4,8 5,62 5,65 6,76 2,5 3,11 3,22 1,09 1,41 6,68 4,72

Eu 0,96 1,03 1,45 1,39 1,47 0,68 0,71 0,74 0,28 0,28 1,26 0,99

Gd 4,10 4,30 5,19 5,24 6,28 2,38 2,97 2,90 1,15 1,17 4,98 3,74

Tb 0,64 0,78 0,80 0,72 0,98 0,59 0,44 0,53 0,22 0,22 0,80 0,66

Dy 3,78 4,26 4,71 4,74 5,78 2,76 2,84 2,97 1,31 1,25 4,75 4,05

Ho 0,81 0,90 0,97 0,96 1,19 0,64 0,56 0,66 0,28 0,25 0,98 0,84

Er 2,19 2,31 2,83 2,88 3,7 1,38 1,77 1,81 0,81 0,68 2,98 2,59

Tm 0,32 0,45 0,38 0,45 0,56 0,31 0,25 0,31 0,13 0,12 0,50 0,42

Yb 2,01 2,23 2,48 2,49 3,55 1,28 1,57 1,54 0,64 0,68 3,83 2,72

Lu 0,26 0,34 0,38 0,37 0,51 0,28 0,21 0,26 0,09 0,12 0,56 0,41

K 4815 4732 2324 2324 6226 2739 3985 4068 996 913 11290 7720

Ti 4676 4616 5815 5935 5156 2878 2338 2398 1079 1139 3657 3177

Ni 113 121 42 41 45 172 222 215 882 888 42 44

Zn 106 109 106 103 120 87 88 84 91 84 81 78

mg# 0,68 0,68 0,46 0,46 0,54 0,74 0,78 0,78 0,8 0,8 0,64 0,7

Eu/Eu 0,69 0,69 0,82 0,78 0,69 0,85 0,71 0,74 0,76 0,67 0,67 0,72

La/Yb 5,14 4,7 3,9 3,83 3,18 3,75 4,82 5,22 5,17 4,87 3,83 3,45

Tab. 2. (Continuação)

Figura 8. Diagramas de variação MgO versus óxidos de elementos maiores (% em peso) para as rochas da Suíte 

Fazenda Matão. Triângulo vermelho = rochas máficas, círculo azul = rochas ultramáficas. *P2O5 (sexto diagrama).
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Figura 9. Diagramas de variação MgO versus elementos traço (ppm) para as rochas da Suíte Intrusiva Fazenda Matão. 
Triângulo vermelho = rochas máficas, círculo azul = rochas ultramáficas.

Quando lançadas no diagrama AFM (Irvine & 
Baragar 1971, Fig. 10A), as amostras da Suíte Fazenda 
Matão, apresentam um trend compatível com rochas 
da série toléitica, sendo que três amostras são mais 
ricas em FeOt. No diagrama Al

2
O

3
-(Fe

2
O

3
T+TiO

2
)-

MgO (Jensen 1976, modificado por Jensen & Pyke 
1982), as rochas são classificadas principalmente 
como komatiitos e basaltos komatiíticos, apenas duas 
amostras posicionam-se no campo dos basaltos (Fig. 
10B).
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No diagrama Zr/4-2*Nb-Y (Meschede 1986, 
Figura 10C) as amostram plotam, principalmente, no 
campo dos basaltos de arco vulcânico, já no diagrama 
Zr versus Zr/Y (Pearce & Norry 1979, Fig. 10D) que 

separa os basaltos de arco de ilhas, intraplaca e MORB, 
as amostras da Suíte Fazenda Matão ocupam o campo 
dos basaltos de arco de ilhas.

Figura 10. Diagramas classificatórios para as rochas da Suíte Fazenda Matão: A) AFM (Irvine e Baragar, 1971); 
B) Al2O3-(Fe2O3T+TiO2)-MgO (Jensen, 1976; modificado por Jensen & Pyke 1982); C) Zr versus Zr/Y (Pearce e Norry, 
1979); D) Zr/4-2*Nb-Y (Meschede 1986). Triângulo vermelho = rochas máficas, círculo azul = rochas ultramáficas.

No diagrama multielementar normalizado pelo 
manto primitivo (McDonought & Sun 1995, Fig. 
11A) para as rochas máficas e ultramáficas, notam-se 
anomalias negativas de Rb, K, e Ti, além de Zr para 
algumas amostras.

O comportamento dos elementos terras raras 
(ETR), normalizado pelos valores do condrito 
(Boyton 1984, Fig. 11C), mostra um enriquecimento 
de ETR leves em relação aos ETR pesados, com razão 

(La/Yb)N de 3,20 a 5,25 e anomalia negativa de Eu, 
sugerindo fracionamento do plagioclásio.

Para efeito de comparação foram utilizados os 
padrões médios de Basaltos de Ilha Oceânica (OIB), 
Basaltos de Cordilheira Meso-Oceânica Normal 
(N-MORB) e Basaltos de Cordilheira Meso- Oceânica 
Enriquecido (E-MORB; McDonough & Sun 1995, 
Figs. 11B, D). Nota-se que o padrão das amostras 
estudadas situa-se entre OIB e E-MORB.
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Figura 11. A) Diagrama multielementar normalizado pelo manto primitivo (McDonough & Sun 1995) e C) Diagrama 
de distribuição de Elementos Terras Raras (ETR), normalizados pelo condrito segundo Boynton (1984). B) e D) Padrões 
OIB, E-MORB e N-MORB (Sun & McDonough 1989) apresentados para efeito de comparação. Triângulo vermelho = 
rochas máficas, círculo azul = rochas ultramáficas.

GEOCRONOLOGIA U-Pb EM ZIRCÃO

Com o intuito de determinar a idade de cristalização 
das rochas da Suíte Fazenda Matão, foi selecionada 
a amostra JTC36C, correspondente a um metagabro 
exposto da área-chave 3 (Fig. 3, coordenadas UTM 
453958/7686249), para análise geocronológica U-Pb 
(LA-ICP-MS) em zircão.

Dos 150 grãos de zircão coletados manualmente 
dessa amostra, foram escolhidos 23 (vinte e três) para 
análise U-Pb. A maioria dos cristais selecionados 
são rosados a alaranjados, formam prismas curtos a 
levemente alongados, com dimensões entre 80 e 250 
μm, nos quais a relação comprimento versus largura 
é preferenciamente 2/1. Às vezes ocorrem cristais 
arredondados e fraturados. 

Os resultados analíticos estão apresentados na 
Tabela 3. No diagrama concórdia (Fig. 12) dez cristais 
de zircão analisados localizaram sobre a curva 
concórdia e forneceram uma idade concordante de 
1946 ± 6.1 Ma (2σ). Tendo em vista as características 
magmáticas dos cristais de zircão analisados a 
idade obtida é   interpretada como de cristalização 
magmática do corpo máfico-ultramáfico da Suíte 
Fazenda Matão. 

As bordas e os núcleos ficam alinhados na mesma 
discórdia com um intercepto superior de 1946 ± 6 
Ma e um inferior de 525 ± 26 Ma. No primeiro caso 
os núcleos com a típica estrutura interna magmática 
com zonação concêntrica, caso os núcleos fossem 
metamórficos teríamos estrutura interna parecida 
com “reabsorção” do núcleo. 
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Figura 12. Diagrama concórdia U-Pb da amostra JTC36C, da Suíte Fazenda Matão mostrando a idade concórdia no 
intercepto superior em 1946 ± 6 Ma, interpretada como a idade de cristalização dessa unidade.

DISCUSSÕES E CONCLUSÕES

Ocorrências de rochas máficas e metamáficas têm 
sido relatadas no Bloco Rio Apa desde os trabalhos 
pioneiros de Almeida (1964, 1965) e Corrêa et al. (1976). 
Os levantamentos geológicos regionais (Araújo et al. 
1982 e Del’Arco et al. 1982) agruparam tais tipos litoló-
gicos, de forma indiscriminada, no Complexo Rio Apa.

Considerando as compartimentações tectônicas 
propostas por Cordani et al. (2010) e Faleiros et al. 
(2016), as associações de unidades intrusivas máficas 
e ultramáficas do Bloco Ocidental são identificadas 
como Suíte Serra da Alegria, com idade de cristaliza-
ção de 1791 Ma (Lacerda Filho et al. 2006), Complexo 
Morro do Triunfo e Gabro Fazenda Matão, este último 
com idade de cristalização U-Pb em zircão em torno de 
1969 ± 5 Ma (Faleiros et al. 2016, Lacerda Filho 2015), 
aflorante na área da fazenda homônima.

Os dados de campo e petrográficos apresentados 

indicaram que a unidade litoestratigráfica aqui suge-
rida como Suíte Fazenda Matão, abriga não apenas os 
metagabros Fazenda Matão, descritos por Faleiros et 
al. (2016), mas também uma complexa associação de 
rochas metaultramáficas como meta- hornblenditos e 
meta-piroxenitos.

Distintamente das propostas de Faleiros et al. (2016) 
e Lacerda Filho (2015), a suíte de rochas   metamáficas e 
metaultramáficas sugerida, não é parte do Complexo 
Porto Murtinho, mas se trata de intrusões de peque-
no porte, como diques, plugs e plútons, alojadas nos 
gnaisses desse complexo. Tanto as relações de campo, 
como metamorfismo de contato, como os resultados 
U-Pb em zircão, confirmam que os gnaisses hospedei-
ros (2074 ± 7 Ma a 1985 ±1 9 Ma, Lacerda Filho 2015) 
são mais velhos que a Suíte Fazenda Matão (1946 ± 6.1 
Ma). Diques de granitos da Suíte Alumiador (~1880 Ma 
a 1841±15 Ma) recortam abruptamente tanto os gnais-
ses Porto Murtinho, como as metamáficas e metaultra-
máficas investigadas.
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Os dados obtidos permitiram a definição de uma 
nova unidade litoestratigráfica orosiriana para o 
Domínio Ocidental do Bloco Rio Apa, cuja idade de 
formação definida pelo método U-Pb em cristais de 
zircão de 1946 ± 6.1 Ma  é coerente com os dados apre-
sentados por Lacerda Filho (2015) para gabros expos-
tos na Fazenda Matão.

Foram identificadas três áreas de ocorrência da 
suíte metamáfica e metaultramáfica, sendo constatado 
que as rochas exibem uma única foliação metamórfica 
penetrativa, do tipo xistosidade, com atitude relativa-
mente homogênea de 60/75 Az, em contraste com os 
gnaisses polideformados do Complexo Porto Murti-
nho (Cordani et al. 2010, Lacerda Filho 2015 e Faleiros 
et al. 2016), onde estão alojadas. 

Quando considerados os dados litoquímicos, a 
suíte máfica-ultramáfica representa magmas subal-
calinos, variando de basalto a komatiítos, gerados em 
arcos insulares intraoceânicos pouco evoluído (ERT 
pouco enriquecido e fracionado), na zona suprasub-
ducção (Nb baixíssimo), em regime de esforços local-
mente extensionais. As amostras de rochas máficas 
têm composições semelhantes à dos magmas paren-
tais, mesmo modificada pela alteração e, por vezes, 
acumulação de minerais (aumento de MgO em algu-
mas amostras e variação de Al

2
O

3
 em outras), enquan-

to as ultramáficas (Al
2
O

3
 muito baixo e MgO muito 

alto) parecem cumulatos.

A Suíte Fazenda Matão é constituída por uma 
associação de rochas máficas (metagabros) e ul-
tramáficas (meta-piroxênio hornblenda peridotito e 
meta-hornblendito), cujas relações de contato e estru-
turação interna das intrusões são de difícil determi-
nação em razão da trama deformacional e metamórfi-
ca superimposta. O formato e tamanho das intrusões, 
além da composição mineralógica e as características 
geológicas, sugerem que a Suíte Fazenda Matão pode 
ser correlacionada às intrusões máfica-ultramáficas do 
tipo Alasquiana (Alaskan-type) definidas por Noble 

& Taylor (1960), Taylor (1967) e Wyllie (1967) como 
corpos zonados ou concentricamente zonados. Os 
complexos tipo Alasquiano (Alaskan-type) formam 
uma classe distinta de inclusões máfica-ultramáficas, 
caracterizadas pelo seu ambiente tectônico, tamanho, 
composição, estrutura interna e tipo de mineralização 
(Irvine 1974). A série completa de uma intrusão do 
tipo Alasquiano, inclui dunito, wehrlito, olivina cli-
nopiroxenito, clinopiroxenito, hornblenda clinopiro-
xenito, hornblendito e gabro. A evolução geológica do 
Domínio Ocidental do Bloco Rio Apa, os dados apre-
sentados e os disponíveis na literatura, sugerem que 
a Suíte Fazenda Matão e o Complexo Porto Mur-
tinho, compõem o segmento crustal mais antigo, de 
idade riaciana a orosiriana precoce, possivelmente ge-
rado em ambiente tectônico de convergência de litosfe-
ras oceânicas dominado por subducção, com formação 
de arcos insulares e todo o conjunto de subambientes 
da zona suprasubducção. A Suíte Fazenda Matão é in-
terpretada como um complexo máfico-ultramáfico do 
tipo alasquiano (Alaskan- type) relacionado à evolu-
ção de arcos de ilhas intraoceânicos (Complexo Porto 
Murtinho e intrusões tonalíticas-gabróicas) paleopro-
terozoicos.
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RESUMO: A Bacia do Acre situa-se no noroeste brasileiro, 
bem próximo da fronteira com o Peru. A porção ocidental 
do Brasil está submetida à tectônica andina, sendo afetada 
por falhas reversas relacionadas a esse evento. No Brasil a 
exploração de petróleo em bacias terrestres data do século XIX, 
no entanto as bacias interiores, em geral, foram deixadas de lado, 
dentre elas a Bacia do Acre, dando-se preferência na exploração 
de bacias cretáceas litorâneas. A principal razão é que, durante 
os períodos de esforços exploratórios, foram encontrados poucos 
indícios da presença de petróleo nestas bacias. Com o sucesso 
exploratório obtido em outras, os investimentos e esforços 
naturalmente migraram para as localidades mais promissoras. 
A Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP), 
órgão do governo federal brasileiro, estimulou bastante a 
exploração desta bacia, organizando rodadas licitatórias de 
porções ainda pouco estudadas, mas em várias ocasiões não 
houve ofertas, principalmente pela carência de dados geofísicos, 
geológicos e de profissionais que se interessem por estudar essa 
região. Diante do exposto, o presente trabalho apresenta os 
resultados da modelagem geológica estrutural 2,5-D de uma 
seção geológica sintética e quatro seções sísmicas, o que virá 
a contribuir com novas informações referentes à geologia da 
mesma, considerada uma região de fronteira quando o assunto 
é exploração de hidrocarbonetos.

PALAVRAS-CHAVE: Bacia do Acre; Geomodelagem; 
Modelo Estrutural 2,5-D.

ABSTRACT: The Acre basin is located in the northwestern 
region of Brazil, very close to the border of Peru. The western 
part of Brazil is subjected to the Andean Tectonics and is affected 
by several reverse faults related to this event. In Brazil, the oil 
exploration in onshore basins dates back to the 19th century.  
However, the continental basins, including the Acre basin, were 
left aside and the coastal cretaceous basins were preferred for 
exploration. The main reason for this circumstance was that 
in the period of great exploratory efforts, little evidences of 
the presence of petroleum were found in those basins. As the 
exploratory success resulted from the other basins, investments 
and efforts naturally migrated to the more promising regions. 
The National Agency of Petroleum, Natural Gas and Biofuels 
(ANP), an agency of the Brazilian government, motivated the 
exploration of the Acre basin, promoting bidding rounds for 
regions not much studied. Nevertheless, in many occasions, 
there were no offers, mainly due to the lack of geophysical and 
geological data, as well as to the lack of professionals interested 
to study the region. Considering the facts above, we present the 
results of a 2.5-D structural geological modeling of a synthetic 
geological section and four seismic sections that will contribute 
with new information about the geology of the basin, which is 
considered a bounding area for exploration of hydrocarbons.

 

KEYWORDS: Acre Basin; Geomodeling; 2,5-D 
Structural Modeling.
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INTRODUÇÃO

Existem diversos processos e metodologias que 
tem contribuído para a melhoria do imageamento sís-
mico e reduzido os frequentes problemas encontrados 
na exploração petrolífera das bacias sedimentares em 
geral, como por exemplo, a modelagem. A modelagem 
tem suporte na interpretação, representando uma im-
portante ferramenta para auxiliar na descrição sísmica 
e geológica e ajudar a identificar possíveis reservatórios 
ou áreas de aprisionamento de hidrocarbonetos em 
uma bacia sedimentar.

De acordo com Mallet (2008) a modelagem geo-
lógica 3-D digital da subsuperfície baseada em dados 
sísmicos e outras ferramentas geológicas e geofísicas se 
constitui em uma ferramenta que minimiza o risco na 
decisão sobre o desenvolvimento de um campo de pe-
tróleo ou gás. A visualização 3-D facilita muito as fases 
do processo de interpretação, incluindo a identificação 
de falhas e horizontes estruturais, e a interpretação de 
características estratigráficas (Jansen 2003).

Na indústria de petróleo e gás, os geomodelos 
3-D são cruciais para vários procedimentos: a) 
verificar a consistência entre os objetos geológicos, 
b) planejar a trajetória dos poços direcionais, c) 
monitorar reservatórios (sísmico 4-D), d) construção 
de modelos de reservatório, e) inversão sísmica, e f) 
análise de velocidade (Euler et al. 1998, 1999). Garrett 
et al. (1997) recomendaram que na geomodelagem 3-D é 
necessária uma abordagem interativa com a finalidade 
de implementar o mesmo em tempo real com as 
informações dos novos poços. Segundo os autores as 
vantagens de um geomodelo podem ser uteis em um 
futuro próximo para as práticas e aplicações que usam 
a geomodelagem dominado pela geometria e topologia.

Antunes et al. (2004) construíram modelos 
3-D de algumas bacias sedimentares brasileiras. Os 
resultados obtidos foram uma etapa fundamental 
para o entendimento do comportamento mecânico e 
térmico dessas bacias. De Lima et al. (2005) modelaram 
e visualizaram dados de algoritmos de percolação 
no reservatório de Mossoró (Natal, Brasil). É um 
importante avanço no estudo de alternativas à injeção de 
água ou gás para recuperação de petróleo. Oliva & Cruz 
(2015) aplicaram uma metodologia para a construção 
de um geomodelo 3-D no domínio da profundidade, 
integrando seções sísmicas 2-D migradas no tempo 
e dados geológicos e de poços na bacia paleozoica do 
Amazonas (Norte do Brasil). Os autores modelaram 

feições geológicas em 3-D representadas por soleiras 
de diabásio e um reservatório de uma fina espessura 
na área estudada. Segundo Vasconcellos et al. (2018) 
a bacia sedimentar do Acre, alvo do presente estudo, 
é pouco estudada devido às questões ambientais que 
dificultam ter um conhecimento mais aprofundado 
da geologia da bacia e uma avaliação de seus recursos 
energéticos. Destaca-se por ser uma área florestada, 
com amplas áreas restritas, tais como reservas 
indígenas e de proteção ambiental.

No presente trabalho será apresentada a constru-
ção de modelos geológicos estruturais 2,5-D de uma área 
de interesse da Bacia do Acre, a partir de dados geológi-
cos sintéticos e reais, utilizando o software GOCAD (Geo-
logical Object Computer Aided Design) como uma forma de 
contribuir com novas informações referentes à geologia 
desta bacia, considerada como uma região de fronteira 
quando o assunto é exploração de hidrocarbonetos.

BACIA DO ACRE

Área de estudo
A bacia sedimentar do Acre localiza-se no noroeste 

brasileiro, entre os paralelos 6º S e 9º S e meridianos 
72º30’ W e 74º W, envolvendo os estados do Acre e 
Amazonas, próximo à fronteira com o Peru (Fig. 1). 
Esta bacia possui limite a leste com o Arco de Iquitos, 
que separa esta bacia da Bacia de Solimões; ao norte/
noroeste e sul/sudeste prolonga-se respectivamente 
à Bacia de Marañón e às bacias de Ucayali e Madre de 
Dios, domínios subandinos de antepaís no Peru. Sua 
área total corresponde a aproximadamente 150.000 km², 
sendo que 40.000 km² incluem uma seção não aflorante 
composta por rochas paleozoicas (Cunha 2007).

Evolução Geológica
A evolução geológica da Bacia do Acre, assim como 

as demais bacias fanerozoicas da Amazônia e Oriente 
Peruano, está diretamente ligada às orogenias Hercinia-
na e Andina (Bahia 2007). Segundo Barros & Carneiro 
(1990), seis sequências deposicionais foram formadas, 
separadas por discordâncias regionais, relacionadas aos 
diversos eventos tectônicos dessas orogenias, sendo as 
três primeiras sequências (Ordoviciana, Devoniana e 
Permo-Carbonífera), formadas sob a influência direta da 
Orogenia Herciniana e as demais sequências (Jurássica, 
Cretácea, Paleógena e Neógena), foram depositadas sob 
a influência da Orogenia Andina.
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A sedimentação na Bacia do Acre começou no 
Eopaleozoico, com a implantação de um sistema de 
riftes continentais, com direção aproximada norte-sul 
denominado por Oliveira (1994) de Evento Distencional 
1 (ED1). Este evento provocou a formação de duas 
sub-bacias, denominadas pelo autor supracitado 
como hemigráben do Rio Curuçá e hemigráben do 
Rio Azul. Estas sub-bacias estão separadas pela 
falha de Batã, apresentando evoluções distintas, com 
preenchimento de sedimentos terrígenos continentais, 
e possíveis incursões marinhas. Esses sedimentos 
foram deformados e soerguidos durante a Orogenia 
Eoherciniana, formando os altos estruturais que 
controlaram a deposição das sequências posteriores. 
Após um período de quietude da orogenia, começa a 
fase de sinéclise da bacia, com deposição da Sequência 
permo-carbonífera em ambiente marinho raso, 
aprofundando para oeste (Bahia 2007). A bacia foi 
afetada por um novo pulso tectônico, relacionado à 
Orogenia Tardiherciniana, provocando soerguimento 
e erosão de parte da Sequência Permo-Carbonífera, o 
que gerou uma superfície erosiva peneplanizada, sobre 
a qual foi depositada, em ambiente essencialmente 

continental, a Sequência Jurássica, representada pelos 
red-beds da Formação Juruá-Mirim (Bahia 2007).

O início da subducção da Placa de Nazca sob a 
plataforma Sulamericana, além do Diastrofismo Juruá, 
provocaram a erosão e deformação de uma grande porção 
dessa sequência, sendo preservada apenas uma pequena 
porção na Calha Central, entre as falhas de Batã e Oeste 
de Batã (Bahia 2007). Formada em consequência da 
Orogenia Andina, a depressão flexural foi preenchida 
por sedimentos continentais da Sequência Cretácea, 
representados pelo Grupo Jaquirana, que marcam o 
início da fase da bacia tipo foreland, sob a influência 
direta da Cordilheira dos Andes (Bahia 2007). O 
soerguimento da cordilheira inverteu toda a rede de 
drenagem, e como consequência ocorreu à redução na 
energia de transporte, possibilitando a deposição dos 
sedimentos essencialmente pelíticos que constituem 
a Sequência Paleógena-Neógena, representados pela 
Formação Solimões. Esta influência continua até os 
dias atuais, com tendência de soerguimento de toda a 
bacia, e continuidade de erosão e peneplanização da 
cobertura sedimentar da Bacia do Acre (Bahia 2007).

Figura 1.  Localização da Bacia do Acre (Vasconcellos et al., 2018).

BRASIL

BOLÍVIA

PERU

COLÔMBIA



Geomodelagem sismo-estrutural 2,5-D de uma área no  oeste da Bacia do Acre (Brasil)

136
Contribuições à Geologia da Amazônia  - Volume 12 | 2023

137
Contribuições à Geologia da Amazônia  - Volume 12 | 2023

Geologia estrutural e aspectos tectono-
sedimentares

Com base na subdivisão de ciclos deposicionais 
e orogenias correlatas, Barros & Carneiro (1991) 
propuseram uma correlação estratigráfica entre as 
Bacias do Marañón e do Acre. Sendo assim, a evolução 
da bacia pode ser relacionada a ciclos deposicionais e 
tectônicos, separados por fases orogênicas que atuaram 
na Placa Sul-Americana: os ciclos orogênicos Pré-
Andino e Andino (Barros & Carneiro 1991). O primeiro 
de idade inicial paleozoica afetada pela Orogenia 
Herciniana, seguida pela deposição de sedimentos 
terrígenos durante o final do Paleozoico e Mesozoico, 
submetidos aos esforços compressivos do Diastrofismo 
Juruá, que corresponde ao Megacisalhamento Solimões.

O Sistema Pré-Andino, ou Herciniano, é representado 
por três ciclos deposicionais: o Ordoviciano, o 
Devoniano e o Permo-Carbonífero. O Sistema Andino é 
representado por quatro ciclos deposicionais: o Permo-
Triássico, o Juro-Triássico, o Eocretáceo-Eoceno e o 
Oligo-Plioceno. Dalmayrac (1978), Laubacher (1978) e 
Marocco (1978) posicionam o Permo-Triássico como 
pertencente ao Sistema Pré-Andino. Esses ciclos estão 
bem representados nas bacias subandinas e podem ser 
projetadas para a Bacia do Acre. Ainda segundo Barros 
& Carneiro (1991), a história tectônica da Bacia do 
Acre, iniciada no Paleozoico (Fase Pré-Andina) como 
sinéclise interior sob regime de distensão, tem vários 
episódios compressivos atuando em partes da bacia 
a partir do Cretáceo (fases Andina e Neo-Andina). 
Esses episódios compressivos são a causa de estruturas 
típicas de inversão tectônica, e anticlinais regionais 
que estão presentes na bacia.

Na fase Pré-Andina, as bacias peruanas e brasileiras 
ocupavam um arcabouço de plataforma marginal inter-
ligada a uma depressão interior, semi-aberta para o oes-
te. Na depressão, onde se localiza a Bacia do Solimões, 
depositaram-se folhelhos marinhos geradores, neode-
vonianos, e reservatórios arenosos capeados por evapo-
ritos carboníferos. Na plataforma marginal da Bacia do 
Acre, intercalaram-se folhelhos transgressivos, poten-
cialmente geradores, com reservatórios carbonáticos e 
arenosos do Permo-carbonífero. Sequências análogas 
ocorreram na plataforma marginal das bacias subandi-
nas. Estruturas formadas neste período, potencialmente 
acumuladoras de hidrocarbonetos, são continuamente 
investigadas nas bacias vizinhas. Tratam-se de amplos 
paleoaltos e acunhamentos estratigráficos contra arcos 
intrabacinais, comprovadamente produtores nas bacias 
paleozoicas mundiais (Duarte 2011).

Uma importante atividade tectônica iniciou-se no 
Permo-Eotriássico quando um fraturamento regional 
deu origem a um magmatismo básico. Produtos deste 
magmatismo influenciaram consideravelmente a 
distribuição dos hidrocarbonetos na Bacia do Solimões. 
Nas bacias sub-andinas e do Acre, depositaram-se, em 
ambiente de sabkha, reservatórios arenosos e evaporitos. 
A porção média de idade triássica é marcada por 
um importante tectonismo modificador cisalhante, 
denominado Juruá, que produziu as trapas onde 
foram descobertos os campos de gás e óleo da Bacia 
do Solimões. Estruturas desta idade são identificadas 
também nas bacias do Acre e Marañón, podendo 
constituir futuros alvos exploratórios. No Juro-
Triássico depositaram-se, na flexura pós-tectônica das 
bacias peruanas, fácies com boas características para 
acumulação de hidrocarbonetos (Duarte 2011).

A fase Andina, que vai desde os primórdios do 
soerguimento dos Andes, no Cretáceo, até o apogeu 
orogênico no Cenozoico, iniciou com as calhas 
flexuradas das bacias peruanas sendo preenchidas por 
fácies marinhas a transicionais, com boas condições 
de geração e acumulação de hidrocarbonetos, porém 
nessa fase, nas bacias do Acre e Solimões ocorreram 
fácies inadequadas para geração (Duarte 2011). No 
Cenozoico destacam-se os falhamentos reversos que 
moldaram as trapas dos principais campos de petróleo 
das bacias sub-andinas. Feições como estas já foram 
identificadas e mapeadas na Bacia do Acre, mas até 
o momento os testes exploratórios se mostraram 
infrutíferos. Neste último estágio a Bacia do Acre é 
compressional, submetida a processos de deformações 
diretamente ligados a estruturação relacionada à 
formação da Cordilheira dos Andes (Duarte 2011).

Oliveira (1994) afirma que devido a sua grande 
distância em relação à cadeia andina, a Bacia do Acre, 
a exceção do Arco de Iquitos, sofre pouca influência, 
tanto na sedimentação quanto na estruturação, 
decorrente da evolução do antepaís andino. Assim 
não são observadas as clássicas sequências de flysch e 
molassas típicas de bacias de antepaís (Ricci Lucchi, 
1986), uma vez que o maior aporte de sedimento é 
decorrente da erosão do cráton adjacente e do próprio 
Arco de Iquitos, possuindo características de molassas 
continentais, principalmente. Muitas das acumulações 
conhecidas nas bacias andinas estão associadas 
à presença de sedimentos paleozoicos, situações 
semelhantes estão presentes na Bacia do Acre (Duarte 
2011).
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Tectônica
A Bacia do Acre assenta-se sobre rochas do Cráton 

Amazônico (Fig. 2), mais precisamente sobre a faixa 
móvel Sunsás, que possui idade variando no intervalo 
entre 1,45-1,0 Ga, tendo como limite ocidental o Arco 
de Iquitos, que a separa da faixa móvel Rondônia-
Juruena (Santos et al. 2006). Localizado na porção 
norte da Plataforma Sul Americana, o Cráton 
Amazônico cobre uma área de aproximadamente 
4,3 milhões de km², representando uma das maiores 
áreas cratônicas do mundo, estabilizado no final do 
Mesoproterozoico (Almeida et al. 1976, Cordani et al. 
1988). Geograficamente, este cráton é divido em dois 
blocos pelas Bacias do Amazonas e Solimões: Escudo 
das Guianas e Escudo Brasil-Central.

As rochas representantes do embasamento desta 
bacia foram primeiramente relatadas por Wanderley 
(1938), sendo descritas e classificadas como gnaisses 
dioríticos, gnaisses graníticos, anfibolitos, além 
de veios de quartzo, todos com idade arqueana, 
localizados na parte norte da Serra do Jaquirana. O 
mesmo autor interpretou que tais rochas estariam 
sotopostas as rochas de idade cretácea devido a um 

possível soerguimento do embasamento atribuído 
ao grande número de falhas existentes na região. 
Leite (1958) confirmou as ocorrências destas rochas 
acrescentando a presença de diques de diabásio.

A Serra do Divisor é o produto mais relevante 
dos eventos compressionais. Corresponde a uma 
sequência de anticlinais e sinclinais, os quais se 
destacam os seguintes: Anticlinal do Moa; Sinclinal 
do Pedernal; Anticlinal do Novo Recreio; Sinclinal 
do Rio Azul; Anticlinal do Juruá-Mirim; Anticlinal 
do Rio Branco e Anticlinal do Ouro Preto (Fig. 3). 
Este conjunto de serras coincide com uma anomalia 
Bouguer alongada, decorrente do soerguimento do 
embasamento nesta região (Bahia 2007).

Estruturas de natureza distensiva correspondem 
aos principais lineamentos da bacia como as falhas de 
Batã, Oeste de Batã e Javari (Fig. 3), que acompanham 
todo o flanco leste dos anticlinais, com direção norte-
sul. Em subsuperfície, foi possível caracterizar a 
Falha de Batã como uma megaestrutura, reativada 
positivamente desde o Mesozoico, sendo a última 
reativação correspondente à fase Quechua da Orogenia 
Andina (Bahia 2007).

Figura 2. Províncias geocronológicas do Cráton Amazônico, enfatizando a faixa móvel Sunsás. A Bacia do Acre 

localiza-se dominantemente na porção mais a norte desta faixa. Adaptado de Santos et al. (2006).
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Figura 3. Compartimentação tectônica da Bacia do Acre. Adaptado de Bahia (2007).

Estratigrafia
Foi levada em consideração para a confecção deste 

tópico, a subdivisão proposta por Cunha (2007). O 
mesmo subdivide a bacia em onze sequências separadas 
pelos horizontes correspondentes aos limites das 
sequências ou grandes discordâncias regionais. Será 
apresentada ainda uma coluna estratigráfica (Fig. 4), 
que ainda passa por várias revisões, baseando-se em 
crono-relações com as bacias sub-andinas, com ênfase 
nas bases conceituais que regem a Estratigrafia de 
Sequências, mantendo-se as seções-tipo apresentadas 
no trabalho de Feijó & Souza (1994).

MODELAGEM

Neste tópico será realizada uma abordagem 
simplificada sobre alguns conceitos básicos referentes 
à Modelagem e em seguida, será descrita a metodologia 
utilizada para a modelagem estrutural 2,5-D realizada 
nesta bacia, através da utilização do software GOCAD.

Geomodelagem
Modelagem é o conjunto de métodos 

matemáticos usados para produzir um modelo de   
topologia (interconectividade), geometria (forma) 
e propriedades físicas de um objeto geológico em 
estudo, tendo em conta todos os tipos de dados 
relativos a esses objetos. Permite visualizar as partes 
internas de uma determinada estrutura geralmente 
enterrado milhares de metros abaixo da superfície 
(Mallet 2008). O principal objetivo da geomodelagem 
é levar em consideração todos os dados avaliáveis que 
podem incluir o seguinte: a) dados digitais derivados 
da interpretação sísmica de falhas e horizontes, b) 
dados digitais de poços de exploração, particularmente 
as posições e mergulhos dos principais horizontes 
intersectados pelos poços e, c) dados não digitais 
derivados da experiência geológica. O modelo 
avalia as incertezas geométricas e propriedades de 
estruturas geológicas (exemplo: velocidade sísmica, 
fácies geológicas, pressões de formação, porosidade 
e permeabilidade ou temperatura de formação, etc) 
(Mallet 2002).



Luiz  Antonio Soares Cardoso | Pedro Andrés Chira Oliva

138
Contribuições à Geologia da Amazônia  - Volume 12 | 2023

139
Contribuições à Geologia da Amazônia  - Volume 12 | 2023

Figura 4. Carta estratigráfica simplificada da Bacia do Acre (Cunha 2006).

Modelagem Sísmica e Visualizações 2,5-D
Existem várias técnicas e métodos usados para se 

melhorar o imageamento sísmico e reduzir os diversos 
e frequentes problemas encontrados na exploração 
petrolífera nas bacias sedimentares. A modelagem 
consiste em uma das ferramentas pertencentes a este 
grupo de métodos. Os métodos de modelagem sísmica 
têm por objetivo produzir imagens ou volumes das  
regiões de interesse em subsuperfície, mapeando 
estruturas geológicas através da aquisição dos dados 
relativos à área de estudo. Portanto, a modelagem 
sísmica trata-se de uma ferramenta eficiente utilizada 
na resolução de problemas encontrados na exploração 
petrolífera. A modelagem sísmica é gerada a partir 
de um modelo que se permita fazer a representação 

de alguma provável situação, em algum ambiente 
geológico, com a finalidade de testar a eficácia das 
metodologias convencionais e no desenvolvimento de 
novas metodologias.

Sistema Sísmico
Um sistema sísmico seja ele, 2-D, 2,5-D ou 3-D é 

definido como um conjunto de camadas de número 
arbitrário, homogêneas ou heterogêneas, isotrópicas, 
separadas por interfaces curvas e suaves. Para definir 
um sistema sísmico deveremos considerar um sistema 
de coordenadas cartesianas tridimensional (x, y, z), 
onde x e y representam direção em superfície e z em 
profundidade, conforme mostrado na Fig. 5.
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Figura. 5.  Sistema sísmico 3-D mostrando o sistema de 
coordenadas Cartesianas tridimensional. Adaptado de 
Mallet (2008).

METODOLOGIA

O presente trabalho aplica o método de geomode-
lagem modificado derivado do Método de Interpolação 
Suave Discreta (DSI) designado especificamente para a 
modelagem de geometria e propriedades em subsuper-
fície. Segundo este método qualquer objeto geológico 
é modelado como um conjunto de pontos ou nós que 
são interligados e interpolados para suas vizinhanças 
tomando em consideração as restrições geológicas 
(Mallet 1992, 2002, 2008).

Para a confecção da modelagem proposta, foi 
utilizado o software computacional GOCAD (Geological 
Object Computer Aided Desing). Este software é utilizado 
tanto pela geofísica quanto pela geologia, com o intuito 
de ajudar a direcionar e facilitar a interpretação de 
estruturas geológicas complexas como falhas, dobras, 
soleiras, etc. De modo geral, este software pode ter 
diversas aplicações, como por exemplo, modelagem 
de estruturas complexas, modelagem de bacias 
sedimentares, etc. (Gocad 2008). Neste trabalho serão 
construídos modelos geológicos estruturais 2,5-D de 
uma área de interesse da Bacia do Acre e por meio da 
seção geológica sintética e das seções sísmicas reais 
2-D que serão apresentadas a continuação.

Modelagem Estrutural 2,5-D
O modelo estrutural é representado pelos 

horizontes (interfaces) e pelas falhas da estrutura. Os 
modelos geológicos estruturais confeccionados são em 
2,5-D, devido às propriedades físicas das camadas serem 

as mesmas na direção do eixo y. O modelo estrutural 
é constituído por um conjunto de horizontes obtidos 
a partir das secções geológicas interpretadas que 
produzem um modelo estruturalmente coerente entre 
as relações geométricas das camadas e seus respectivos 
limites geológicos. A construção de um modelo 
estrutural pode ser feita através do módulo “Building a 
Structural Framework” do software GOCAD. Este módulo é 
utilizado para construção de modelos estruturais com 
o objetivo de realizar simulações de uma determinada 
área em subsuperfície que venha a apresentar alguma 
estrutura geológica que possa conter algum acúmulo 
de hidrocarbonetos.

A partir dos perfis geológicos (sintéticos) e 
sísmicos interpretados, foram construídos os modelos 
estruturais 2,5-D no domínio da profundidade. 
Primeiramente foram importados os perfis na forma 
de imagens. Os refletores foram identificados e 
digitalizados para todas as seções ou perfis como 
conjuntos de pontos, e posteriormente foram limitadas 
por curvas fechadas. Aplicou-se a cada uma destas 
curvas um ajuste detalhado de tal forma que permite 
uma melhor interligação com os pontos que definem 
os refletores. Consequentemente, foi determinado o 
tipo de triangulação dentro de cada curva fechada por 
meio de triângulos conectados onde cada triângulo 
é composto de três átomos e cada átomo forma um 
canto (vértice) do triângulo. Basicamente o método de 
interpolação foi por densificação, chamado triângulos 
homogêneos, permitindo um melhor preenchimento 
da superfície estrutural a ser criada. Finalmente, foram 
construídas as superfícies estruturais de todos os 
refletores identificados em cada perfil. A construção 
do modelo estrutural neste trabalho pode ser resumida 
na Figura 6.

Figura 6. Sequência para construção das superfícies de 
horizontes e falhas.
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DADOS

Para este trabalho foram considerados dois tipos 
de dados: dados geológicos sintéticos e dados sísmicos.

Dados sintéticos
A seção geológica sintética utilizada como dado 

de entrada para a construção do modelo geológico 
estrutural 2,5-D da Bacia do Acre foi elaborada pela 
PETROBRAS e retirada e modificada da tese de 
doutorado de Bahia (2007, ver Fig. 7).

Figura 7. Seção geológica sintética da Bacia do Acre. Esta 
seção segue o trend segundo a Figura 8. Adaptado de 
Bahia (2007).

Na Figura 8 é apresentada a localização da seção 
geológica sintética considerada para este primeiro 
modelo.

Figura. 8. Mapa de localização da seção geológica 
segundo a Figura 7. Adaptado de Cunha (2006).

Dados reais
Os perfis sísmicos foram extraídos de Oliveira 

(1994). Segundo o referido autor, os perfis foram inter-
pretados com base na sismoestratigrafia. As unidades 
sísmicas foram definidas para a Bacia do Acre com base 
nestas características sísmicas e na amarração com da-
dos de poços como a Discordância Pré-Cretácea e os 
carbonatos atribuídos ao Permo-Carbonífero. A amar-
ração das seções sísmicas com os dados de poços foi 
possível com o uso de sismogramas sintéticos de al-
guns dos poços.

Antes de detalhar sobre estes dados iremos apre-
sentar as unidades sísmicas que fazem parte das inter-
pretações realizadas nas seções sísmicas consideradas 
nesta modelagem.

Unidades Sísmicas
Oliveira (1994) desenvolveu uma análise compa-

rativa entre as diversas feições identificadas nas seções 
sísmicas analisadas, o que permitiu uma caracterização 
sismoestratigráfica da Bacia, desde o seu embasamen-
to até a sua camada mais superficial. Ao todo o autor 
definiu sete unidades sísmicas, enumeradas de I a VII, 
conforme ilustra a Tabela 1.

Tabela 1. Principais unidades sísmicas da Bacia do Acre. 
Adaptado de Oliveira (1994).
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Segundo Oliveira (1994) foi desenvolvido um estudo 
que permitiu a observação de várias feições estruturais, 
produtos de eventos tectônicos que afetaram esta bacia, 
enfatizadas principalmente por feições de caráter 
distensivos e compressivos, assim como estruturas 
transcorrentes de forma bem subordinada. Nesta 
bacia ocorrem pelo menos dois eventos distensionais 
(ED), denominados de ED1 e ED2. O ED1 afetou o 
embasamento e controlou a deposição da Unidade 
Sísmica I. O ED2 atingiu toda a Sequência Pré-Cretácea 
(Unidades Sísmicas I, II, III, IV e V), sendo ativo 
durante a deposição das Unidades Sísmicas IV e V. 
Já em relação aos eventos compressionais (EC) foram 
definidos três eventos, EC1, EC2 e EC3. O EC1 atingiu 
o embasamento e a Unidade Sísmica I. O EC2 atingiu 
a Sequência Pré-Cretácea (unidades sísmicas I a V). O 
EC3 deformou todas as unidades da bacia (unidades 

sísmicas I a VII). Cabe ressaltar, que muitas das feições 
presentes são produtos de reativações de estruturas 
mais antigas. Especificamente no caso da Bacia do 
Acre, ocorrem falhas normais que são reativadas como 
falhas reversas. Este fato caracteriza uma tectônica 
de inversão de bacia (Glennie & Boegner, 1981), 
extremamente importante na evolução tectônica da 
Bacia do Acre.

Seções Sísmicas 
As seções sísmicas 2-D interpretadas 

por Oliveira (1994), e utilizadas neste estudo de 
modelagem, estão localizadas na porção oeste da Bacia 
do Acre conforme ilustra a Figura 9 e conforme descrito 
na pesquisa do mesmo autor.

Figura 9. Mapa de localização das seções sísmicas utilizadas na modelagem geológica estrutural 2,5-D. Adaptado de 
Oliveira (1994).

ACRE
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a) Seção Sísmica I
Na primeira seção sísmica, foi constatada a presença 

do Embasamento, do Topo das unidades sísmicas I, II, 
III, IV, V (discordância Pré-Cretácea) e VI, assim como 
rochas basálticas e camadas de sal. Foram reconhecidas 
ainda várias falhas, dentre elas destacando-se uma 
falha normal do ED II invertida pelo EC III e uma falha 
normal considerada a principal de um semi-gráben 
(ED I) reativada no ED II (Fig. 10). 

b) Seção Sísmica II
A segunda seção sísmica consiste em uma porção 

mais acima da linha sísmica descrita na seção I, 
representando e se estendendo até uma pouco mais a 
noroeste. Foi constatada a presença do embasamento, 
do topo da unidade sísmica I e da unidade sísmica II, 
assim como uma discordância intra-unidade sísmica I 
e onlaps de estratos da sequência superior da unidade 
I sobre uma discordância interna. Foram reconhecidas 

ainda falhas relacionadas ao ED I, inclusive uma falha 
considerada a principal de um meio gráben (Fig. 11).

c) Seção Sísmica III
Em relação à terceira seção sísmica, foi possível 

o reconhecimento do embasamento, dos topos 
das unidades sísmicas I, II e VI, bem como a uma 
discordância Pré-Cretácea. Estruturalmente foi 
constatada a presença de falhas relacionadas ao EC 2 
e uma relacionada ao EC 3, considerada como sendo a 
falha oeste de Batã (Fig. 12).

d) Seção Sísmica IV
Na quarta e última seção foi possível se identificar o 

embasamento, o topo das unidades sísmicas I e VI, bem 
como uma discordância Pré-Cretácea e uma sequência 
dentro da unidade sísmica I “pinchando” contra o 
embasamento. Estruturalmente foi constatada a 
presença de falhas relacionadas ao ED I (Fig. 13).

Figura 10. Seção sísmica I para a modelagem estrutural 2,5-D. Adaptado de Duarte (2011).



Geomodelagem sismo-estrutural 2,5-D de uma área no  oeste da Bacia do Acre (Brasil)

144
Contribuições à Geologia da Amazônia  - Volume 12 | 2023

145
Contribuições à Geologia da Amazônia  - Volume 12 | 2023

Figura 11. Seção sísmica II para a modelagem estrutural 2,5-D (Oliveira 1994).

Figura 12. Seção sísmica III para a modelagem estrutural 2,5-D (Oliveira 1994).
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Figura 13. Seção sísmica IV para a modelagem estrutural 2,5-D (Oliveira 1994).

RESULTADOS

Os indícios de potencialidade para geração de hi-
drocarbonetos desta bacia podem ser evidenciados 
através da presença de folhelhos marinhos devonianos, 
interpretados através de dados sísmicos e correlacio-
nados com bacias vizinhas, possivelmente depositados 
na Unidade I. Assim como os folhelhos permianos da 
Formação Cruzeiro do Sul e de folhelhos da Formação 
Rio do Moura com idade predominantemente permo-
-carbonífera, ambos com grande probabilidade de esta-
rem depositados na unidade sísmica II. As rochas reser-
vatórias são ilustradas pelos arenitos eólicos basais e os 
carbonatos dolomíticos da Formação Rio do Moura de 
idade permo-carbonífera (unidade II), arenitos eólicos 
da base da Formação Juruá-Mirim de idade jurássica 
(unidade III) e por último, arenitos flúvio-deltaicos do 
Cretáceo superior que constituem parte do Grupo Ja-
quirana (unidade VI).

Como selantes tem-se evaporitos da porção supe-
rior da Formação Rio do Moura, resultados da con-
tinentalização ocorrida na Bacia do Acre durante o 
Permo-Carbonífero (unidade II), evaporitos (halitas e 
anidritas) da Formação Juruá-Mirim de idade jurássica 

(unidades III, IV e V), ou até mesmo folhelhos cretá-
ceos do sistema flúvio-deltaíco pertencentes ao Grupo 
Jaquirana, que pode ter sido depositado na unidade VI. 
Em relação às trapas, são representadas principalmen-
te pela presença de falhas inversas e normais, além de 
dobras relacionadas a eventos compressivos, acunha-
mento de camadas e movimentação de camadas de sal 
(halocinese). 

Modelo I
As rochas geradoras são enfatizadas neste modelo 

por rochas da Formação Cruzeiro do Sul ou pela For-
mação Rio do Moura (Fig. 14A). As rochas reservatório 
podem ser representadas neste modelo por rochas da 
Formação Rio do Moura, da base da Formação Juruá-
-Mirim e do Grupo Jaquirana (Fig. 14B). As rochas se-
lantes são evidenciadas neste modelo pela presença de 
rochas da Formação Rio do Moura, da base da Forma-
ção Juruá-Mirim e do Grupo Jaquirana (Fig. 14C). As 
trapas são demonstradas pela presença de falhas inver-
sas e dobras relacionadas a eventos compressivos. Ao 
todo foram modeladas quatro falhas inversas, inclusive 
a importante Falha de Batã (Fig. 14D).
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Modelo II
As rochas geradoras são ilustradas neste modelo 

pelas rochas da Formação Cruzeiro do Sul ou da 
Formação Rio do Moura e por folhelhos devonianos 
inferidos (Fig. 15A). As rochas reservatórias são 
representadas neste modelo por rochas da Formação 
Rio do Moura, da base da Formação Juruá-Mirim e 
do Grupo Jaquirana (Fig. 15B). As rochas selantes são 
enfatizadas neste modelo por rochas da Formação 
Rio do Moura, da Formação Juruá-Mirim e do Grupo 
Jaquirana (Fig. 15C). As trapas são evidenciadas 
neste modelo por falhas normais e inversas, além de 
camadas de sal produtos da movimentação do mesmo 
(halocinese), conforme ilustra a Figura 15D.

 Modelo III
As rochas geradoras podem ser evidenciadas 

neste modelo por rochas da Formação Cruzeiro do 
Sul e da Formação Rio do Moura, além dos folhelhos 
devonianos inferidos (Fig. 16A). As rochas reservatório 
são ilustradas neste modelo por rochas da Formação 
Rio do Moura (Fig. 16B). As rochas selantes podem ser 
demonstradas neste modelo por rochas da Formação 
Rio do Moura, exemplificadas pela Fig. 16C. As trapas 
são representadas pela presença das falhas normais 
constituindo grábens (Fig. 16D).

 Modelo IV
As rochas geradoras podem ser ilustradas neste 

trabalho pelos folhelhos devonianos inferidos, além de 
rochas da Formação Cruzeiro do Sul e da Formação 
Rio do Moura (Fig. 17A). As rochas reservatório são 
evidenciadas por rochas da Formação Rio do Moura 
e Grupo Jaquirana (Fig. 17B). As rochas selantes são 
representadas neste modelo por rochas da Formação 
Rio do Moura e do Grupo Jaquirana (Fig. 17C). Como 
trapas foi possível a individualização de dobras e falhas 
inversas (Fig. 17D).

Modelo V
As rochas geradoras presentes neste modelo são 

representadas por folhelhos devonianos inferidos (Fig. 
18A). As rochas reservatório são evidenciadas neste 
modelo por rochas do Grupo Jaquirana (Fig. 18B). 
As rochas selantes são enfatizadas neste modelo por 
rochas do Grupo Jaquirana (Fig. 18C). As trapas são 
demonstradas por falhas normais e inversas, bem como 
pelo acunhamento da Unidade I sobre o embasamento 
(Fig. 18D).

Figura 14. Modelo geológico estrutural 2,5-D: A) rochas 
geradoras, B) rochas reservatório, C) rochas selantes 
presentes e D) as trapas (falhas inversas e dobras), que 
possivelmente compõem o sistema petrolífero da Bacia 
do Acre na seção sintética.
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Figura 15. Modelo geológico estrutural 2,5-D: A) rochas 
geradoras, B) rochas reservatório, C) rochas selantes 
presentes e D) as trapas (de cor verde), que possivelmente 
compõem o sistema petrolífero da Bacia do Acre na 
seção sísmica I. Figura 16. Modelo geológico estrutural 2,5-D: A) rochas 

geradoras, B) rochas reservatório, C) rochas selantes 
presentes e D) as trapas, que possivelmente compõem o 
sistema petrolífero da Bacia do Acre na seção sísmica II.
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Figura 17. Modelo geológico estrutural 2,5-D: A) rochas 
geradoras, B) rochas reservatório, C) rochas selantes 
presentes e D) as trapas (dobras e falhas inversas), que 
possivelmente compõem o sistema petrolífero da Bacia 
do Acre na seção sísmica III.

Figura 18. Modelo geológico estrutural 2,5-D: A) rochas 
geradoras, B) rochas reservatório, C) rochas selantes 
presentes e D) as trapas, que possivelmente compõem o 
sistema petrolífero da Bacia do Acre na seção sísmica IV.
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CONCLUSÃO

Neste trabalho foram apresentados os resultados 
da modelagem de uma seção geológica sintética e 
quatro seções sísmicas 2-D referentes à Bacia do Acre, 
enfatizando as suas formações, unidades sísmicas e 
características estruturais. Ao todo foram construídos 
cinco modelos geológicos estruturais 2,5-D de uma área 
de interesse da bacia. Este tipo de modelagem contribui 
para o estudo e entendimento de estruturas geológicas 
que possam estar presentes em subsuperfície.

Especificamente sobre a Bacia do Acre, foi 
possível identificar falhas normais e inversas, 
assim como dobras, camadas de sal movimentadas 

e acunhamento de camadas geradoras. Estas 
estruturas possuem um significado muito especial na 
exploração de hidrocarbonetos, pois podem constituir 
importantes armadilhas que aprisionam a matéria 
orgânica, armadilhas estas que representam um dos 
componentes essenciais em um sistema petrolífero.

O entendimento destas estruturas se torna de 
grande relevância para uma melhor compreensão e 
resolução de problemas relacionados à presença das 
mesmas, contribuindo para a diminuição dos riscos e 
a tomada de decisões nas diversas fases da exploração 
petrolífera. O presente trabalho representa uma 
contribuição no conhecimento atual da Bacia do Acre, 
visando acrescentar, no que tange o estudo das bacias 
sedimentares de nova fronteira exploratória.
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RESUMO: A abertura do Oceano Atlântico Sul durante o 
Cretáceo foi responsável pela geração de extensas bacias mar-
ginais ao longo da costa brasileira onde se acumularam es-
pessas sequências siliciclásticas marinhas e transicionais. A For-
mação Alcântara é o registro de uma sequência costeira-lacustre 
depositada na Bacia São Luís-Grajaú durante este período. Os 
principais afloramentos da Formação Alcântara são encontra-
dos em falésias costeiras na região homônima, onde alcançam 
aproximadamente 20 metros de espessura. Na praia da Baro-
nesa esta unidade é caracterizada por arenitos finos a médios 
na base sobrepostos por intercalações de pelitos vermelhos e 
dolomitos esbranquiçados dispostos em ciclos de raseamen-
to ascendente. Neste trabalho os dolomitos são classificados 
como estromatólitos estratiformes com a ocorrência de icnofós-
seis ainda não descritos na literatura científica para esta uni-
dade. As camadas de dolomito são contínuas lateralmente por 
dezenas de metros e exibem espessuras que variam entre 30 
e 50 centímetros, formam corpos tabulares de relevo sinóptico 
baixo (ondulados) com traço laminar plano, sendo classificados 
como doloboundstone estratiforme. As estruturas microbiais são 
definidas pela alternância entre laminações irregulares e crenu-
ladas, localmente descontinuas e enrugadas, que são visualizadas 
como finas linhas de material micrítico mais escuro com espes-
sura de no máximo 1 mm. Microscopicamente são constituí-
das predominantemente por dolomita microcristalina, peloides 
e grãos terrígenos, além de raros bioclastos. Localmente estas 
camadas são maciças, e exibem poros fenestrais, feições 
microcársticas preenchidas por marga, gretas de contração 

e icnofósseis. Os icnofósseis ocorrem principalmente no topo 
das camadas do dolomito, porém distribuídos de forma hete-
rogênea nesta superfície; exibem uma baixa icnodiversidade e 
abundância, e pouco destroem a laminação interna. 

Foram descritas seis icnoespécies: Furculosus carpathicus, 
Palaeophycus tubularis, Phycodes cf. circinatus, Tae-
nidium barretti, Thalassinoides suevicus e Thalassinoides 
isp. Esta associação de icnofósseis é interpretada como o regis-
tro da atividade de organismos sedimentófagos que habitavam 
substratos  semiconsolidados  a  inconsolidados  indicando  
uma  sobreposição  das  icnofácies Glossifungites e Cruziana. O 
padrão estratiforme do doloboundstone denota um ambiente cal-
mo com baixa interferências da hidrodinâmica ou em ambientes 
restritos como a laguna. O desenvolvimento do estromatólito é 
interrompido pelo avanço dos processos de exposição subaérea 
(e.g. gretas de contração) associado a colonização e predação do 
substrato. Em resumo a sedimentação carbonática ocorria nas 
porções mais rasas da laguna que era influenciada pelas varia-
ções periódicas na taxa de sedimentação siliciclástica, períodos 
de exposição subaérea, influxos de águas marinhas e doces, 
curtos períodos de colonização do substrato por organismos 
sedimentófagos e variações locais na taxa de nutrientes dispo-
níveis, esta provavelmente relacionada a formação de esteiras 
microbiais.

PALAVRAS-CHAVE: Icnofósseis; Estromatólitos; Forma-
ção Alcântara; Bacia de São Luís-Grajaú.
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ABSTRACT: The South Atlantic Ocean opening during 
the Cretaceous was responsible for generating extensive 
marginal basins along the Brazilian coast where thick marine 
and transitional siliciclastic sequence accumulated. The 
Alcântara Formation is the record of a coastal-lacustrine 
sequence deposited in the São Luís-Grajaú Basin during this 
period. The main outcrops of the Alcântara Formation are 
found on coastal cliffs of approximately 20 meters thick in the 
homonymous region.

At Baronesa Beach, this unit is characterized by fine to 
medium-grain sandstones overlaid by interbedded reddish 
mudstone and whitish dolostones arranged in upward shallowing 
cycles. In this paper, microbial structures and ichnofossils 
not yet described in the scientific in dolostones of this unit. 
Dolostone layers are continuous laterally by tens of meters and 
exhibit thicknesses between 30 and 50 cm; form tabular layers 
of low synoptic relief (wavy) with a flat-laminar trace, being 
classified as doloboundstone with stratiform stromatolites. 
These stromatolites are defined by alternation between 
irregular and crenulated laminations, locally discontinuous 
and wrinkled, which are displayed as thin lines of dark micritic 
with a max thickness of 1mm. Microscopically, they consist

predominantly microcrystalline dolomite, peloids, terrigenous 
grains, and rare bioclasts. Locally these layers are massive, 
and exhibit fenestral pores, microkarstic features filled 
by marl, and ichnofossils. Ichnofossils are heterogeneously 
distributed at the top of dolostone layers and are associated 

to shrinkage cracks; they present low ichnodiversity and 
abundance, and bioturbation of  the internal lamination of 
the stromatolite. Six ichnospecies were described: Furculosus 
carpathicus, Palaeophycus tubularis, Phycodes cf. circinatus, 
Taenidium barretti, Thalassinoides suevicus, and Thalassinoides 
isp. This trace fossils association is interpreted as the 
record of the activity of sedimentophagous  organisms  that  
inhabited  semi-consolidated  to  unconsolidated  substrates, 
indicating a superimposed Glossifungites and Cruziana 
ichnofacies. The stratiform pattern of the stromatolite 
denotes a calm environment with low hydrodynamic 
interference or in restricted environments such as the lagoon. 
Stromatolite development is disrupted by advancing of 
subaerial exposure processes (e.g., shrinkage cracks) associated 
with substrate colonization and predation. In summary, 
carbonate sedimentation occurred in the shallower portions 
of the lagoon, which was influenced by periodic variations in the 
siliciclastic sedimentation rate, subaerial exposure, freshwater 
and marine water inflows, short-lived substrate colonization 
by sedimentophagous organisms, and local variations in the rate 
of available nutrients, this is probably related to the formation of 
microbial mats.

KEYWORDS: Ichnofossils; Stromatolite; Alcântara Forma-
tion; São Luís-Grajaú Basin.

INTRODUÇÃO

O Cretáceo é marcado pela abertura do Oceano 
Atlântico Sul que culmina na atual configuração conti-
nental, gerando extensas bacias ao longo da costa bra-
sileira, dominados por paleoambientes costeiros em 
um contexto transgressivo (Aranha et al. 1990, Góes & 
Rossetti 2001, Haq 2014). Este período é reconhecido 
como de grande registro de atividade vulcânica for-
mando grandes províncias ígneas (LIP’s), o apogeu e a 
extinção dos dinossauros ao final do período, a irradia-
ção das plantas frutíferas, as gimnospermas, com um 
clima predominantemente quente, devido ao acúmulo 
de gases do efeito estufa, ambientes áridos a semiáridos 
são comuns no registro geológico (Clarke & Jenkys 
1999, Hay 2008, Keller 2008).

Neste contexto climático e transgressivo a ba-
cia costeira de São Luís-Grajaú é instalada na porção 
setentrional da Plataforma Sul-americana, entre os 
estados do Pará e Maranhão e registra uma evolução 
tectônica-sedimentar representada pelas rochas cretá-
ceas do Grupo Itapecuru (Rossetti 1997). Este grupo é 

composto pela Unidade Indiferenciada, registrada em 
testemunhos de sondagem,  Formação Alcântara, obje-
to de estudo deste trabalho, e Formação Cujupe, sendo 
recobertos pelas formações Pirabas e Barreiras de idade 
miocena (Rossetti & Truckenbrodt 1997).

A Formação Alcântara é datada entre o Neoalbia-
no e o Cenomaniano (Rossetti e Truckenbrodt 1997, 
Rossetti 2001a). Esta unidade é composta por camadas 
dolomíticas intercaladas com espessos pacotes de pe-
lito, além arenitos com estratificações do tipo swaley 
e complexa, conglomerados e pelitos que constituem 
um paleossistema costeiro (shoreface-foreshore) com 
praias, ilhas barreiras, canais de maré e lagunas/leques 
de washover (Rossetti 1997, Rossetti & Truckenbrodt 
1997, Rossetti 2001a). Esta unidade têm um amplo re-
gistro de icnofósseis de vertebrados, onde são descritas 
pistas e pegadas de dinossauros como carnossauros, 
celulossauros, ornitísquios quadrúpedes e bípedes, 
dromeossaurídeos (Carvalho & Gonçalves 1994, Car-
valho 1994a, 1994b, 1994c, 1995, 2001, 2004). 
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Em contraste há poucos trabalhos de relatam a 
ocorrência de icnofósseis de invertebrados na Forma-
ção Alcântara e a origem dos dolomitos bioturbados. 
Rodrigues et al. (1990) relatam a provável ocorrência de 
icnofósseis na litofácies de calcilutitos impuros. Ros-
setti & Truckenbrodt (1997) informam a presença de 
raízes, que poderiam ser marcas de raízes deixadas nos 
dolomitos. Cunha et al. (2019) relatam vários níveis bio-
turbados em diferentes litologias da Formação Alcân-
tara, porém sem uma identificação icnotaxonômica. 
Rossetti (1997) identificou nas fácies siliciclásticas dos 
depósitos de shoreface, foreshore, laguna/washover e de ca-
nal de maré os icnofósseis Arenicolites Salter, Cylindri-
chnus Toots in Howard, Diplocraterion Torell, Gyroli-
thes de Saporta, Ophiomorpha Lundgren,  Palaeophycus  
Hall,  Planolites  Nicholson,  Skolithos  Haldeman  e  
Thalassinoides Ehrenberg. Contudo, nos dolomitos esta 
autora identificou somente marcas de raízes. Anaisse 
Jr. et al. (2001) identificaram os icnofósseis Taenidium 

Heer, Ophiomorpha Lundgren, Planolites Nicholson, Sko-
lithos Haldeman e Thalassinoides Ehrenberg nos depósi-
tos do sistema estuarino-lagunar em Açailândia (MA).

Na porção maranhense da Bacia de São Luís-Gra-
jaú (Fig. 1A) ocorrem delgadas camadas de dolomito 
esbranquiçado intercaladas com pelitos, associadas aos 
depósitos lacustres da Formação Alcântara (Rossetti 
1997, Sena et al. 2018). Uma origem microbiana para as 
camadas dolomiticas foram sugeridas, porém a bioge-
nicidade dessas camadas nunca foram demonstradas. 
Por isso neste trabalho são caracterizadas as estruturas 
sedimentares e a sua associação com icnofósseis para 
averiguar a biogenicidade dessas camadas dolomiticas. 
Sabe-se que os microbialitos são excelentes indicado-
res paleoambientais e a associação com os icnofósseis 
e as relações faciológicas podem fornecer um excelente 
proxy para refinar as interpretações paleoambientais e 
paleoecológicos dos depósitos cenomanianos da For-
mação Alcântara.

Figura 1. (A) Localização da Bacia de São Luís-Grajaú na região Meio-Norte brasileira com indicação do local de estudo 
e dos limites estruturais. (B) Localização da região de Alcântara na baia de São Marcos onde afloram os depósitos 
da Formação Alcântara. (C) Detalhe do mapa em B que localiza a praia da Baronesa onde ocorrem as camadas de 
dolomitos estudadas. (D) Estratigrafia dos depósitos cretáceos da Bacia de São Luís-Grajaú com destaque para a 
Formação Alcântara (Rossetti 2001a).
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 MATERIAIS E MÉTODOS

O trabalho de campo concentrou-se em 
afloramento localizado na falésia da Praia da Baronesa, 
onde as camadas de dolomito da Formação Alcântara 
possuem fácil acesso para coleta de amostras, 
apresentando uma continuidade lateral de algumas 
dezenas de metros. A caracterização microscópica dos 
dolomitos foi feita a partir de 5 lâminas petrográficas 
com a quantificação dos constituintes deposicionais 
e diagenéticos a partir da contagem de 300 pontos 
(Galehouse 1971). Na classificação de microfácies 
carbonáticas utilizou-se a proposta de Dunham 
(1962). Bertrand-Sarfati (1976) propôs parâmetros 
para caracterização de estromatólitos que podem ser 
divididos em análise de feições primárias (variedade 
cristalina dos minerais; textura; as relações genéticas 
entre os cristais e a estrutura da laminação) e análise de 
feições diagenéticas, como cimentação, compactação, 
dissolução, precipitação, substituição e fraturamento.

O estudo de estromatólitos envolveu descrições 
detalhadas destas estruturas em diferentes escalas: 1) 
megascópica e macroscópica, que são realizados em 
campo; 2) mesoscópica, em campo e laboratório e 3) 
microscópica, em laboratório (Preiss 1976, Grey & 
Awramik 2020). Para a descrição em megaescala e 
macroescala, foram tiradas fotos dos afloramentos 
e dos estromatólitos para registro e interpretação. 
As amostras coletadas foram cortadas com disco 
diamantado e polidas com a finalidade de realçar as 
estruturas e laminações. Para a descrição macroscópica 
e mesoscópica adotou-se o guia proposto por Fairchild 
& Sanchez (2015) para padronizar as descrições e 
facilitar a comparação entre estromatólitos estudados 
com o de outras unidades.

Na classificação taxonômica os icnofósseis fo-
ram identificados pela sua morfologia com auxílio 
de chaves de nomenclatura e icnotaxobases (Bromley 
1996, Knaust 2012, Rindsberg 2012).

Outros aspectos como tamanho, diâmetro e de-
formações dos icnofósseis foram analisados para in-
terpretações paleoecológicas (Gingras et al. 2011). Na 
descrição dos icnofósseis também foram considerados 
o seu posicionamento na camada (toponímia) que 
classifica em Epirrelevo quando localizados no topo 
da camada, Relevo Completo quando dentro da camada e 
Hiporrelevo na base da camada (Seilacher 1964). Nesta 
classificação, utiliza-se também termos como côncavo 
e convexo para definir o relevo do icnofóssil como po-

sitivo (côncavo) ou negativo (convexo). Os icnofósseis 
foram interpretados conforme o comportamento dos 
organismos que os geraram, denominada de etologia 
(Seilacher 1964, Rindsberg 2012, Vallon et al. 2015). 
Atualmente são individualizados 14 grupos etológicos: 
Agrichnia (cultivo), Calichnia (reprodução), Cubi-
chnia (repouso), Domichnia (habitação), Equilibri-
chnia (equilíbrio), Fixichnia (fixação), Fodinichnia 
(alimentação), Fugichnia (escape), Impedichnia (bio-
claustração), Mortichnia (morte), Pascichnia (pas-
tagem), Praedichnia (predação), Pupichnia (pupação) 
e Repichnia (locomoção).

Na análise semiquantitativa das icnofábricas foi 
utilizado o trabalho de Miller & Smail (1997) que 
considera a quantidade de substrato retrabalhado 
pelos organismos observados em planta, e denomina-
do de índice de biotubação de planos de acamamento 
(bedding-plane bioturbation index – BPBI). O BPBI é deter-
minado através da análise de fotografias de áreas bio-
turbadas observadas em planta. Estes índices de icno-
fábricas (ii) são determinados como: I) índice ii = 1, sem 
bioturbação; II) ii = 2, 1-10% de bioturbação; III) ii = 3, 
11-40%; IV) ii = 4, 41-60% e V) ii = 5, 61-100%.

GEOLOGIA DA ÁREA

A Bacia São Luís-Grajaú está localizada entre as 
regiões norte e nordeste do Brasil com área de 150 mil 
km2 no estado do Maranhão e noroeste do Pará (Góes 
& Rossetti 2001, Paz & Rossetti 2001). A Bacia en-
contra-se limitada a oeste pelo Arco Capim, a sul pelo 
Arco Xambioá-Alto Rio Parnaíba, a leste pelo linea-
mento Rio Parnaíba e ao norte pela Plataforma Ilha de 
Santana (Fig. 1A) (Rodrigues et al. 1990, Nascimento 
& Góes 2007). O Arco Ferrer-Urbano Santos separa 
a bacia de São Luís da bacia do Grajaú, contudo 
sem exercer influência alguma sobre a continuidade 
da sedimentação entre as duas bacias (Góes & Feijó 
1994, Góes & Rossetti 2001). A Bacia São Luís-Grajaú 
é constituída principalmente por depósitos cretáceos, 
a evolução tectônica da bacia é dividida em três es-
tágios: 1) pré-rift, adelgaçamento crustal e a for-
mação de uma depressão em lenta subsidência; 2) 
rifte, estabelecimento de um detachment responsável 
pelo intenso processo de falhamento que gerou o Sis-
tema de Gráben Gurupi e 3) drift, relacionada à deriva 
continental com a ampliação do fundo oceânico Atlân-
tico (Azevedo 1991, Góes & Rossetti 2001, Cunha et al. 
2019). Os depósitos cretáceos-cenozoicos desta bacia 
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estão relacionados com os esforços tectônicos de aber-
tura do Oceano Atlântico ocasionada pela fragmenta-
ção do Gondwana durante o Mesozoico (~252 Ma), o 
qual originou não somente a Bacia São Luís-Grajaú, 
mas também outras bacias nesta região (p.e.Barreiri-
nhas e Bragança-Viseu) inseridas no Sistema Gráben 
Gurupi (Aranha et al. 1990, Lima et al.1994, Góes e Ros-
setti 2001, Soares Jr. et al. 2008). 

O desenvolvimento das bacias marginais ocasio-
nou uma ativa subsidência e sedimentação que propor-
cionou a expansão de uma extensa plataforma conti-
nental, fazendo com que a bacia evoluísse para mares 
abertos no Santoniano-Campaniano (Asmus 1984, 
Rodrigues et al. 1990, Aranha et al.  1990). A Bacia São 
Luís-Grajaú desenvolveu-se sobre um embasamento 
representado por rochas pré-cambrianas do Cráton 
Amazonas, dos cinturões Araguaia-Tocantins e Guru-
pi, rochas da Província Borborema, e de rochas paleo-
zoicas da Bacia do Parnaíba (Rodrigues et al. 1990, Ara-
nha et al. 1990, Góes & Rossetti 2001).

O preenchimento sedimentar da Bacia São 
Luís-Grajaú possui idades entre o Cretáceo  (Aptia-
no-Maastrichtiano) e o Cenozoico (Paleoceno-Eoceno e 
Mioceno-Plioceno) com cerca de 4000 m de espessura 
em seu depocentro (Rodrigues et al. 1990, Aranha et 
al. 1990, Pedrão et al. 1993, Lima et al. 1994, Pedrão & 
Correa-Martins 1999). As rochas cretáceas da Bacia 
São Luís-Grajaú compreendem as formações Codó, 
Grajaú e do Grupo Itapecuru (Fig. 1D). O Grupo 
Itapecuru é composto pela Unidade Indiferenciada e 
pelas formações Alcântara e Cujupe que são separadas 
por superfícies de descontinuidade regionais (Rosset-
ti 2001a). Por sua vez, as rochas cenozoicas são repre-
sentadas pela porção superior da Formação Cujupe 
e pelas formações Pirabas e Barreiras (Rossetti & 
Truckenbrodt 1997). 

A Unidade Indiferenciada (Albiano) foi detalhada 
por Rossetti & Góes (2003), sendo composta por areni-
tos de granulação fina a média, intercalados com silti-
tos e conglomerados subordinados. Os arenitos exibem 
estratificações cruzadas e estruturas de deformação. 
Esse pacote é dividido em um conjunto de fácies rela-
cionadas a ambiente flúvio-deltaico e marinho raso pro-
gradante com forte ação de tempestades.

A Formação Alcântara foi primeiramente definida 
por Cunha (1968) para folhelhos sílticos estratificados 
com camadas lenticulares de calcário esbranquiçado 
que afloram nas falésias costeiras na região de 
Alcântara. Rossetti & Truckenbrodt (1997) revisaram a 

classificação litoestratigráfica dos depósitos Itapecuru, 
elevando a Formação Itapecuru a categoria de Grupo e, 
consequentemente, os depósitos Alcântara a categoria 
de Formação. A área-tipo desta formação é o município 
de Alcântara, estado do Maranhão, sendo a seção-
tipo (holoestratótipo) os afloramentos da Ilha do 
Livramento, onde é possível observar o contato entre 
os depósitos costeiros influenciados por tempestades e 
os depósitos lacustres (Rossetti & Truckenbrodt 1997) 
Segundo Rodrigues et al. (1990), a Formação Alcântara 
exibe espessura de 95 metros no furo 2-AL-1-MA da 
Petrobras, porém os afloramentos não ultrapassam 
os 35 metros de espessura (Rossetti & Truckenbrodt 
1997). Os limites inferior e superior são discordâncias 
regionais com a Unidade Indiferenciada e a Formação 
Cujupe, respectivamente (Rossetti & Truckenbrodt 
1997). A Formação Alcântara consiste em pelitos 
avermelhados com lentes de areia fina, dolomitos 
cinza-brancos e arenitos com estratificações cruzadas 
swaley e sigmoidais, laminações cruzadas cavalgantes 
(Rodrigues et al. 1990, Rossetti 1997, Rossetti & 
Truckenbrodt 1997). Seus principais afloramentos 
estão presentes em falésias costeiras nos arredores do  
município de Alcântara, incluindo Praia da Baronesa, 
Praia da Base, Praia do Barco/Prefeitura e Ilha do 
Livramento, no município de São Luís, especialmente 
na Ponta do Farol, Porto de Itaqui, Praia da Guia e na 
Praia de São Marcos (Rossetti & Truckenbrodt 1997).

Estes depósitos são interpretados como um 
ambiente de plataforma rasa e sistema lacustres-ilha 
barreiras influenciadas por tempestades (Rossetti & 
Truckenbrodt 1997, Rossetti 2001a), além de um sistema 
estuarino-lagunar atribuído a Formação Alcântara 
na porção mais continental da bacia (Anaisse Jr. et al. 
2001). A plataforma rasa é caracterizada por depósitos 
de zonas de shoreface média a superior/foreshore (Rossetti 
1997, Rossetti & Truckenbrodt 1997). Nestes depósitos 
costeiros foram descritas diversas estruturas geradas 
pela ação de ondas normais e de tempestade, por maré e 
correntes litorâneas (Rossetti & Truckenbrodt 1997). 

Os depósitos do sistema lacustre-ilha barrei-
ras é caracterizado por espessos e extensos pacotes de 
pelitos vermelhos-esverdeados com intercalações com 
camada de dolomito esbranquiçado, que é o alvo deste 
trabalho, além de camadas de arenitos finos estratifi-
cados que foram interpretados como leques de washo-
ver e canais de maré (Rossetti 1996, 1997; Rossetti & 
Truckenbrodt 1997). A composição mineralógica dos 
pelitos é caracterizada pela presença de palygorskita, 
clorita, illita, esmectita e traços de caulinita, dolo-
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mita, calcita e feldspatos (Amorim & Angélica 2011). 
Nos depósitos lacustres Rossetti & Truckenbrodt 
(1997) descrevem uma serie de feições que sugerem 
períodos regulares de exposição subaérea nas camadas 
dolomíticas, entre elas feições microcársticas, nódulos 
carbonáticos, marcas de raízes e microbrechas por res-
secamento. Horizontes deformados caracterizados 
por laminações convolutas, ball-and-pillow, diques de 
arenito, falhas, fraturas entre outras, são interpretados 
como registro de atividade sísmica na bacia (Rossetti 
1999, Rossetti 2001b).

A idade da Formação Alcântara foi baseada em 
estudos palinológicos em amostras na Ponta do Farol, 
no município de São Luís que posicionaram estes de-
pósitos no Cenomaniano Inferior (Aguiar 1971, Klein 
& Ferreira 1979, Pedrão et al. 1993). O registro paleon-
tológico da Formação Alcântara é muito diversificado e 
conta com vértebras de saurópodes, fragmentos e den-
tes de répteis (Theropoda, Sauropoda, Mesossaurus, 
Plesiossauros, Crocodilia e Chelonia), escamas e den-
tes de peixes (Elasmobranchia, Dipnoi, Actinopterygii, 
Mawsonia, Lepidotes), espinhos de tubarões, dentes de 
raias, gastrópodes, moluscos bivalves, fragmentos e 
impressões vegetais (Price 1947, 1960; Oliveira 1958, 
Carvalho & Silva 1992, Dutra & Malabarba 2001, Me-
deiros & Schultz 2001, Moraes-Santos et al. 2001, Mus-
sa et al. 2000, Vilas-Bôas & Carvalho 2001).

A Formação Cujupe é composta por arenitos fi-
nos a médios, onde alguns corpos mostram geometria 
lobada ou sigmoide, e argilitos finos com presença de 
estratificações cruzadas e estruturas de deformação. É 
atribuída a um sistema estuarino de vales incisos do-
minados por onda (Lima & Rossetti 2001). Durante 
o Paleoceno-Eoceno a bacia estava tectonicamen-
te estável o que proporcionou o desenvolvimento de 
superfícies de aplainamento, sob condições de clima 
quente e úmido, do tipo tropical equatorial, e a atuação 
de processos de laterização (Rodrigues et al. 1990).

 RESULTADOS

Fácies sedimentares e estratigrafia
A Formação Alcântara tem suas melhores exposi-

ções em falésias que ocorrem na cidade sede do municí-
pio de Alcântara, estado do Maranhão. O afloramento 
estudado é uma falésia localizada na Praia da Baronesa 
que se estende por cerca de 300 metros na direção SE-
-NW e ~ 20 metros de altura (Fig. 2). Na base do aflora-
mento ocorre uma espessa camada de arenito de granu-

lometria fina a média, porém a maior parte da sucessão 
é caracterizada por intercalações cíclicas de espessas 
camadas de pelitos com granulometria argila a silte 
com cores variadas e delgadas camadas de dolomito 
branco.

Estas intercalações, compõem cinco ciclos de ra-
seamento ascendente com a base dos ciclos sendo for-
mada pelos pelitos e o topo pelos dolomitos (Fig. 2 e 3A). 
Os arenitos da base da sucessão, exibem estratificação 
cruzada complexa com laminação cruzada cavalgante 
subcrítica entre os foresets. As camadas estão inclina-
das, com mergulho para sudeste, e exibem sets de 
aproximadamente 30 centímetros de espessura e colo-
ração avermelhada (Fig. 3B). Os grãos são tamanho areia 
fina a média, bem selecionados e subarredondados, lo-
calmente são observados níveis de argila. No topo 
deste pacote de arenitos ocorrem pegadas de dinossau-
ros carnívoros terópodes (Fig. 3C) atribuídas ao grupo 
dos carnossauros (Carvalho 2001). Acima destas 
camadas inicia-se uma sequência cíclica de interca-
lações de camadas de pelito e dolomito que compõem 
a parte mais representativa da sucessão (Figs. 3A e D).

As camadas de pelitos exibem cores variadas 
(verde, cinza-esverdeado, vermelho, marrom-averme-
lhado) e espessura média de 3 metros. Estes pelitos 
são laminados a maciços e com granulometria entre 
argila e silte em proporções não determinadas. As-
sociada a essa fácies há presença do mineral palygor-
skita de coloração esbranquiçada que ocorre na forma 
de bolsões ou acumulações macroscópicas facilmente 
observadas no afloramento (Fig. 3F), porém a paly-
gorskita também ocorre de forma maciça nas camadas 
de pelitos mais superiores (como descrito em Amorim 
& Angélica 2011). Apesar de não observado em campo, 
nestas camadas ocorrem também fragmentos fósseis 
de peixes de água doce e marinha (Dutra & Ma-
labarba 2001), fragmentos de crocodilos, quelônios e 
dentes de mosassauros (Vilas Bôas & Carvalho 2001, 
Moraes-Santos et al. 2001). As camadas de dolomito 
esbranquiçado, são tabulares, contínuas lateralmente 
por dezenas de metros e exibem espessuras que va-
riam entre 30 e 50 centímetros, são caracterizadas 
principalmente pela presença de laminação estroma-
tolítica. Contudo, localmente estas camadas são ma-
ciças, e exibem poros fenestrais, feições microcársticas 
preenchidas por marga, gretas de contração e biotur-
bações (Figs. 3E e 4). Esta fácies é o objeto de estudo 
e suas características serão descritas detalhadamente 
em seguida.
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Figura 2. Perfil estratigráfico dos depósitos cretáceos da Formação Alcântara que afloram na Praia 
da Baronesa, região de Alcântara.
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Figura 3. Principais feições observadas nas falésias da Praia da Baronesa. (A) Seção do afloramento estudado com 
destaque para as intercalações entre os pelitos vermelhos e dolomitos esbranquiçados que compõem os ciclos de 
raseamento ascendente. (B) Camadas inclinadas de arenitos com estratificação cruzada complexa que ocorrem na 
base do afloramento. (C) Pegada de terópode que ocorre no topo dos arenitos com estratificação cruzada complexa. 
(D) Contato entre os dolomitos microbiais e pelitos vermelhos laminados a maciços. Os dolomitos esbranquiçados 
representam o topo do ciclo de raseamento ascendente. (E) Detalhe do dolomito exibindo gretas de contração (setas 
vermelhas) e feições de dissolução microcársticas (setas amarelas). (F) Detalhe de acumulações macroscópicas de 
palygorskita (Pg).

Estromatólitos
Os estromatólitos da Formação Alcântara, loca-

lizado na Praia da Baronesa, formam corpos tabulares 
de relevo sinóptico baixo (ondulados) com laminação 
lateralmente continua crenulada estratiforme, portan-
to, estes depósitos são doloboundstone formados por 
estromatólitos estratiformes.

Estas estruturas ocorrem em quatro níveis neste 
afloramento (Figs. 2 e 3A) com camadas de espessura 
de ~35 cm. A laminação apresenta porções bem preser-
vadas com alternância entre laminações claras e escu-
ras, sem evidências de microdesconformidade erosio-
nal (Fig. 4). Localmente, onde ocorrem as bioturbações 
esta laminação aparece interrompida pelas escavações, 



Tatianny Cristina Queiroz Soares |  Joelson Lima Soares | Renan Fernandes dos Santos | 
Pedro Augusto Santos da Silva | Guilherme Raffaeli Romero

158
Contribuições à Geologia da Amazônia  - Volume 12 | 2023

159
Contribuições à Geologia da Amazônia  - Volume 12 | 2023

porém a maioria dos icnofósseis são superficiais. A úni-
ca exceção são as galerias de Thalassinoides que se apro-
fundam na camada.

Feições de dissolução também são observadas nas 
laminações microbiais, com destaque para a presença 
de porosidade fenestral e do tipo vug (Figs. 4A e B).

Os estromatólitos são constituídos predomi-
nantemente por dolomita microcristalina, peloides e 
grãos terrígenos, além de raros bioclastos. A dolomi-
ta microcristalina é o constituinte mais abundante 
do arcabouço, entre 83 e 91% e é caracterizada pela 
coloração marrom escura, parcialmente neomorfi-
zada para dolomita pseudoespática e microespática 
(Fig. 5). A porção  neomorfizada é caracterizada por 
cristais anedrais de aspecto sujo, sendo observada 
porções da matriz micrítica dentro destas zonas 
alteradas. Os peloides constituem, em geral, 9% do 
arcabouço da rocha, e são grãos esféricos a elípticos 
compostos de dolomita microcristalina, sem estru-
turação interna definida e podem ocorrer isolados 
ou compondo textura grumosa. Os grumos podem 
ser isolados ou coalescidos e se diferenciam quanto 

as suas terminações, formadas por peloides aglome-
rados irregulares sem limites bem definidos por toda 
a matriz. As estruturas microbiais são definidas pela 
alternância entre laminações irregulares e crenula-
das, localmente descontinuas e enrugadas, que são 
visualizadas como finas linhas de material micríti-
co mais escuro com espessura de no máximo 1 mm 
(Figs. 4 e 5). Estas laminações também se destacam 
pela presença de poros de dilatação (shrinkage) e fe-
nestral, ambas preenchidas por cimento de dolomita 
microespática.

Os grãos terrígenos (2 a 5%) são predominante-
mente constituídos de quartzo monocristalino de gra-
nulometria variável entre areia fina e silte, subangulo-
sos a arredondados que ocorrem disseminados na rocha 
ou raramente em concentrações associadas as zonas 
neomorfizadas. Raros grãos micáceos são observados 
(Fig. 5F). Fragmentos de bioclastos indiferenciados e 
prováveis gastrópodes são observados localmente. Em 
geral, os microbialitos apresentam uma porosidade 
baixa (4-8%) que é representada principalmente por 
poros fenestrais.

Figura 4. (A) e (B) Amostras de doloboundstone esbranquiçado exibindo laminação irregulares e crenuladas, localmente 
exibem poros vug e fenestral. (C) gretas de contração que ocorrem no topo das camadas de doloboundstone. (D) e 
(E) Laminações irregulares e crenuladas, localmente descontinuas e enrugadas visíveis pela alternância entre finas 
linhas de material micrítico mais escuro.
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Figura 5. Aspecto geral dos doloboundstones estratiformes sob microscópio. (A) e (B) Aspecto maciço 
geralmente observado sob microscópio, composto predominantemente por dolomita microcristalina, com 
raros grãos de quartzo. (C) poros de dilatação preenchidos por dolomita microespática. (D) Estrutura em 
grumos que ocorrem isolados ou coalescidos, formadas por peloides aglomerados irregulares sem limites 
bem definidos. (E) e (F) porções neomorfizadas para dolomita pseudoespática e microespática, localmente 
são observados grãos de quartzo e mica (setas brancas).

(Todas as fotomicrografias estão em luz polarizada).
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Icnologia

Os icnofósseis descritos ocorrem principalmente 
no topo das camadas do dolomito, porém distribuídos 
de forma heterogênea nesta superfície. Os icnofósseis 
exibem uma baixa icnodiversidade e abundância (Tab. 
1) e pouco destroem a laminação interna. Devida a 
distribuição heterogênea e superficial das bioturbações 

a avaliação de sua intensidade só foi possível em duas 
zonas da camada de dolomito da porção mais basal do 
afloramento. Na primeira zona o índice de icnofábricas 
foi avaliado em 25%. A segunda zona foi avaliada 
com um índice de icnofábricas superior a 90%, sendo 
caracterizada pela presença abundante de galerias de 
Thalassinoides. Foram identificados seis icnoespécies 
que são descritos abaixo em ordem alfabética.

 Furculosus Roniewicz e Pienkowski, 1977

Furculosus carpathicus

Figuras 6A e B

Diagnose: Escavações cilíndricas formando loops 
apertados em forma de garfos ou forquilha, com 
terminações paralelas ou divergentes (Roniewicz & 
Pienkowski 1977).

Descrição: Escavações em forma de forquilha ou U 
com terminações paralelas ou suavemente divergentes, 
orientadas de forma obliqua a horizontal ao substrato, 
que ocorrem isoladas e preservadas em epirrelevo 
positivo. O preenchimento é maciço e semelhante ao da 
rocha hospedeira.

As paredes do tubo são geralmente lisas, mas localmente 
são observadas estrias subparalelas fracamente 
preservadas. Não foram observados spreite entre os 
braços das escavações. O diâmetro dos tubos varia de 
0.9 a 1.5 cm, o com comprimento entre 9 e 11 cm e a 
distância entre os braços dos tubos em forma de U varia 
de 1,5 a 4 cm.

Interpretação: Furculosus é considerado um traço 
de alimentação (fodinichnia) e habitação (domichnia) 
produzidos por animais suspensívoros ou detritívoros 
(Pienkowski e Westwalewicz-Mogilska 1986, Mikulas 

et al. 2004). Existem quatro icnogêneros que exibem 
tubos em forma de U, sendo eles (Knaust 2012): 1) 
Arenicolites, exibe um tubo vertical em forma de U sem 
spreite; 2) Diplocraterion que é um tubo vertical em forma 
de U que exibe spreite; 3) Rhizocorallium, que é um 
tubo horizontal a obliquo em forma de U com spreite; 
e 4) Furculosus, que exibe um tubo sub-horizontal 
a obliquo em forma de U sem spreite. Somente uma 
icnoespécie tem sido reconhecida denominada de F. 
carpathicus (Roniewicz & Pienkowski 1977). Furculosus 
foi registrado em poucos locais, e os espécimes descritos 
neste trabalho podem ser a primeira ocorrência no 
Brasil. Furculosus tem sido registrado em ambientes 
de baixa energia com predominância de deposição 
de sedimentos finos ou carbonáticos hemipelágicos 
(Mikulas et al. 2004, Chen et al. 2011, Khaidem et al. 
2015).

Palaeophycus Hall, 1847

Palaeophycus tubularis Hall, 1847

Figuras 6A, C, D e F

Diagnose: Escavações essencialmente cilíndricas, 
predominantemente horizontais, retas a suave-
mente curvadas, ramificadas ou sem ramificações, com 

Tabela 1. Frequência de icnofósseis descritos in situ nos dolomitos da Formação Alcântara na Praia da Baronesa. 

Icnoespécies     Número de espécimes descritos

Furculosus carpathicus 2

Palaeophycus tubularis 41

Phycodes cf. circinatus 2

Taenidium barretti 1

Thalassinoides suevicus 1

Thalassinoides isp. 7*
TOTAL 54

* Foram contabilizadas a quantidade de seguimentos destas galerias que ocorrem no mesmo 
nível ou porção da camada.
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superfícies lisas ou ornamentadas, de diâmetro variá-
vel; preenchimento tipicamente maciço e da mes-
ma litologia da rocha hospedeira (Pemberton & Frey 
1982).

Descrição: Tubos horizontais a sub-horizontais, 
cilíndricos, geralmente retilíneos a suavemente cur-
vados, preservados tanto em epirrelevo como em hi-
porrelevo positivo. O diâmetro dos tubos varia de 5 a 
7 mm e comprimento fica entre 7,5 e 4,0 cm. O 
preenchimento é maciço e da mesma composição da 
rocha hospedeira, e as paredes são finas, lisas e sem or-
namentações.

Interpretação: Palaeophycus é considerado uma es-
trutura de habitação (domichnia) produzidas por orga-
nismos suspensívoros ou predadores que, ao abando-
narem a escavação, deixavam-na aberta e exposta ao 
preenchimento passivo por sedimentos transportados 
(Pemberton & Frey 1982, Keighley & Pickerill 1995). 
Os principais produtores são vermes poliquetas, artró-
podes e crustáceos (Pemberton & Frey 1982, Howard 
& Frey 1975, Chen et al. 2012). Existem atualmente 
cinco icnoespécies reconhecidas de Palaeophycus: P. 
tubularis, P. striatus, P. heberti, P. sulcatus e P. alternatus 
(Pemberton & Frey 1982, Keighley & Pickerill 1995). 
A presença de uma parede fina, mais ou menos lisa e 
sem ornamentações sugere que os espécimes encon-
trados são P. tubulares. Palaeophycus é um dos icnofósseis 
mais comuns sendo encontrado em depósitos desde o 
Pré-Cambriano até o Holoceno e associado a ambientes 
marinhos, mas também é componente comum em icno-
cenoses não marinhas e marginais marinhas (Buatois & 
Mángano 1993; 2002 Scott et al. 2009).

Phycodes Richter, 1850

Phycodes cf. circinatus

Figura 6E

Diagnose: Feixe de escavações horizontais que geral-
mente apresentam formas fasciculada, flabelada, reni-
forme, ungulada, linear, circular ou em formas seme-
lhantes a vassouras (Han & Pickerill 1994).

Algumas formas consistem em umas poucas ramifica-
ções principais exibindo estruturas semelhantes a sprei-
te que originam numerosos ramos livres em posição 
distal. Em outras faltam os spreiten e as ramificações 
tendem a ser aleatórias (Han & Pickerill 1994). In-
dividualmente as ramificações são finamente aneladas 
ou lisas (Osgood 1970, Fillion & Pickerill 1990).

Descrição: Escavações caracterizadas por uma série 
de tubos cilíndricos sub-horizontais a horizontais dis-
postos em forma de feixe. Dois espécimes foram obser-
vados preservados em hiporrelevo positivo, mostrando 
diferentes segmentos do icnofóssil. O primeiro seg-
mento observa-se somente o ponto intermediário da 
ramificação, onde é difícil de individualizar os tubos, 
sendo que somente três tubos são observados em uma 
das extremidades (Fig. 6E-1). O segundo segmento ob-
serva-se um corte transversal na extremidade distal do 
feixe, onde é possível visualizar três tubos cilíndricos 
(Fig. 6E-2). O diâmetro dos tubos é variável, na porção 
distal tem 1,4 a 1,2 cm e na porção mais proximal 1,0 cm. 
É difícil medir o comprimento total dos traços, pois os 
dois são fragmentos de segmentos destas escavações. 
O preenchimento é maciço e da mesma composição da 
rocha hospedeira.

Interpretação: Phycodes é considerado uma estru-
tura de alimentação (fodinichnia) produzida pororga-
nismos vermiformes sedimentívoros onde os diversos 
feixes de túneis representam diferentes momentos de 
prospecção de substratos ricos em nutrientes, princi-
palmente na interface silte-argila (Seilacher 2000, Han 
& Pickerill 1994). Existem atualmente cerca de quinze 
icnoespécies de Phycodes (Fillion & Pickerill 1990, Han 
& Pickerill 1994), destas a que mais se aproxima do 
espécime descrito nos dolomitos é o Phycodes circinatus. 
Segundo Han & Pickerill (1994), P. circinatus é caracte-
rizado por escavações com ramificações dispostas ir-
regularmente em forma de feixe, sem ornamentações 
e geralmente retilíneos; muitas formas consistem em 
um ramo com poucas ramificações. Devido os espéci-
mes estarem incompletos sugerimos a denominação 
de Phycodes cf. circinatus. Phycodes é comum em depósi-
tos marinhos rasos, porém alguns poucos espécimes 
foram registrados em ambientes marinhos profundos 
e continentais (Han & Pickerill 1994). Este icnofóssil 
é indicativo de níveis energéticos mais baixos a mode-
rados, geralmente logo abaixo do limite de atuação de 
ondas normais (Han & Pickerill 1994, MacEachern et 
al. 1999). 492

Taenidium Heer, 1877

Taenidium barretti

Figura 6F

Diagnose: Escavações cilíndricas retas ou sinuo-
sas, sem parede ou apresentando-se finamente linea-
dos, sem ramificações, contendo um preenchimento 
segmentado articulado por divisões em forma de me-
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nisco (D’Alessandro & Bromley 1987). Ramificações 
secundárias sucessivas podem ocorrer, mas ramifica-
ções verdadeiras são ausentes (Keighley & Pickerill 
1994). Descrição: Tubo horizontal, cilíndrico, retilíneo 
com preenchimento em forma de menisco, sem uma pa-
rede, preservado em epirrelevo. Os meniscos são 
caracterizados por segmentos irregulares, arqueados 
e heterogêneos, compostos de materiais mais grossos 
e outros mais finos, porém ainda completamente do-
lomítico. O diâmetro varia ao longo do tubo de 0.8 a 12 
mm e o comprimento é de 8.2 cm.

Interpretação: Taenidium tem sido atribuído a 
atividades detritívoras de organismos vermiformes 
(D’Alessandro & Bromley 1987). O preenchimento 
é variável, de conteúdo homogêneo ou heterogêneo, 
com material fecal e não fecal (Keighley & Pickerill 
1994). A presença de preenchimento meniscado tem 
sido atribuído à atividade de alimentação (fodinichnia), 
também pode ser associado à locomoção intraestratal 
(repichnia) e habitação (domichnia), ou como o resultado 
da combinação dessas atividades (D’Alessandro & 
Bromley 1987, Smith et al. 2008). Existem atualmente 
quatro icnoespécies reconhecidas baseadas na forma 
dos meniscos: T. serpentinum, T. cameronensis, T.  satanassi 
e T. barretti (Keighley & Pickerill 1994). Conforme a 
característica heterogênea, irregular e arqueada dos 
meniscos o icnito tem afinidades com T. barretti. Os 
principais geradores das estruturas meniscadas em 
Taenidium barretti provavelmente são os organismos 
vermiformes oligoquetos (Squires & Advocate 
1984, Melchor et al. 2002). Taenidium possui ampla 
distribuição temporal e ambiental, indo do Ordoviciano 
ao Pleistoceno, em substratos marinhos a continentais 
(Keighley & Pickerill 1994). A ocorrência de T. barretti 
foi registrada também sob condições flúvio-lacustres 
em regime de clima quente e úmido (Carvalho 2000, 
Lima 1990).

Thalassinoides Ehrenberg, 1944

Thalassinoides suevicus Rieth, 1932

Figura 6G

Diagnose: Componentes predominantemente 
horizontais, mais ou menos regularmente ramificados, 
essencialmente cilíndricos formando grandes sistemas 
de tocas; bifurcações dicotômicas são mais comuns 
do que ramificações em forma de T (Frey & Howard 
1985).

Descrição: Galerias horizontais a levemente incli-
nadas, intensamente ramificadas, sem ornamentação e 
preservadas em relevo completo e epirrelevo positivo. 
As ramificações possuem formas em Y com aumento 
do diâmetro com até 4 cm nas bifurcações. O diâmetro 
dos tubos varia de 2 e 2,5 cm e o comprimento de cada 
braço da ramificação fica entre 12 e 23 cm. Os sistemas 
de túneis formam uma rede horizontal com um padrão 
hexagonal de tubos que se entrelaçam e se sobrepõem 
uns aos outros classificados como horizontais maze. O 
preenchimento dos tubos é maciço e da mesma compo-
sição da rocha hospedeira.

Thalassinoides isp.

Figs. 6C, D e F

Descrição: Conjunto de escavações horizontais, 
verticais e inclinadas que geralmente estão conec-
tadas, localmente observa-se ramificações em forma de 
Y. Os tuneis são cilíndricos e exibem preenchimento 
maciço e semelhante a rocha hospedeira; preser-
vados comumente em relevo completo, e mais ra-
ramente como hiporrelevo positivo. Os poucos tubos 
individualizados exibem diâmetros entre 2 e 3,5 cm e o 
comprimento variando entre 7 e 12 cm. Tubos verticais 
(shafts) isolados são observados no topo das camadas 
(Fig. 6C).

Interpretação: Thalassinoides são interpretados 
como construções de habitação (domichnia) e alimen-
tação (fodinichnia) produzidas principalmente por crus-
táceos decápodes (Ekdale 1992, Myrow 1995, Buatois et 
al. 2002, Carmona et al. 2004). Os mais abundantes 
registros de Thalassinoides ocorrem em depósitos do 
Mesozoico e Cenozoico, sendo os crustáceos Callia-
nassidae geralmente considerado um dos principais 
construtores (Ekdale 1992, Carmona et al. 2004). As 
icnoespécies mais representativas de Thalassinoides são 
T. paradoxicus, T. saxonicus, T.suevicus, T.ornatus e T. horizon-
talis (Myrow 1995, Keighley & Pickerill 1997, Yanin 
& Baraboshkin 2013). Na Formação Alcântara foram 
identificadas a icnoespécie T. suevicus e Thalassinoides 
isp. T. suevicus possui uma rede de túneis com orien-
tações predominantemente horizontais em padrão 
maze (Bromley & Ekdale 1984, Kamola 1984, Frey & 
Howard 1985). Thalassinoides isp. foi determinado para 
os segmentos incompletos das galerias que apresentam 
tubos verticais a horizontais com raras bifurcações em 
“Y” e shafts isolados no topo das camadas.
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Figura 6. Icnofósseis da Formação Alcântara. (A) e (B) Duas formas de ocorrência de Furculosus (Fu) nos dolomitos, 
além de Palaeophycus (Pa). (C) e (D) Topo da camada de dolomito com intensa bioturbação representada pelos 
icnofósseis Palaeophycus (setas vermelhas) e Thalassinoides isp. (setas pretas). Em C as setas pretas indicam os 
shafts das galerias de Thalassinoides. (E) Duas formas de preservação do Phycodes circinatus (1 e 2) que ocorrem 
na base da camada do dolomito. (F) Detalhe do Taenidium barretti (Ta) observado no topo da camada de dolomito 
e a representação dos meniscos que caracterizam a icnoespécie, estão presentes também Thalassinoides isp. (Th) e 

Palaeophycus (Pa). (G) Nível intensamente bioturbado por galerias de Thalassinoides suevicus.
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DISCUSSÕES

Paleoambiente

A Formação Alcântara é constituída por pelitos, 
arenitos e dolomitos que representam uma sucessão 
progradacional de depósitos de laguna/leque de 
washover e canal de maré sobrepondo-se a depósitos de 
shoreface influenciados por processos de tempestade 
(Rossetti 1997, 2001a). As flutuações do nível do 
mar durante a deposição da Formação Alcântara 
estão associadas a dinâmica costeira da Bacia São 
Luís-Grajaú e a influência do Oceano Atlântico Sul 
(Rossetti 1997, Rossetti & Truckenbrodt 1997). É 
importante destacar que os pelitos, foram descritos com 
uma ampla assembleia de argilominerais, de ambiente 
lagunar, com variações no conteúdo de palygorskita, 
clorita, ilita, esmectita e traços de caulinita (Amorim 
& Angélica 2011). Com os teores acentuados de 
palygorskita e os níveis dolomíticos sugere-se que as 
condições climáticas durante o período de deposição 
foram áridas a semiáridas (Amorim & Angélica 2011).

O avanço de condições áridas a semiáridas teria 
ocasionado a contração da laguna, gerando água rasas, 
calmas e supersaturada em Ca e Mg, oriundos da 
conexão com o mar. A constante queda no nível d´agua 
cessou a entrada de influxo siliciclásticos, tornando 
a água límpida, favorecendo o aumento de radiação 
solar, dando condições necessária para a proliferação 
e manutenção dos metabolismos das comunidades 
microbianas (e.g. fotossíntese, respiração e redução 
de sulfato, entre outros), essas relações metabólicas e 
ambientais teriam dado condições para o equilíbrio entre 
as taxas de precipitação e dissolução, favorecendo a 
colonização do substrato por esteiras microbianas 
lateralmente contínuas que mediavam a precipitação 
de dolomita primária ou dolomitização precoce

(Baker & Kastner 1981, Warren 2000, Van Lith 
et al. 2003, Wright & Wacey 2004, Vasconcelos et al. 
2006, Dupraz et al. 2009). Ambientes lacustres costeiros 
de regiões áridas a semiáridas, ou que estão sob 
condições subaquáticas anóxicas e hipersalinas, são 
propícios para a acumulações de extensos depósitos 
de dolomitos em várias regiões do mundo moderno 
(Vasconcelos & McKenzie 1997, Warren 2000, Van 
Lith et al. 2002, 2003; Bontognali et al. 2010) e estes 
modelos recentes têm sido utilizados como análogos 
para depósitos pretéritos (Meister et al. 2013, Hips et 
al. 2015, Hu et al. 2019).

A forma estratiforme dos estromatólitos indica 
um ambiente calmo com baixa interferências da hi-
drodinâmica ou em ambientes restritos como laguna 
(Grotzinger 1989), que condiz com o que é descrito 
para a Formação Alcântara (Amorim & Angélica 2011). 
O desenvolvimento destes níveis de estromatólitos é 
interrompido pelo avanço dos processos de exposi-
ção subárea (e.g. gretas de contração observadas no 
topo destes níveis, Figs. 3E e 4C) associado a coloni-
zação e predação do substrato. Segundo Dunagan & 
Driese (1999) processos de microcarstificação são 
processos pedogênico-diagenéticos muito precoces, 
resultantes da penetração da raiz antes da litificação. 
Em contraste com o desenvolvimento cárstico 
convencional, acredita-se que a dissolução não 
desempenhe um papel importante na microcarstifica-
ção, embora a dissolução possa ter atuado para aumen-
tar as cavidades, conforme demonstrado pela presença 
comum de margens arredondadas nas cavidades estu-
dadas (Platt 1989). É provável que cada um desses pro-
cessos ocorra em áreas rasas e periodicamente emergi-
das do lago e sejam controlados por fatores ambientais 
relacionadas ao clima árido e semiárido (Freytet & Pla-
ziat 1982, Hips et al. 2015).

O substrato carbonático variava de incon-
solidado (superficial) a semiconsolidado (em sub-
superfície rasa), rico em matéria orgânica e pouco 
retrabalhado por ondas ou correntes como sugerido 
pela presença de icnofósseis horizontais produzi-
dos principalmente por organismos sedimentívoros 
e detritívoros e a ausência de estruturas produzi-
das por fluxo unidirecionais e oscilatório. Embora 
tenham sido observados domicílios permanentes, 
a maioria das estruturas representa ocupação tempo-
rária, evidenciando a grande mobilidade dos elementos 
da fauna bentônica (Buatois et al. 2002, Bromley 1996, 
MacEachern et al. 2007). A presença de Thalassinoides sue-
vicus, Taenidium barretti e Palaeophycus tubularis indicam 
um substrato consolidado ou semilitificado na ou logo 
abaixo da interface água-sedimento o que leva a inter-
pretação de que os ciclos terminam em uma superfície 
de omissão (não-deposição) associada a mudanças 
na dinâmica do ambiente deposicional (Pemberton 
& Frey 1985, Bertling 1999, Abdel-Fattah et al. 2016). 
A associação de icnofósseis produzidos em substrato 
semiconsolidados a inconsolidados na mesma camada 
indica uma sobreposição das icnofácies Glossifungites e 
Cruziana.
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Paleoecologia
Baseados  na  assembleia  de  icnofósseis  e  

presença  de  microbialitos  associadas  as interpreta-
ções  révias das fácies sedimentares, foi possível 
inferir várias características paleoecológicas para os 
depósitos estudados. Como descrito anteriormen-
te o ambiente lacustre costeiro apresenta ciclos de 
raseamento ascendente que possibilitavam a precipita-
ção de camadas de dolomitos nas porções marginais da 
laguna, a diminuição do aporte siliciclástico e a colo-
nização do substrato por organismos sedimentófagos 
e detritívoros. A precipitação destes carbonatos pode 
estar relacionada a ação de microorganismos e/ou pe-
ríodos de maior evaporação da água marinha dentro do 
lago. Não há uma clara associação entre os microbiali-
tos e os icnofósseis, principalmente devida a distribui-
ção heterogênea das bioturbações e a fraca preserva-
ção macroscópica das laminações microbiais (causada 
pelo ressecamento e diagênese meteórica). Contudo, a 
presença predominante de categorias etológicas de ali-
mentação indica que este substrato carbonático era 
rico em nutrientes o que pode ter atraído o interesse 
de organismos sedimentófagos como vermes anelídeos 
e crustáceos que exploravam este substrato e o habita-
vam temporariamente.

Organismos detritívoros, capturam partículas 
livres na interface água-substrato, rica em matéria 
orgânica, incluindo animais vágeis e sésseis que ex-
ploram apenas a região ao redor de suas escavações 
(Buatois & Mángano 2011). Organismos deposi-
tívoros ingerem matéria orgânica localizada dentro 
do substrato, podendo prospectar o substrato à pro-
cura de alimento ou construir escavações mais com-
plexas e permanentes para, sistematicamente, bus-
car por partículas orgânicas. E por isso, regiões com 
substratos mais ricos em nutrientes tendem a possuir 
maior quantidade de organismos depositívoros. Es-
ses animais podem ser seletivos (extraem somente 
o alimento do sedimento) ou não seletivos (ingerem 
o sedimento indiscriminadamente e digerem o que for 
possível). 

A maior parte dos organismos infaunais são depo-
sitívoros (Netto et al. 2020). A natureza do substra-
to é responsável por condicionar a diversidade 
populacional endobentônica, pois seleciona animais 
que possuem adaptabilidade comportamental ou fí-
sica que lhes permita sobreviver em substratos com 
características físicas particulares (Buatois & Mán-
gano 2011). As propriedades físicas que especificam 

a natureza mecânica e reológica do substrato são: ta-
manho e seleção de grãos, volume de água intersticial e 
revestimento de grãos por biofilmes e muco. 

A interação entre estes fatores condiciona a exis-
tência de diversos tipos de substratos. Como discutido 
acima o substrato era incoeso na porção mais super-
ficial e semicoeso a parcialmente litificado em subsu-
perfície rasa (~10 cm de profundidade). Substratos 
inconsolidados mais superficiais são classificados 
como softgrounds e foram esporadicamente colonizados 
por organismos detritívoros e suspensívoros como in-
dicado pelos poucos espécimes de Furculosus e Phy-
codes. A presença abundante de Thalassinoides, Taeni-
dium barretti e Palaeophycus tubularis indicam substratos 
mais coesos do tipo firmground no qual os organismos 
construíam estruturas de habitação temporária ou per-
manente. Estas características sugerem momentos ou 
profundidades diferentes de colonização do substrato. 
Num primeiro momento os organismos sedimentó-
fagos exploravam temporariamente as porções mais 
superficiais do substrato, conforme o substrato carbo-
nático endurecia em profundidade estas faunas aban-
donavam o substrato e este era ocupado pelos 
produtores das galerias de Thalassinoides ou explo-
rados temporariamente pelos animais produtores 
de Palaeophycus e Taenidium. A baixa icnodiversidade 
e abundância, e distribuição restrita sugerem que os 
organismos habitavam temporariamente este substrato. 
É provável que assim que as margens carbonáticas do 
lago começavam a ser expostas estes organismos 
abandonavam o seu habitat ou então pereciam. 

Considerando o tamanho reduzido dos traços e 
as escavações pouco profundas é possível que durante 
a queda do nível do lago as condições de oxigenação 
diminuíam (Ekdale & Mason 1988, Savrda & 
Bottjer 1986). No entanto, a baixa icnodiversidade 
pode ser causada também por outros parâmetros 
paleoecológicos, como redução na taxa de salinidade 
ou aumento de água intersticial no substrato (Netto 
et al. 2020). A presença de marcas de raízes e de 
feições de dissolução por água meteórica sugerem 
a diminuição da salinidade antes da exposição 
subaérea dos carbonatos o que forçaria o abandono do 
substrato pelos animais bentônicos. A exceção seria os 
crustáceos decápodes que são os prováveis produtores 
de Thalassinoides e resistem a níveis mais baixos de 
salinidade (Dissanayake & Ishimatsu 2011, Thabet et 
al. 2017) e, portanto, seriam os últimos a abandonar 
o ambiente deposicional.
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 Modelo deposicional
A partir dos dados coletados e das informações 

disponíveis na literatura nos propomos um mode-
lo evolutivo simplificado para os depósitos lacustres 
costeiros da Formação Alcântara na praia da Barone-
sa, divididos em etapas de sedimentação e ocupação do 
substrato, considerando que o clima se manteve árido e 
semiárido durante todo o processo evolutivo: 1) Sub-
sidência e deposição das camadas de argilas e siltes que 
deram origem aos pelitos vermelhos esverdeados ricos 
em palygorskita nesta fase as águas eram provavel-
mente salinas a salobras; 2) Aumento da salinida-
de com precipitação de carbonatos (provavelmente 
já como dolomitos) por intermédio da ação de 
microorganismos e supressão da sedimentação silici-
clástica; 3) Seguido de bioturbação intensa e tempo-
rária por organismos sedimentófagos que exploravam 
de forma oportunista a matéria orgânica presente no 
substrato ainda incoeso (softground); 4) Conforme o 
nível d’água da laguna diminuía e o substrato endurecia 
iniciou-se uma colonização permanente por crustáceos 
decápodes que construíam galerias no carbonato coeso 
(firmground), mesmo quando as taxas de salinidade 
diminuíam, este estágio também está relacionado a 
uma período de não deposição que gerou a superfície 
de omissão; 5) O nível do lago contínua a baixar pro-
vavelmente relacionada a uma maior aridez e alta taxa 
de evaporação, expondo os dolomitos a ação de águas 
meteóricas como registrado pela presença de gretas 
de contração, pedogênese e feições microcársticas e 
por último 6) ocorre o aumento do nível da lâmina 
d’água dentro da laguna e consequentemente o 
aumento da taxa de sedimentação siliciclástica fina 
que suprimiu a sedimentação carbonática. Este ciclo se 
repetiu pelo menos mais três vezes até o início da fase 
transgressiva que deu origem aos depósitos siliciclás-
ticos da Formação Cujupe.

CONCLUSÕES

Na praia da Baronesa afloram rochas siliciclásti-
cas e carbonáticas pertencentes a Formação Alcântara 
de idade Cretácea. Esta falésia é composta por dolo-
mitos esbranquiçados, que foram estudados neste tra-
balho, pelitos avermelhados a esverdeados e arenitos 
também avermelhados. As camadas de dolomitos e pe-
litos, compõem ciclos de raseamento ascendente, cada 
ciclo inicia-se com pelitos e terminam com dolomitos. 
Os arenitos neste afloramento, ocorrem apenas na base 
do perfil e possuem granulometria fina a média, com 
estratificação cruzada complexa e laminação cruza-

da cavalgante subcrítica entre os foresets. Os pelitos são 
laminados a maciços com granulometria entre argila e 
silte em proporções não determinadas. Já os dolomi-
tos são estromatólitos estratiformes.

Localmente são maciços e exibem porosida-
de fenestral, feições microcársticas preenchidas por 
marga, gretas de contração e bioturbações. Em ter-
mos microbiais, os corpos tabulares que os dolomi-
tos formam, são chamados de biostroma. 

Os dolomitos foram classificados como dolobou-
ndstone e são compostos principalmente por dolomita 
microcristalina, peloides e grãos terrígenos, além de 
raros bioclastos. Exibem corpos tabulares de relevo 
sinóptico baixo (ondulados) com traço laminar pla-
no. As estruturas microbiais são  caracterizadas  pela  
alternância  entre  laminações  irregulares  e  crenu-
ladas,  localmente descontinuas e enrugadas, com espes-
sura de no máximo 1 mm, além da presença de poros de 
dilatação (shrinkage) e fenestral, ambas preenchidas por 
cimento de dolomita microespática. 

Foram descritos seis icnoespécies nestes dolo-
mitos que ocorrem distribuídos de forma heterogê-
nea. São eles: Furculosus carpathicus descritos como tubos 
em forma de garfo ou em U, não ramificados com orien-
tação horizontal; Palaeophycus tubularis descritos como 
tubos horizontais a sub-horizontais, cilíndricos, retos 
a suavemente curvados que exibem uma fina parede; 
Phycodes cf.  circinatus que são caracterizados como esca-
vações em séries de tubos cilíndricos sub-horizontais 
a horizontais dispostos em feixe; Taenidium barretti, de-
finidos como tubos horizontais, cilíndricos, retilíneos 
com preenchimento em forma de menisco, sem pa-
rede ou lineação; Thalassinoides suevicus, formam gale-
rias horizontais a levemente inclinadas, intensamen-
te ramificadas e sem ornamentação; e Thalassinoides 
isp. são reconhecidos pelo conjunto de escavações 
horizontais, verticais e inclinadas que geralmente estão 
conectadas, com ramificações em forma de Y. 

Essa assembleia icnofossilífera indica uma 
sobreposição das icnofácies Cruziana e Glossifun-
gites resultado de diferentes períodos de colonização 
e coesão do substrato. O contexto paleoambiental se 
traduz em um ambiente lagunar raso com variações 
periódicas na taxa de sedimentação siliciclástica e 
carbonática, períodos de exposição subaérea, influxos 
de água marinha e doce, curtos períodos de colonização 
do substrato por organismos sedimentófagos e variações 
locais na taxa de nutrientes disponíveis, esta provavel-
mente relacionada a formação de esteiras microbiais.
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RESUMO:  A Formação Buritirama ao longo da Serra Buri-
tirama consiste em uma estrutura orientada NW-SE com apro-
ximadamente 40 km de extensão e 3 km de largura, posicionada 
no limite norte do Domínio Carajás, próximo ao contato entre 
os domínios Carajás e Bacajá, no sudoeste do Cráton Amazô-
nico. É dividida nas unidades tectono-estratigráficas Inferior, 
Intermediária e Superior. Os trabalhos desenvolvidos na For-
mação Buritirama a definem como uma bacia plataformal com 
idade máxima deposicional Riaciana (2,18 Ga). Os carbonatos 
de manganês da Unidade Intermediária são interpretados como 
de natureza diagenética e formados a partir de um oceano es-
tratificado. Os mármores dolomíticos presentes na Unidade 
Inferior apresentam altas razões Y/Ho e padrões de elementos 
terras-raras similares à água oceânica. Ainda, exibem anoma-
lias isotópicas positivas de carbono que são correlacionadas à 
Excursão Isotópica Lomagundi. Estágios precursores do even-
to extensional de desenvolvimento da Bacia Buritirama são 
conectados ao magmatismo Neoarqueano tardio (~2,50 Ga), re-
presentado no embasamento da Formação Buritirama pelo Me-
tagranito Buritirama. A orogênese Transamazônica (2,06 Ga) 
define o fechamento da bacia e representa um processo compres-
sional responsável por um significativo encurtamento crustal e 
transporte de massa para SW. Somando-se a esta configuração 
é apresentada uma análise estrutural das dobras relacionadas a 
zonas de cisalhamento, que constituem um importante indicador 
cinemático registrando um movimento transcorrente sinistrógi-
ro em migmatitos arqueanos do embasamento, e transcorrências 
dextrógiras vinculadas ao escape lateral de massa em quartzi-
tos da Unidade Superior. Texturas similares a de escarnitos 
identificadas em carbonatos manganesíferos da Unidade Inter-
mediária sugerem uma alteração hidrotermal/metassomática 
em níveis crustais relativamente rasos e são entendidas como 
cronocorrelatas à intrusão de diques ácidos da Suíte Serra dos 
Carajás (1,88 Ga). O depósito supergênico de manganês consti-
tuído a partir da oxidação de carbonatos/silicatos de manganês 
apresenta associação mineralógica semelhante aos depósitos da 
Serra do Sereno e Serra Azul, sendo esta, dada por criptomelano, 
todorokita, hollandita, birnessita, bixbiita e litioforita.
PALAVRAS-CHAVE: Formação Buritirama; Manganês; 
Domínio Carajás; Escarnito; Riaciano; Evento Transamazônico.

ABSTRACT: The Buritirama Formation along the Buriti-
rama Range consists of an NW-SE trending structure approxi-
mately 40 km long and 3 km wide, positioned at the northern limit 
of the Carajás Domain, nearby the contact between Carajás and 
Bacajá domains, southeastern Amazonian Craton. It is divided 
into the Lower, Intermediate and Superior tectono-stratigraphic 
units. The works carried out in the Buritirama Formation define 
it as a platform basin with Rhyacian maximum depositional age 
(2.18 Ga). The manganese carbonates of the Intermediate Unit 
are interpreted as having a diagenetic nature and formed from 
a stratified ocean. The dolomitic marbles present in the Lower 
Unit have high Y/Ho ratios and patterns of rare earth elements 
similar to ocean water. Furthermore, they exhibit positive car-
bon isotope anomalies that are correlated to the Lomagundi Iso-
topic Excursion. Precursor stages of the extensive development 
event of the Buritirama basin are connected to the Late Neoar-
chean magmatism (~ 2.50 Ga), represented at the basement of 
the Buritirama Formation by the Buritirama Metagranite. 
The Transamazonian orogeny (2.06 Ga) defines the clo-
sure of the basin and represents a compressional process 
responsible for a significant crustal shortening and mass 
transport toward SW. In addition to this configuration, a 
structural analysis of the shear folds related to shear zones 
is presented, which constitute an important kinematic in-
dicator registering a sinister-rotating transcurrent move-
ment in the Archean basement migmatites, and dextral oc-
currences linked to the lateral mass escape in quartzites of 
the Superior unit. Similar textures of skarrns identified in 
manganese-carbonates from the Intermediate unit suggest 
a hydrothermal/metasomatic alteration at relatively shal-
low crustal levels and connected to acid intrusions related 
to the Serra dos Carajás Suite (1.88 Ga). The Mn-supergen-
ic deposit constituted from the oxidation of manganese car-
bonates/silicates is described and exhibit a mineralogical 
association similar to the deposits of Serra do Sereno and 
Azul, being composed of cryptomelane, todorokite, hollan-
dite, birnessite, bixbiite and lithoforite.

KEYWORDS: Buritirama Formation; Manganese; 
Carajás Domain; Skarn; Rhyacian; Transamazonian Event.
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INTRODUÇÃO

A Formação Buritirama, ao longo da Serra Buriti-
rama, localiza-se a cerca de 140 km da cidade de Mara-
bá e 100 km da cidade de Parauapebas, porção sudeste 
do Estado do Pará, entre as coordenadas geográficas 
50°04’ e 50°20’ (longitude oeste) e 5°28’ e 5°39’ (latitu-
de sul). Consiste em um alto topográfico orientado na 
direção NW-SE, estruturado por cristas de quartzito 
que alcançam altitudes entre 250 e 400 m (Anderson 
et al. 1974). Está inserida na bacia do rio Itacaiúnas que 
limita a porção sudeste da serra (Fig. 1).

O histórico geológico da área tem início com a 
identificação das mineralizações manganesíferas na 
Serra Buritirama em 1967 por uma equipe coordenada 
pelo geólogo Erasto Boretti de Almeida, durante uma 
campanha de exploração realizada pela Companhia 
Meridional de Mineração (subsidiária da United States 
Steel). A referida empresa, no mesmo ano, identificou 
as formações ferríferas da Província Mineral de Cara-
jás em projeto coordenado pelo geólogo Gene E. Tol-
bert (Dyer 1972, 1973). Anderson et al. (1974), a partir 
do mapeamento geológico e da análise de testemu-
nhos de sondagem apresentaram a primeira proposta 
de divisão estratigráfica da Serra Buritirama. Peters 
et al. (1977) e Bello (1978) apresentam uma ampla ca-
racterização petrográfica dos principais litotipos que 
compõem a serra e sugerem um ambiente deposicio-
nal marinho plataformal.

Os trabalhos de exploração mineral realizados 
pela Companhia Meridional de Mineração na Serra 
Buritirama se estenderam até 1979 e individualizaram 
cinco alvos principais na Serra, sendo estes, de sudes-
te para noroeste, os corpos B4, B5, B6, B7 e B8. Neste 
período, as unidades aflorantes na Serra Buritirama 
eram correlacionadas às unidades geológicas presen-
tes nas serras Cinzento, Misteriosa, Sereno, Arquea-
da, Seringa, Andorinhas e Carajás. Todas estas unida-
des, por sua vez, eram interpretadas como sequências 
metassedimentares arqueanas do Grupo Grão Pará, 
sobrepostas ao Complexo Xingu (Beisegel et al. 1973, 
Gomes et al. 1975).

A partir de 1979, a Mineração Colorado Ltda as-
sumiu as atividades de pesquisa, realizando uma cam-
panha de sondagem exclusivamente nos alvos B4 e 
B5, o que culminou em um relatório final de pesquisa 
protocolado junto ao DNPM (Departamento Nacio-
nal de Produção Mineral) no ano de 1982 (Andrade et 
al. 1986). Neste documento, o entendimento geológico 
para a área segue os trabalhos de Peters et al. (1977) 
e Bello (1978). DOCEGEO (1988) define o Supergru-
po Itacaiúnas, correlacionando o Grupo Buritirama, 
supostamente do Arqueano, com os grupos Igarapé 
Salobo, Igarapé Pojuca, Grão-Pará (formações Pa-
rauapebas e Carajás) e Igarapé Bahia.

Vasquez & Rosa-Costa (2008) interpretam a 
Formação Buritirama como integrante de um greens-
tone belt Arqueano do Domínio Bacajá. Tavares et al. 
(2018) e Araújo & Sousa (2018) retomam a interpre-
tação da Formação Buritirama como uma unidade 
pertencente ao Domínio Carajás, mas mantendo seu 
posicionamento estratigráfico no Arqueano. Oliveira 
(2018) apresenta a geologia da Folha Caldeirão com-
preendida entre os lineamentos Cinzento e Buritira-
ma e posiciona a Formação Buritirama no limite norte 
do Domínio Carajás, próximo ao seu contato com o 
Domínio Bacajá. 

Salgado et al. (2019a, 2019b), Salgado (2020) e 
Salgado et al. (2021) com base em dados de campo, 
estratigráficos, estruturais, petrográficos, geoquími-
cos, metalogenéticos e geocronológicos sugerem que 
a Formação Buritirama foi depositada em uma bacia 
no Paleoproterozoico posicionada na borda norte do 
Domínio Carajás durante sua amalgamação com o Do-
mínio Bacajá. Este modelo hipotético apresenta simi-
laridades com a proposição de Tavares et al. (2018) e 
Araújo et al. (2021).

No presente artigo será apresentada uma sínte-
se dos últimos trabalhos desenvolvidos na Formação 
Buritirama em conjunto ao entendimento geológico 
atual da área, que incorpora novos dados estruturais 
e uma caracterização petrográfica das rochas manga-
nesíferas.
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Figura 1. A) Localização da Serra de Buritirama; B) Mapa geológico do limite norte do Domínio Carajás. Modificado 
de Oliveira (2018).

GEOLOGIA DA FORMAÇÃO BURITIRAMA

A Formação Buritirama ao longo da Serra 
Buritirama (Anderson et al. 1974, Peters et al. 
1977) consiste em uma estrutura NW-SE com 
aproximadamente 40 km de extensão e 3 km de largura 
individualizada nas unidades tectono-estratigráficas 
Inferior, Intermediária e Superior (Fig. 2; Salgado et al. 
2019a).

A Unidade Inferior é constituída por um 
quartzito basal com cerca de 200 m de espessura, 
seguido pela intercalação entre rochas silicáticas (e.g. 
quartzo-álcalifeldspato-plagioclásio biotita xisto), 
carbonato-silicáticas (e.g. plagioclásio-flogopita-
carbonato-diopsídio paragnaisse) e mármores 
dolomíticos. Uma zona de cisalhamento transcorrente 
destrógira define o contato basal entre esta unidade 

e o embasamento, constituído por migmatitos que 
podem estar relacionados ao complexo Xingú ou ao 
Metagranito Igarapé Gelado. A Unidade Intermediária 
consiste em uma camada de mármore manganesífero 
(paragênese: hialofano-flogopita-kutnohorita-Mn-
calcita) com aproximadamente 40 m de espessura, 
que transiciona para rochas carbonato-silicáticas 
e cálcio-silicáticas em direção ao topo. Zonas de 
cisalhamento compressionais com mergulhos em 
torno de 40° e vergentes para SW definem o topo 
e a base desta unidade. O depósito manganesífero 
oxidado supergênico na Serra Burutirama origina-
se com o intemperismo dos referidos carbonatos 
(Peters et al. 1977). A unidade Superior é formada por 
mica-quartzo xisto/quartzito em sua base sucedido 
por rochas carbonato-silicáticas e cálciosilicáticas 
indiferenciadas. Diques e sills pegmatíticos e diabásios, 
ambos indeformados, cortam todas as unidades.
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Figura 2. A) Mapa geológico da Serra Buritirama; B) Seção tipo da Formação Buritirama com as unidades Inferior, 
Intermediária e Superior individualizada. Modificado de Salgado et al. (2019a).

RESULTADOS

Geologia Estrutural
O entendimento geológico estrutural da Serra de 

Buritirama apresentado adiante reproduz, em parte, o 
trabalho de Salgado et al. (2019a), mas incorpora deta-
lhes oriundos de novos levantamentos de campo que 
se fazem relevantes para o avanço do conhecimento da 
área, apresentados a seguir:

•	 Contato Formação Buritirama/Embasamento - 
É estabelecido entre quartzitos da unidade infe-
rior e migmatitos que podem ser geneticamente 
vinculados ao Complexo Xingu ou ao Metagra-
nito Igarapé-Gelado. Registra-se nos migmati-
tos uma foliação milonítica Sn com mergulhos 
verticalizados para NE e dobras relacionadas a 
zonas de cisalhamento indicando movimentos 
transcorrentes destrógiros (Fig. 3A). A foliação 
Sn encontra-se crenulada e associada à uma 
foliação de crenulação Sn+1. Destaca-se que a 
Formação Buritirama apresenta zonas de cisa-
lhamento transcorrentes internas de movimen-
tação sinistrógira;

•	 Fase Deformacional D1 – É caracterizada por 
dobras intrafoliais (F1) sem raízes associada à 
foliação plano axial S1 paralela ao bandamen-
to metamórfico (Bn). S1 constitui dobras iso-
clinais (F2) com eixo mergulhando em baixo 
ângulo para NW e NE. Uma segunda geração 
de foliação (S2) plano axial de F2 se constitui, 
contudo é de difícil reconhecimento na região 
da Serra de Buritirama, sendo identificada de 
forma restrita ao longo das zonas de charneira. 
Dobras de cisalhamento (shear folds) relaciona-
das à  tectônica compressional observadas em 
S1//Bn registram uma clara vergência para SW 
(Fig. 3B). As estreitas zonas de cisalhamento 
dúcteis compressionais marcadas por miloni-
tos que individualizam a Formação Buritirama 
em diferentes unidades tectono-estratigráficas 
transpõem parcialmente as dobras F2 (Fig. 3C). 
Dobras abertas e suaves (F3) com eixos caindo 
em baixo ângulo para NW e SE se superpõem 
aos dobramentos pretéritos configurando di-
ferentes padrões de interferência de dobras. A 
compartimentação lateral da Formação Buri-
tirama é realizada por zonas de cisalhamento 
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transcorrentes (NE-SW). Destaca-se que ape-
sar dos diferentes dobramentos e cisalhamen-
tos defletirem S1//Bn//S2, um trend geral pode 
ser definido pelo máximo modal 030/40 (dire-
ção de mergulho e mergulho; Fig. 3D). Zonas de 
cisalhamento NW-SE transcorrentes dúcteis 
sinistrais, paralelas à direção de S1//Bn, ocorrem 
no quartzito da Unidade Superior (Fig. 3E);

•	 Fase Deformacional D2 – É caracterizada por 
falhas rúpteis reversas e retrocavalgamentos ver-
gentes para SW e NW, respectivamente. Os re-
trocavalgamentos constituem dobras associadas 
à propagação do plano de falha (F4) com vergên-
cia para NE (oposta ao transporte tectônico); 

•	 Fase Deformacional D3 – É marcada por fa-

lhas extensionais rúpteis conjugadas com 
significativa variação angular e pela reativação 
das transcorrências transversais à Formação 
Buritirama (NW-SE) em regime extensional, 
controlando, em parte, intrusões de diques áci-
dos (Fig. 3F) e básicos indeformados;

•	 Contato de Topo da Formação Buritirama – É 
definido pelo contato entre quartzo-mica xisto 
e rochas carbonato-silicáticas da Formação Bu-
ritirama com migmatitos pertencentes ao Com-
plexo Xingú ou ao Metagranito Igarapé Gelado. 
Tais migmatitos estão associados a uma ampla 
ocorrência de veios de quartzo hidrotermais saca-
roidais e magnetita, por vezes, bandados. Ocorre 
ainda a presença pontual de sulfetos e de vugs.

Figura 3.  Aspectos estruturais da Formação Buritirama. A) Migmatito vinculado ao Complexo Xingú ou ao Metagranito 
Igarapé-Gelado presente no contato basal da Formação Buritirama. Presença de dobras de cisalhamento indicando 
um movimento dextral; B) Dobra de cisalhamento (shear fold) relacionada à tectônica compressional em quartzito, 
indicando transporte tectônico para SW; C) Zona de cisalhamento dúctil transpondo dobra F2 em saprólito de 
rochas carbonato-silicáticas (base) e rochas carbonato-silicáticas manganesíferas (topo); D) Padrão estrutural 
geral observado em saprólito de rocha carbonato-silicática com mergulho em torno de 35° para NE; E) Zonas de 
cisalhamento transcorrentes sinistrais identificadas junto a quartzito da Unidade Superior; F) Dique ácido cortando 
rochas carbonato-silicáticas da Unidade Inferior. 
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 Aspectos genéticos e petrográficos das 
mineralizações manganesíferas 

As mineralizações manganesíferas presentes na 
Formação Buritirama posicionam-se preferencialmente 
na Unidade Intermediária e são fruto de três processos 
superpostos e diacrônicos: i) Processos diagenéticos de 
formação de carbonatos manganesíferos conforme deta-
lhado por Salgado et al. (2021) caracterizam a minerali-
zação singenéticas que foram posteriormente metamor-
fizadas em fácies anfibolito; ii) Processos hidrotermais/
metassomáticos associados a intrusão de diques ácidos 
vinculados à Suíte Carajás (1,88 Ga; Machado et al. 1991, 
Dall’Agnol et al. 2005) representam a mineralização 
epigenética; iii) Processos intempéricos como a for-
mação de óxidos de manganês a partir da decomposi-
ção de carbonatos e silicatos de manganês dão origem 
à mineralização supergênica. Aspectos mineralógicos e 
texturais das diferentes mineralizações serão destaca-
dos adiante.

Mineralização singenética – Conforme apresen-
tado por Salgado et al. (2021), os mármores mangane-
síferos (Fig. 4A) consistem em rochas de granulação 
variável (finas a grossas), bandadas, constituídas es-
sencialmente por kutnohorita, Mn-calcita, espessartita, 
rodonita, Mn-diopsídio, hialofano, Mn-flogopita e em 
menor abundância por apatita, pirita, esfalerita e pir-
rotita. As rochas carbonato-silicáticas manganesíferas 
(Fig. 4B) são muito semelhantes aos mármores, mas se 
diferenciam pela menor ocorrência modal de kutnoho-
rita, Mn-calcita e pela saída do manganês da estrutura 
cristalina de minerais como diopsídio e flogopita. O en-
riquecimento em manganês destas rochas é atribuído a 
processos diagenéticos em um ambiente marinho plata-
formal, desta forma, apesar destas rochas. apresentarem 
uma paragênese metamórfica, elas representam uma mi-
neralização singenética. Após o evento Transamazônico 
(2,06 Ga; Tavares & Silva 2013), estes litotipos foram 
cortadas por diques e sills ácidos e máficos que desen-
cadearam um amplo processo de alteração hidrotermal e 
metassomático detalhado a seguir.

Mineralização epigenética (hidrotermal/me-
tassomática) – O sistema hidrotermal/metassomático 
registrado nos mármores manganesíferos e nas rochas 

carbonato-silicáticas foi individualizado nos padrões 
de veios (infill) V1, V2 e V3 e nos padrões de alteração 
metassomática W1, W2 e W3 impresso nas paredes dos 
veios (wall-rock alteration). Os veios V1, V2 e V3 foram 
individualizados com base em suas espessuras, paragê-
nese mineral e arranjo. V1 é constituído por cristais de 
quartzo e K-feldspatos grossos, subédricos, com espes-
sura de até 50 cm e eventuais presenças de vugs de até 
1 cm (Fig. 5A). O quartzo pode apresentar texturas em 
pente e bandas crustiforme de piroxmanguita (cor de 
rosa), kanoita e espessartita (normalmente mais exter-
na) que o envolvem V1. V2 é formado por cristais subé-
dricos, grossos de kanoita, piroxmanguita e espessartita 
(Figs. 5B e 5C). Distingue-se de V1 por possuir espessu-
ra máxima em torno de 10 cm e pela quase ausência de 
quartzo e K-feldspato. V3 apresenta paragênese e arran-
jo semelhante a V2, contudo, é marcado pela presença de 
jacobsita (de até 1 cm) e magnetita (Figs. 5E e 5F). 

A zona de alteração W1 é constituída por poiqui-
loblastos grossos de espessartita (até 2 cm de extensão), 
piroxmanguita e kanoita com a presença de inclusões 
de kutnohorita e Mn-flogopita (Figs. 5D e 5G). Ocor-
re envolvendo o sistema V1 e é envolvida por uma se-
gunda zona de alteração (W2), rica em carbonatos de 
manganês e composta por kutnahorita, Mn-flogopita e 
espessartita. A kutnohorita ocorre como cristais grano-
blásticos, poligonais, de tamanho médio (de até 1 mm de 
extensão) associados comumente com cristais de espes-
sartita euédrica (de até 0,5 cm de extensão). Vênulas de 
K-feldspato, espessartita e magnetita ocorrem ao longo 
de W1 e W2. O último estágio de alteração (W3) im-
prime distintos arranjos na rocha encaixante e é marca-
do pela presença de poiquiloblastos de hialofano, Mn-
-diopsídio e rodonita. A paragênese e a química mineral 
presente na zona W3 é a mesma da rocha encaixante, 
da qual se distingue apenas por uma mudança textural. 
(Fig. 5H). Esfalerita, calcopirita, pirrotita e pirita são os 
principais sulfetos presentes e ocorrem associados prin-
cipalmente a W3. A Figura 6 apresenta o difratograma 
com a identificação de minerais presentes nas paragê-
neses singenética e epigenética, como piroxmanguita, 
kanoita, kutnohorita e rodonita. Tais minerais também 
foram avaliados via microssonda eletrônica, conforme 
apresentado por Salgado et al. (2019a.)

Figura 4. A) Mármore manganesífero; B) Rocha carbonato-silicática manganesífera. Largura dos testemunhos de 
sondagem ~ 63 mm.
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Figura 5. Aspectos petrográficos das mineralizações manganesíferas hidrotermalizadas da Formação Buritirama. 
A) V1 paralelo à S1//Bn hospedado em mármore manganesífero. É bordejado em sua porção inferior por uma 
zona rica em piroxmanguita; B) V2 discordante à S1//Bn hospedado em mármore manganesífero e composto por; 
C) kutnohorita, espessartita, kanoita e piroxmanguita; D) V2 associado a zona de alteração W1 hospedado em 
mármore manganesífero; E) e F) V3 marcado pela presença de jacobsita; G) V2 associado às zonas de alteração W1 
e W3; H) zonas de alteração W2 e W3. C, D, E e F representam fotomicrografias em luz polarizada. As abreviações 
mineralógicas estão de acordo com Whitney & Evans (2010) (Cal – Calcita; Di – diopsídio; Dol – dolomita; Fds – 
feldspato; Rdn – rodonita; Phl – flogopita; Hyl – Hialofano; Sps – espessartita; Kut – Kutnohorita; Kan – kanoita; Mag 
– magnetita; Pxm – piroxmanguita; Jct – Jacobsita).
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A separação entre piroxmanguita e rodonita, 
bem como entre Mn-diopsídio e kanoita, além de 
balizadas pela química mineral e pela petrografia mi-
croscópica (Salgado et al. 2019a, 2021), foi suportada 
por difrações de raio-X. A Figura 6A e 6B apresen-
tam difratogramas para a amostra do protominério 
singenético (metamorfizado) e para o protominério 
epigenético (hidrotermalizado), respectivamente. 
Destaque para a paragênese rodonita-Mn-diopsídio 
no protominério singenético e da paragênese kanoi-
ta-piroxmanguita para o protominério hidrotermal 
(epigenético).

 

Figura 6. A) Difratograma da mineralização singenéticas 
(mármore manganesífero) marcado pela presença de 
rodonita e Mn-diopsídio; B) Difratograma da minerali-
zação epigenética (veio hidrotermal V1 - infill) marcado 
pela presença de piroxmanguita e kanoita.

Mineralização supergênica – os óxidos de 
manganês constituem-se a partir da decomposição dos 
mármores manganesíferos e rochas carbonato-silicá-
ticas manganesíferas (Fig. 7), dando origem a minera-
lizações com teores de Mn normalmente superiores a 
30% de Mn e inferiores a 30% de Mn, respectivamente. 
Os óxidos de manganês apresentam baixa cristalinida-
de (criptocristalino) e tiveram sua mineralogia defini-
da principalmente via a combinação entre dados de di-
fração de raios-X e dados composicionais provenientes 
de análises de microssonda eletrônica. As paragêneses 

minerais foram definidas para amostras com teores de 
Mn superiores à 40%; entre 40% e 30% e; entre 30% 
e 20% (Figs. 8A, 8B e 8C). As amostras com teores de 
Mn superiores à 40% são constituídas predominante-
mente por criptomelano (Fig. 9) seguido por todoroki-
ta, hollandita, birnessita e bixbiita (subordinada). Nas 
amostras com teores de Mn entre 40% e 30% as fases 
óxidos mais representativas seguem presentes, con-
tudo, ainda ocorrem litioforita, espessartita e quartzo 
(Fig. 10). Nas amostras com teores de Mn entre 30% 
e 20% as fases óxidos principais persistem, contudo 
adiciona-se a ocorrência de hausmannita e das fases 
silicáticas quartzo, K-feldspato, caulinita, gibbsita e 
espessartita (Fig. 11).

Figura 7. A) Fotomicrografia de luz transmitida óxidos de 
manganês (opacos) envolvendo cristais de kutnohorita 
(branco) e Mn-flogopita (marrom); B) Fotomicrografia 
de luz refletida onde os cristais de kutnohorita e Mn-
flogopita apresentam cor cinza escuro e o óxido de 
manganês (criptomelano) exibe tom de cinza claro.
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Figura 8. Mineralizações manganesíferas supergênicas (saprólitos). A) e B) representam concentrações de Mn 
superiores a 40% e entre 40% e 30%, respectivamente. Os saprólitos de constituíram a partir da decomposição de 
mármores manganesíferos; C) representa concentrações de manganês entre 30% e 20% e o saprólito e constituiu a 
partir da decomposição de uma rocha carbonato-silicáticas manganesíferas. 

Figura 9. Difratograma de amostra com teores de Mn 
superior a 40%. Destaque para alta concentração modal 
de criptomelano. 

Figura 10. Difratograma de amostra com teores de Mn 
entre 30% e 40%. Destaque para presença de litioforita. 

Figura 11. Difratograma de amostra com teores de 
Mn entre 20% e 30%. Destaque para presença de 
hausmannita, quartzo e feldspato.

DISCUSSÃO

Aspectos estruturais da Formação Buritira-
ma no contexto do Domínio Carajás

A Formação Buritirama registra um padrão es-
trutural marcado por três fases deformacionais com-
pressionais desenvolvidas durante a orogênese Transa-
mazônica (2,06 Ga; Tavares & Silva 2013) e uma fase 
extensional tardia (Salgado et al. 2019a). No contato 
basal da Formação Buritirama ocorrem migmatitos vin-
culados ao Complexo Xingú ou ao Metagranito Igara-
pé Gelado. Tais migmatitos registram uma deformação 
transcorrente destrógira provavelmente desenvolvida 
durante o Arqueano, conforme reportado por Pinhei-
ro & Holdsworth (2000) para migmatitos aflorantes 
ao longo do Rio Itacaiúnas. Recorda-se que a tectônica 
transcorrente registrada na Formação Buritirama tem 
caráter sinistrógiro e idade paleoproterozoica. 
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Considerando o padrão da foliação e bandamento 
metamórfico registrados nas unidades tectonoestra-
tigráficas Inferior, Intermediária e Superior, o signifi-
cativo encurtamento crustal culminou no paralelismo 
entre as estruturas S1//Bn//S2 e no desenvolvimento 
de zonas de cisalhamento compressionais dúcteis as-
sociadas a uma foliação milonítica (Fig. 3C). Zonas de 
cisalhamento transcorrentes sinistrógiras marcadas por 
foliações verticalizadas e atribuídas ao escape lateral de 
massas geram a deflexão das estruturas S1//Bn//S2 (Fig. 
3E). Ambos os cisalhamentos em conjunto os diferen-
tes padrões de dobramento (D1, D2, D3 e D4) geram 
uma significativa dispersão na direção e nos mergulhos 
das estruturas S1//Bn//S2. Contudo, S1//Bn//S2 podem 
ser representadas por um máximo modal em torno de 
030/40 (direção de mergulho e mergulho). Ainda, regis-
tra-se uma tendência geral de redução dos ângulos de 
mergulho da base (foliação verticalizada) para o topo 
da Formação Buritirama ao longo de sua seção tipo, fato 
este atribuído à um anteparo formado pelo embasamen-
to Arqueano. 

De maneira geral, o padrão estrutural da 
Formação Buritirama pode ser sintetizado em 
duas macroestruturas, sendo a estrutura N60°W 
correspondente as superfícies de empurrão e ao 
bandamento metamórfico, enquanto a estrutura N30°E 
correlaciona-se as falhas transcorrentes (falhas de 
rasgamento). Entende-se que ambas as estruturas se 
desenvolveram durante à orogênese Transamazônica, 
que é registrada na Serra de Buritirama por um claro 
transporte de massa para SE. A macroestrutura N60°W 
representa possivelmente o eixo de maior alongamento 
da bacia Buritirama Ambos os trends estão fortemente 
presentes nas porções Arqueanas do domínio Carajás em 
seu limite norte (Tavares et al. 2018), sugerindo um certo 
controle das estruturas Arqueanas sob as estruturas 
desenvolvidas durante o Paleoproterozoico.

Mineralizações manganesíferas da 
Formação Buritirama

As mineralizações manganesíferas carbonáti-
cas presentes na Formação Buritirama são descritas por 
Salgado et al. (2021) como singenéticas e correlaciona-
das ao clássico modelo envolvendo um oceano óxido-
redutor (estratificado) com a formação de carbonatos 
de manganês diagenéticos em ambientes anóxicos/
sub-óxicos (Maynard 2010). No entanto, um hidroter-
malismo atribuído principalmente a intrusão de diques 
ácidos relacionados a Suíte Serra dos Carajás (1,88 Ga; 
Machado et al. 1991, Dall’Agnol et al. 2005) imprime tex-
turas escarníticas em trechos expressivos da Formação 
Buritirama. Especificamente, nas rochas carbonáticas 
manganesíferas da Unidade Intermediária é descrito um 
processo epigenético de infiltração de fluídos hidroter-

mais (infill) e alteração (wall-rock alteration), por sua vez 
individualizados com base em aspectos texturais e em 
suas paragêneses minerais em V1, V2, V3 e W1, W2 e 
W3, respectivamente. Considerações a respeito deste 
hidrotermalismo são descritas a seguir:

i) A presença de kanoita e piroxmanguita ocorre 
restrita as zonas hidrotermais escarníticas. Este 
entendimento vem em substituição ao previa-
mente proposto por Salgado et al. (2019a), onde 
as paragêneses hidrotermais não foram indivi-
dualizadas. A piroxmanguita apresenta menores 
concentrações de Ca se comparado a rodonita, 
de forma semelhante ao reportado por Nayak 
& Mohapatra (1998) para as mineralizações 
manganesíferas do grupo Gangpur (Índia). A 
piroxmanguita e rodonita provavelmente cons-
tituíram-se via reações de descarbonatação en-
volvendo o consumo de rodocrosita e kutnaho-
rita, respectivamente. Abrecht & Peters (1975) e 
Peters et al. (1978) sugerem que a rodonita seja es-
tável a maiores condições de temperatura, mas a 
fugacidade de CO

2 
pode ser o principal controle 

na formação de ambos os minerais. A bibliogra-
fia ainda carece de estudos mais detalhados dos 
processos de cristalização da piroxmanguita, 
rodonita e kanoita, mas ao julgar pelo presente 
trabalho, a kanoita e a piroxmanguita possivel-
mente se constituíram sob condições de menor 
pressão e temperatura se comparado a paragê-
nese rodonita e Mn-diopsídio. Estruturas crus-
tiformes e vugs observadas às mineralizações epi-
genéticas são normalmente atribuídas a níveis 
crustais relativamente rasos;

ii) As concentrações de manganês (rocha-total) nos 
mármores manganesíferos e nos mármores man-
ganesíferos hidrotermalizados são relativamente 
semelhantes e sugerem que o hidrotermalismo 
tenha tido pouca contribuição na remobilização 
do manganês. O hidrotermalismo é marcado es-
sencialmente pela adição de sílica e alumínio às 
rochas encaixantes. Ressalta-se apenas que o 
aumento nas concentrações de manganês nas fa-
ses carbonáticas é observado nas mineralizações 
epigenéticas o que sugeri a redistribuirão deste 
elemento entre as fases minerais;

iii) As feições escarníticas reportadas podem re-
fletir as porções superficiais de um sistema de 
alteração hidrotermal mais amplo, onde um 
plúton estaria alojado à níveis crustais mais 
profundos.
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iv. A mineralização manganesíferas de natureza 
supergênica podem alcançar profundidades de 
até 60 m e constituem-se a partir da decompo-
sição de silicatos e carbonatos de manganês que 
dão origem as aos minerais de minério: crip-
tomelano, todorokita, hollandita, birnessita, 
bixbiita, litioforita e hausmannita. Dentre os 
minerais de ganga, destaca-se a ocorrência de 
quartzo, K-feldspato (caulim) e gibbsita. Os 
óxidos de manganês presentes no depósito de 
Buritirama também constituem as principais 
fases minerais nos depósitos de Azul e Sereno 
(Araújo & Sousa 2018), ambos inseridos no do-
mínio Carajás. O predomínio de criptomelano 
nos referidos depósitos é evidenciado ainda por 
elevadas anomalias gamaespectrométricas ob-
tidas pelo canal do potássio (Araújo & Sousa 
2018). A similaridade entre as paragêneses mi-
nerais dos depósitos de manganês oxidados do 
domínio Carajás e a predominância de óxidos 
contendo o elemento manganês em seu mais 
elevado grau de oxidação (Mn4+) reflete o in-
tenso processo supergênico desenvolvido em 
florestas tropicais.

Contexto geotectônico da Formação 
Buritirama 

A Formação Buritirama tem sido interpretada ao 
longo dos últimos anos ora como parte do Domínio Bacajá 
(Vasquez & Rosa-Costa 2008) ora como componente do 
Domínio Carajás (Tavares et al. 2018, Araújo & Sousa 2018, 
Oliveira 2018). Seguindo o entendimento de Vasquez & 
Rosa-Costa (2008), diversos trabalhos publicados ainda 
hoje limitam a porção norte do Domínio Carajás pelo li-
neamento Cinzento, gerando assim uma incongruência 
com os trabalhos publicados posteriormente, em especial 
com a Folha Caldeirão (Oliveira, 2018), que apresenta 
importantes unidades litoestratigráficas vinculadas ao 
Domínio Carajás entre os lineamentos Cinzento e de Bu-
ritirama (Fig. 1).

Visando contribuir com entendimento do limite 
norte do Domínio Carajás e com a gênese das mineraliza-
ções manganesíferas presentes na Formação Buritirama ao 
longo Serra Buritirama, Salgado et al. (2019a) apresentam a 
primeira proposição tectono-estratigráfica para a Forma-
ção Buritirama. Salgado et al. (2019b) reportam idades iné-
ditas do Riaciano e Sideriano para populações de zircões 
detríticos coletados em quartzitos da Unidade Inferior e 
Superior da Formação Buritirama, definindo assim idade 
máxima deposicional no Paleoproterozoica (~2,1 Ga). Sal-
gado et al. (2021) reforçam a natureza plataformal da bacia 
Buritirama via a apresentação de dados geoquímicos de 
mármores da Unidade Inferior que registram altas razões 

Y/Ho e padrões de elementos terras-raras similares à da 
água oceânica. A natureza marinha da Formação Buriti-
rama ainda é indicada pelo modelo metalogenético pro-
posto para os carbonatos manganesíferos. As principais 
idades de zircões detríticos obtidas nos quartzitos das 
unidades Inferior e Superior correlacionam-se ao Domí-
nio Carajás, contudo, aportes de sedimentos na bacia Bu-
ritirama provenientes de uma arco-magmático Riaciano 
estabelecido à nordeste do domínio Carajás são sugeridos 
por zircões detríticos de idades entorno de 2,1 Ga a 2,2 Ga.

O Metagranito Buritirama de natureza cálcio-al-
calino, anorogênico, foi datado em aproximadamente 
2,55 Ga (Salgado et al. 2019b) sendo esta idade corres-
pondente a uma população expressiva dos zircões de-
tríticos datados na Formação Buritirama. Os zircões do 
Metagranito Buritirama ainda forneceram duas idades 
concórdias de 2,76 Ga e 2,88 Ga sugerindo que o mes-
mo tenha intrudido às unidades Metagranito Igarapé 
Gelado e/ou Complexo Xingu. A colocação do Granito 
Buritirama é relacionada aos processos extensionais que 
podem ter sido percursores da Bacia Buritirama, contu-
do, isso implicaria em um amplo espectro deposicional 
onde as sedimentações teriam ocorrido entre aproxima-
damente 2,5 Ga e 2,1 Ga. O reconhecimento de unidades 
geológicas com idades entre 2,3 e 2,4 Ga no limite norte 
do Domínio Carajás é um ponto chave neste entendi-
mento, sendo uma possibilidade plausível, consideran-
do que tais idades de sedimentação foram reportadas 
na porção sul do Domínio Carajás (Araújo & Nogueira 
2019). O avanço das pesquisas geológicas pode indicar 
um cenário de bacias sedimentares paleoproterozoicas 
separadas por altos estruturais arqueanos de forma si-
milar ao proposto para diferentes unidades cratônicas 
arqueano-paleoproterozoicas (Condie & O’neill, 2010). 
Esta configuração, em princípio, é sugerida pela ocor-
rência restrita de zircões detríticos de idade riaciana e 
sideriana nas unidades paleoproterozoicas presentes 
nas porções internas do Domínio Carajás. Este cenário 
geotectônico seria distinto da proposição de Araújo 
et al. (2021) e Tavares et al. (2018), que vislumbram 
uma bacia única ao longo de todo limite norte do 
Domínio Carajás.

Considerando o quadro de entendimento atual 
exposto, são apresentadas abaixo algumas proposições 
e conjecturas visando contribuir para futuros trabalhos 
no limite norte do Domínio Carajás e em sua interface 
com o Domínio Bacajá:

i) Araújo & Sousa (2018) em trabalho referente 
às mineralizações manganesíferas do Domínio 
Carajás prolongam a Formação Buritirama para 
sul englobando as ocorrências manganesíferas 
da Serra do Sereno, por sua vez denominadas 
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como um membro da Formação Buritirama 
(Membro Sereno). Araújo et al. (2021) traçam 
uma correlação entre diferentes unidades 
do Domínio Carajás agora entendidas como 
paleoproterozoicas, dentre elas, a Serra do 
Sereno e a Formação Buritirama. Apesar desta 
proposição inicial ser de grande valia e relevante 
para o entendimento geológico da área, este 
panorama ainda não é claro, já que a Formação 
Buritirama apresenta maior grau metamórfico 
(fácies anfibolito) e um controle estratigráfico 
essencialmente estrutural. Entende-se como 
fundamental no avanço deste entendimento, 
a obtenção de dados geoquímicos e isotópicos 
nos metassedimentos presentes ao longo da 
Serra do Sereno. Até o momento, evidencias 
de que ambas as bacias possam ter sido 
depositadas no contexto de um mesmo oceano 
paleoproterozoico restringem-se a anomalias 
isotópicas positivas de carbono detectadas em 
carbonatos de natureza marinha da Formação 
Buritirama (Salgado et al. 2021) e em arenitos 
localizadas nas imediações da Serra do 
Sereno (Bekker et al. 2017). Ambas anomalias 
são correlacionadas a Excursão Isotópica 
Lomagundi. Caso a Formação Buritirama 
seja cronocorrelata às unidades geológicas 
da Serra do Sereno, ambas irão se distinguir 
por seus ambientes deposicionais, sendo um 
ambiente marinho plataformal proposto para 
a Formação Buritirama (Salgado 2020) e um 
ambiente de talude marinho sugerido para 
as litologias da Serra do Sereno (Araújo & 
Sousa 2018). Neste trabalho, foi sugerido que a 
unidade manganesífera presente na Formação 
Buritirama ao longo da serra homônima 
seja denominada de Unidade Intermediária 

Manganesífera, seguindo a estruturação 
tecno-estratigráfica previamente proposta 
por Salgado et al. (2019a) e evitando uma 
correlação direta com os litotipos aflorantes 
na Serra do Sereno até que este panorama seja 
elucidado.

ii) A idade de 2,55 Ga (U-Pb em zircão) obtida 
para o Metagranito Buritirama o torna 
cronocorrelato a outros plútons presentes 
na porção norte do Domínio Carajás, 
como o Granito Old Salobo (Machado et 
al. 1991, Lindenmayer et al. 1994), o Granito 
Itacaiúnas (Souza et al. 1996) e o Granito GT-
46 (Toledo et al. 2019). Com o avanço dos 
estudos geocronológicos, possivelmente esta 
idade se torne mais expressiva no Domínio 
Carajás e possa corroborar com as sugestões 
de Tallarico et al. (2005), Toledo et al (2019) e 
Salgado et al. (2019b), de que o magmatismo 
Neoarqueano tardio represente um evento 
extensional de caráter regional. Ainda, a 
análise textural destas intrusões constitui 
um importante indicador do alcance da 
deformação do evento Transamazônico nas 
porções internas do Domínio Carajás, já que 
as deformações dúcteis reportadas para o 
Metagranito Buritirama (Salgado et al. 2019b) 
não estão presentes nos corpos reconhecidos 
ao longo do Lineamento Cinzento (e.g.  GT-46, 
Toledo et al. 2019). Neste cenário, o tectonismo 
Transamazônico (~2,06 Ga, Tavares & Silva, 
2013) se restringiria a uma possível expressão 
rúptil nas porções internas do Domínio 
Carajás, contudo, tal conjectura deve ser ainda 
detalhada e investigada (Fig. 12).

Figura 12. Representação esquemática de uma seção NE-SW ao longo dos domínios Bacajá (Complexo Vila Santa 
Fé) e Carajás, com o indicativo da propagação da expressão dúctil da deformação Transamazônica (~2,06 Ga) tendo 
como referência o magmatismo de ~2,50 Ga (Modificado de Oliveira, 2018).
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CONCLUSÕES

Os recentes trabalhos desenvolvidos na porção 
norte do Domínio Carajás têm trazido à tona questões 
quanto ao posicionamento do limite entre os domínios 
Carajás e Bacajá, qual o significado das unidades pa-
leoproterozoicas existentes nesta região, o que repre-
senta o magmatismo Neoarqueano tardio (~2,50 Ga) 
identificado nesta área e se as mineralizações mangane-
síferas presentes ao longo da Serra Buritirama (Forma-
ção Buritirama) e da Serra do Sereno são cronocorrela-
tas. Estes pontos são aqui abordados principalmente 
sob a ótica da Formação Buritirama e do Metagranito 
Buritirama. Em um modelo geotectônico incipiente, o 
magmatismo Neoarqueano anorogênico (~2,50 Ga) é, 
neste momento, entendido como uma expressão de um 
evento extensional presente na porção norte do Domí-
nio Carajás, possivelmente precursor da futura bacia 
sedimentar de Buritirama. É representado por plútons 
ao longo dos lineamentos Cinzento e Buritirama. Tex-
turas deformacionais dúcteis foram descritas apenas 
no Metagranito Buritirama (Lineamento Buritirama) 
e podem ser empregadas como um balizador da fren-
te de propagação dúctil da deformação Transamazô-
nica para a porção interna do Domínio Carajás, já que 
ao longo do Lineamento Cinzento os plútons e veios 
Neoarqueanos tardios são descritos como corpos iso-
trópicos.

As texturas hidrotermais escarníticas registra-
das nas mineralizações epigenéticas manganesíferas 
da Unidade Intermediária abrangem três gerações de 
veios principais (V1, V2 e V3) e três zonas de alteração 
metassomática (W1, W2 e W3). Minerais como kanoi-
ta e piroxmanguita, são aqui vinculados exclusivamen-
te à paragênese hidrotermal. O evento hidrotermal im-
presso na Formação Buritirama é atribuído à intrusão 
de diques ácidos associados à granitogênese da Suíte 
Carajás (1,88 Ga; Machado et al. 1991; Dall’Agnol et al. 
2005), contudo, as rochas dessas intrusões ainda ne-
cessitam ser datadas. A mineralização manganesífera 
supergênica é constituída essencialmente por cripto-
melano, todorokita, hollandita, birnessita, bixbiita, li-
tioforita e hausmannita. Tal paragênese é semelhante 
à reportada para os depósitos de Azul e Sereno, sendo 
marcado por óxidos com a presença de manganês te-
travalentes, refletindo um elevado grau de oxidação, 
comum em florestas tropicais.

Por fim, salienta-se que futuros trabalhos podem 
revelar uma maior expressão do magmatismo Neoar-
queano tardio (~2,50 Ga) e a presença de outras unida-
des supracrustais paleoproterozoicas no limite norte 
do Domínio Carajás. Ainda, a evolução do entendi-
mento geológico do Domínio Bacajá tem papel chave 
na configuração geológica do limite norte do Domínio 
Carajás. 
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RESUMO: O presente trabalho teve como objetivo realizar a 
classificação taxonômica de paleoinvertebrados marinhos, assim 
como a reconstrução paleoambiental dos depósitos carbonáticos 
da Formação Itaituba, aflorante na região de Monte Alegre, 
borda norte da Bacia do Amazonas, contribuindo com novos 
dados para o refinamento paleofaunal e paleoambiental desta 
região. O conteúdo fossilífero das rochas carbonáticas e folhelhos é 
representado predominantemente por braquiópodes das famílias 
Athyrididae, Rhipidomellidae, Spiriferidae, Productidae, 
Productellidae e Strophomenidae, associados a briozoários 
das famílias Fistuliporidae, Rhomboporidae e Fenestellidae, 
crinoides da família Anthinocrinidae e gêneros Baryschyr e 
Ciclocaudex, foraminíferos bentônicos dos grupos miliolídeos e 
fusulinídeos, e trilobitas indefinidos. A ocorrência do crinoide 
Baryschyr restringe a idade desses depósitos ao Pensilvaniano 
médio (Idade Moscoviana). Quatro microfácies padrão (MFP) 
e duas zonas faciológicas (ZF) foram individualizadas: a) ZF 
7, representa um ambiente lagunar com circulação aberta, 
caracterizado pelos depósitos das microfácies wackestones 
siliciclásticos bioturbado (MFP 09) e wackestones/packstones 
siliciclásticos (MFP 10), com fósseis de braquiópodes, crinoides, 
equinoides, foraminíferos miliolídeos e fusulinídeos, trilobitas e 
briozoários. b) ZF 8, representa um ambiente lagunar protegido, 
caracterizado pelos depósitos de wackestones siliciclásticos 
peloidal (MFP 16) e mudstones (MFP 23), com assembleia fóssil 
limitada a braquiópodes, equinoides e foraminíferos miliolídeos. 
Portanto, o paleoambiente destes depósitos corresponde a 
um ambiente lagunar com circulação aberta que viabilizou a 
formação de wackestones e packstones siliciclásticos (MFP 09 e 
10) e o desenvolvimento de uma fauna de invertebrados marinhos 
diversificada que atestam o ambiente marinho aberto, eutrófico, 
com águas quentes, claras, bem oxigenadas, salinidade normal e 
energia moderada. Posteriormente o ambiente evoluiu para uma 
laguna protegida com circulação restrita de água que possibilitou 
a formação de wackestones siliciclásticos e mudstones (MFP 16 

e 23) e o desenvolvimento de uma fauna restrita composta por 
organismos adaptados a condições ambientais estressantes 
devido as grandes flutuações nas taxas de salinidade, 
temperatura, oxigênio e energia. Esta biota limitada condiz com 
um ambiente de águas mais salinas e depletadas em nutrientes, 
enquanto a presença de grãos siliciclásticos indicam um 
ambiente proximal com influência de sedimentação continental. 
As feições bioestratinômicas, caracterizadas por baixo grau de 
fragmentação, desarticulação e abrasão parcial, assim como a 
incrustação de briozoários cystoporados (Fistuliporidae) em 
carapaças de braquiópodes e segmentos colunares de crinoides, 
sugerem exposição dos esqueletos por curto período de tempo na 
interface água-sedimento e rápido soterramento em condições 
ambientais de baixa energia. De modo geral, este trabalho 
detalha os depósitos lagunares e reforça a Idade Moscoviana 
atribuída à Formação Itaituba, bem como interpretações 
paleoambientais, que sugerem que uma plataforma carbonática 
se estabeleceu na Bacia do Amazonas durante o Pensilvaniano.

PALAVRAS-CHAVE: Microfacies Padrão; Carnonífero; 
Plataforma Carbonática; Formação Itaituba.

ABSTRACT: Thus, the present work aimed to carry out 
the taxonomic classification of marine paleoinvertebrates, as 
well as the paleoenvironmental reconstruction of the Itaituba 
Formation deposits, outcropping in the region of Monte Alegre, 
northern edge of the Amazonas Basin, contributing with new 
data for the paleofaunal and paleoenvironmental refinement of 
this region. The fossiliferous content of carbonates and shales 
is predominantly represented by brachiopods of the families 
Athyrididae, Rhipidomellidae, Spiriferidae, Productidae, 
Productellidae and Strophomenidae, associated with bryozoans 
of the families Fistuliporidae, Rhomboporidae and Fenestellidae, 
and the crinoids represented by the Family Anthinocrinidae and 
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the genera Baryschyr and Ciclocaudex, benthic foraminifers 
miliolid and fusulinid, and undefined trilobites. The occurrence 
of the Baryschyr crinoid restricts the age of these deposits to 
the Middle Pennsylvanian (Moscovian Age). Four Standard 
Microfacies (SMF) and two Faciologic Zones (FZ) have been 
individualized: a) FZ 7, representing a lagoon environment with 
open circulation, characterized by siliciclastic wackestones 
(SMF 09) and siliciclastic wackestones/packstones (SMF 
10) deposits, consisting of brachiopods, crinoids, echinoids, 
miliolids and fusulinids foraminifers, trilobites, and bryozoans 
fossils. b) FZ 8, representing a sheltered lagoon environment, 
characterized by deposits of peloidal siliciclastic wackestones 
(SMF 16) and mudstones (SMF 23), with a fossil assemblage 
limited to brachiopods, echinoids and miliolid foraminifera. 
Therefore, the paleoenvironment of these deposits started in 
a lagoon environment with open circulation that enabled the 
formation of wackestones and siliciclastic packstones (SMF 09 
and 10) and the development of a diversified marine invertebrate 
fauna that attest to the open, eutrophic marine environment, 
with waters warm, clear, well oxygenated, normal salinity and 
moderate energy. Subsequently, the environment evolved into a 
sheltered lagoon with restricted water circulation that allowed 
the formation of siliciclastic wackestones and mudstones (SMF 

16 and 23) and the development of a restricted fauna composed 
of organisms adapted to stressful environmental conditions 
due to large fluctuations in the rates of salinity, temperature, 
oxygen and energy. This limited biota is consistent with an 
environment of more saline and nutrient-depleted waters, 
while the presence of siliciclastic grains indicates a proximal 
environment influenced by continental sedimentation. The 
biostratinomic features, characterized by a low degree of 
fragmentation, disarticulation, and partial abrasion, as well 
as the encrustation of cystoporate bryozoans (Fistuliporidae) 
in brachiopod carapaces and columnar segments of crinoids, 
suggest exposure of the skeletons for a short-time at the 
water-sediment interface and rapid burial in low-energy 
environmental conditions. In general, this work details the 
lagoon deposits and reinforces the Moscovian Age attributed 
to the Itaituba Formation, as well as paleoenvironmental 
interpretations, which suggest that a carbonate platform was 
established in the Amazonas Basin during the Pennsylvanian 
Period.

KEYWORDS: Standard Microfacies; Carboniferous; 
Carbonate Platform; Itaituba Formation.

INTRODUÇÃO

Considerando que a deposição de carbonatos e a 
distribuição dos organismos é controlada por parâme-
tros ambientais específicos como profundidade, tem-
peratura, salinidade, energia da água, turbidez, dispo-
nibilidade de oxigênio e nutrientes, a caracterização 
de microfácies juntamente com a associação fossilífera, 
são essenciais para interpretação e reconstrução pa-
leoambiental, paleogeográfica, paleoclimática e evolu-
tiva de plataformas carbonáticas (Flügel 2004, Tucker 
& Wrigth 1990, Wilson 1975, Atasoy et al. 2018).

O Período Carbonífero é marcado por variações 
climáticas, oscilações no nível do mar, desenvolvimento 
de desertos, geleiras no sul do Gondwana e deposição 
de sucessões marinhas (Caputo & Crowell 1985, Ross 
& Ross 1987, Rowley et al. 1985, Cao et al. 2019), sendo 
que durante o Pensilvaniano, ingressões marinhas 
resultaram em um mar epicontinental na porção 
central do Gondwana ocidental, interligando as bacias 
do Parnaíba, Amazonas e Solimões (Harrington 1962, 
Scotese & McKerrow 1990). A conexão entre essas 

bacias foi registrada pelos depósitos carbonáticos 
associados a fósseis marinhos variados (Almeida 
& Carneiro 2000, Anelli 1999, Carvalho & Fonseca 
1988, Scomazzon 2004). Especificamente na Bacia 
do Amazonas, essa transgressão é representada pelos 
depósitos carbonáticos da Formação Itaituba (Cunha 
et al. 2007).

As rochas carbonáticas atualmente são os maiores 
reservatórios de hidrocarbonetos, representando cerca 
de 40% a 60% das reservas do mundo (Flügel 2004). 
De acordo com estudos geoquímicos, a Bacia do 
Amazonas é considerada potencialmente petrolífera 
(Milani & Zalán 1999, Neves 1990, Rezende & Brito 
1973), com as ocorrências mais representativas de 
óleo e gás registradas em arenitos da sequência 
Pensilvaniano-Permiana, principalmente da Formação 
Monte Alegre (Neves 1990). Além disso, os calcários 
da Formação Itaituba registram a mais abundante 
e diversa fauna marinha da Bacia do Amazonas. Os 
principais estudos desenvolvidos quanto a ocorrência 
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fossilífera enfocam aspectos bioestratigráficos, com 
ênfase principalmente na análise de microfósseis como 
conodontes e palinomorfos (Daemon & Contreiras 1971, 
Lemos & Medeiros 1996, Lemos & Scomazzon 2001, 
Nascimento et al. 2009, Scomazzon & Lemos 2005), 
fazendo desses depósitos, um dos mais importantes 
para o entendimento do sistema petrolífero e evolução 
da Bacia do Amazonas.

Embora o conteúdo macrofóssil dos estratos 
carbonáticos seja relativamente abundante, ainda 
são poucos os estudos que abordam a classificação 
taxonômica. Portanto, o presente estudo visa a 
caracterização taxonômica da associação macrofóssil 
da Formação Itaituba representada por braquiópodes, 
briozoários e crinoides na região de Monte Alegre, as-
sim como a interpretação do ambiente deposicional 
destes depósitos carbonáticos, mediante a análise inte-
grada de dados petrográficos e paleontológicos, forne-
cendo novos subsídios para o refinamento paleofaunal 
e ampliando a compreensão paleoambiental da Forma-
ção Itaituba durante o Pensilvaniano, na borda norte 
da Bacia do Amazonas.

CONTEXTO GEOLÓGICO

A Bacia do Amazonas, possui extensão de cerca 
de 500.000 km2 e preenchimento sedimentar de até 6 
km de espessura no seu depocentro (Cunha et al. 2007). 
É limitada ao norte pelo escudo das Guianas, ao sul 
pelo escudo de Guaporé, a oeste pelo arco de Purus 
que a separa da Bacia do Solimões, e a leste pelo arco 
de Gurupá que a separa da Bacia do Marajó (Caputo 
et al. 1972, Cordani et al. 2009, Cunha et al. 1994, Neves 
1990). A gênese da bacia é atribuída a processos 
distensivos com direção norte-sul decorrentes dos 
estágios colisionais finais do Ciclo Brasiliano, seguida 
de subsidência termal e posterior desenvolvimento de 
uma sinéclise intracontinental (Cordani et al. 2009, 
Cunha et al. 1994, Montalvão & Bezerra 1980, Neves 
1990).

A sucessão aqui estudada pertence a Formação 
Itaituba. Esta é composta principalmente por 
carbonatos fossilíferos depositados durante a 
transgressão marinha que ocorreu no Gondwana 

durante o Pensilvaniano (Almeida & Carneiro 2000, 
Cunha et al. 1994, Harrington 1962). Seu conteúdo 
fossilífero é representado principalmente por 
uma diversa e abundante fauna de invertebrados 
marinhos composta por foraminíferos bentônicos, 
escolecodontes, conodontes, corais, briozoários, 
crinoides, trilobitas, ostracodes, gastrópodes, bivalves 
e braquiópodes (Derby 1894, Figueiras 1983, Moutinho 
2006, Scomazzon 2004). A Formação Itaituba 
apresenta limite estratigráfico inferior concordante 
com os depósitos siliciclásticos da Formação Monte 
Alegre, e é sotoposta concordantemente pelos 
depósitos evaporíticos da Formação Nova Olinda 
(Cunha et al. 2007) (Fig. 1B). A idade Morrowana-
Desmoinesiana (Neobashkiriana-Eomoscoviana) é 
indicada para os depósitos da formação, com base em 
estudos de conodontes, fusulinídeos e palinomorfos 
(Daemon & Contreiras 1971, Lemos & Medeiros 1996, 
Lemos & Scomazzon 2001, Nascimento et al. 2005, 
Nascimento et al. 2009, Petri 1952a, Playford & Dino 
2000, Scomazzon & Lemos 2005, Scomazzon et al. 
2016). 

MATERIAIS E MÉTODOS

Dados fósseis e litológicos foram coletados ao 
longo da frente de mineração ativa de pedreiras de cal-
cário em torno da cidade de Monte Alegre, Estado do 
Pará, na borda norte da Bacia do Amazonas (Fig. 1A). 
Dados paleontológicos e sedimentológicos foram obti-
dos e coletados durante campanhas de campo, além da 
elaboração do perfil litoestratigráfico da seção de aflo-
ramento, onde foram obtidos aproximadamente 260 
espécimes fósseis.

A descrição dos macroinvertebrados foi baseada 
principalmente na classificação de Ruppert e Barnes 
(1996). Todos os organismos fósseis foram classifica-
dos ao nível de Família, exceto duas espécies perten-
centes à classe Crinoidea que foram classificados ao 
nível de gênero. A identificação foi realizada no Labo-
ratório Multidisciplinar de Geologia I, da Universida-
de Federal do Oeste do Pará, com auxílio de microscó-
pio estereoscópio binocular. 
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Foram realizadas seis seções delgadas especifi-
camente em níveis fossilíferos, visando a identificação 
mineralógica, textural e um refinamento taxonômico 
e paleoambiental. A classificação de rochas carboná-
ticas seguiu a proposta por Dunham (1962). A fábrica 
e as texturas foram classificadas de acordo com Folk 
(1965, 1974), Friedman (1965), Logan & Seminiuk 
(1976) e Sibley & Gregg (1987). A análise de microfá-
cies seguiu a versão modificada por Flügel (2004) do 
esquema de classificação de microfácies proposta por 
Wilson (1975). A análise quantitativa foi realizada por 
proporção modal estimada de grãos e matriz usando 
diagramas de comparação desenvolvidos por Baccelle 
& Bosellini (1965). A composição quantitativa de cada 

amostra está documentada na Tabela 1. A diferenciação 
da composição mineralógica dos carbonatos foi realiza-
da em seções delgadas por tingimento com solução de 
alizarina vermelha S e ferricianeto de potássio, baseada 
na metodologia de Friedman (1959). A determinação 
do teor aproximado decarbonato de cálcio (CaCO

3
) foi 

realizada através do método capilar, semelhante ao de 
Ledésert et al. (2009). O método consiste em mensurar 
a concentração CaCO

3
 através da medição proporcio-

nal do volume de dióxido de carbono (CO
2 
) liberado a 

partir da reação de ácido clorídrico (HCl) com carbo-
nato de cálcio (CaCO

3
 ). O CO

2
 liberado desloca uma 

coluna de água, indicando o volume de CO
2
 desprendi-

do da amostra.

Figura 1. (A) Mapa geológico e de localização da área de estudo (modificado de Vasquez et al. 2008). (B) Carta 
estratigráfica da Bacia do Amazonas, com destaque para a Formação Itaituba (modificado de Cunha et al. 1994).
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RESULTADOS

Taxonomia
A identificação dos organismos fósseis, teve 

como base os trabalhos de Nickles & Bassler (1900), 
Schuchert & Cooper (1932), Bancroft (1986), Angioli-
ni (2001), Morozova (2001), Posenato (2001), Hlebs-
zevitsch (2004), e Voros et al. (2016), Williams et al. 
(1965). A classificação taxonômica de braquiópodes, 
briozoários e crinoides segue as adotadas por Miller 
(1821), King (1850), Simpson (1895), Moore & Jeffords 
(1968), Bancroft & Wyse Jackson (1995), Brunton et al. 
(1995), Williams et al. (1996). A distribuição geográfica 
considera o registro dos espécimes nas demais bacias 
sedimentares brasileiras.

Reino ANIMALIA

Filo BRACHIOPODA Cuvier 1805

Classe RHYNCHONELLATA Williams et al. 1996

Ordem ATHYRIDIDA Boucot et al. 1964

Família ATHYRIDIDAE M’Coy 1844

Figura 2A-D

Descrição: Este braquiópode apresenta concha 
ventribiconvexa e forma ovalada. Sua ornamentação é 
constituída de linhas concêntricas que iniciam próxi-
mo ao forâmen e crescem sentindo à borda. Suas bor-
das achatadas dão um aspecto de bico na união entre 
elas. O umbo é delgado, encurvado e agudo. As linhas 
de ornamentação são observadas nas valvas dorsal e 
ventral. Seu tamanho varia, sendo o comprimento de 
1,5 a 2,1 cm e largura 2 a 2,7 cm. Sete exemplares deste 
espécime foram descritos para a área de estudo.

Em seção delgada este braquiópode é caracteriza-
do por apresentar microestrutura impontuada exibin-
do cristais prismáticos de calcita orientados perpendi-
cularmente à margem da concha.

Amplitude estratigráfica: Ordoviciano superior 
ao Jurássico inferior (Moore et al. 1952).

Discussão:  O holótipo de Athyrididae segundo 
Clarkson (1998), apresenta conchas fortemente bicon-
vexas a ventribiconvexa, impontuada, ornamentação 
composta por linhas de crescimento, elevação radial 
convexa na valva dorsal denominada dobra, conforme 
observado neste trabalho. Esta característica associada 
com as descrições feitas por Angiolini (2001), Posenato 
(2001) e Camacho & Longobucco (2007) reforçam que 
este organismo apresenta valva ventral convexa com 
contorno oval alongado. A concha é geralmente de ta-
manho médio biconvexo com um contorno subcircular 
e umbonal. A ornamentação é composta por linhas de 
crescimento e corrugações superficiais. Mendes (1957) 
e Chen et al. (2005) identificaram e descreveram espé-
cimes do gênero Composita na Formação Itaituba.

Distribuição geográfica: Formação Itaituba, Bacia do 
Amazonas (Chen et al. 2005, Mendes 1957).

Ordem ORTHIDA Schuchert & Cooper 1932

Família RHIPIDOMELLIDAE Schuchert 1913

Figura 2E-F

Descrição: A morfologia da espécie consiste em 
uma concha subcircular, biconvexa. A valva ventral é 
longa e apresenta diminuição na convexidade no senti-
do das extremidades em relação à valva dorsal. Sua or-
namentação consiste em linhas de crescimento. Estas 
são intersectadas por linhas radiais que se iniciam no 
umbo e se estende por todo o comprimento das valvas 
denominadas costelas. O umbo é pequeno, pontudo e 
pouco elevado. Os espécimes apresentam tamanho va-
riado de 1,0 a 1,8 cm. 149 exemplares foram identifica-
dos, sendo os mais abundantes entre os espécimes de 
braquiópodes identificados.

Amplitude estratigráfica: Cambriano inferior ao 
Permiano superior (Moore et al. 1952).

Discussão:  A concha deste braquiópode é bicon-
vexa, subcircular a semielíptica, normalmente orna-
mentada por linhas de crescimento e costelas, confor-
me foi observado e, geralmente impontuada (Clarkson 
1998, Moore et al. 1952). Merriam (1973) ressalta que a 
valva ventral é mais côncava e longa que a valva dorsal. 
Ambas se achatam em direção à linha de comissura e 
não apresentam vestígios de sulco ou dobra. Mendes 
(1956a) e Chen et al. (2005) mencionam a ocorrência do 
gênero Rhipidomella na Formação Itaituba.

Distribuição geográfica: Formação Maecuru 
(Carvalho 1972) e Itaituba, Bacia do Amazonas (Chen 
et al. 2005, Mendes 1956a)

Ordem SPIRIFERIDA Waagen 1883

Família SPIRIFERIDAE King 1846

Figura 2G-J 

Descrição: A concha deste braquiópode é ventri-
biconvexa, apresenta forma subtriangular alargada com 
margem posterior reta. Linha de articulação alongada 
que se assemelha a uma asa. A concha é ornamentada 
por costelas radiais. A valva ventral possui um sulco, 
uma depressão radial que inicia no bico e termina na 
extremidade da valva, enquanto que a valva dorsal apre-
senta um sulco. 62 exemplares foram identificados.

Amplitude estratigráfica: Carbonífero inferior 
ao Permiano (Williams et al. 1965). 

Discussão: Os espiriferidas são conhecidos por 
suas conchas biconvexas, estróficas, alongadas trans-
versalmente, dobra dorsal e sulco ventral (Williams et 
al. 1965).  A sua longa linha de articulação é frequen-
temente a parte mais larga da concha e se assemelha a 
uma asa, e seria um instrumento para evitar que a con-
cha afundasse no substrato lamoso (Ruppert & Bar-
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nes 1996). Os espécimes estudados apresentam as ca-
racterísticas morfológicas descritas acima. Espécies do 
gênero Neospirifer e Anthracospirifer foram descritas por 
Mendes (1956b) e Chen et al. (2005), respectivamente, 
na Formação Itaituba.

Distribuição geográfica: Formações Manacapu-
ru e Itaituba, Bacia do Amazonas (Chen et al. 2005, 
Mendes 1956b, Tomassi et al. 2015). Formação Piauí, 
Bacia do Parnaíba (Anelli 1999).

Classe STROPHOMENATA Williams et al. 1996
Ordem PRODUCTIDA Sarycheva & Sokolskaya 1959

Família PRODUCTIDAE Gray 1840
Figura 2K-M

Descrição: Apresentam concha plano-convexa, 
valva ventral lobada, o comprimento varia de 1,5 a 3 cm, 
linha de articulação reta dando uma aparência de asa 
a concha. O umbo é arredondado e encurvado. Alguns 
exemplares apresentam rugas concêntricas na região 
umbonal. A valva ventral é ornamentada por costelas 
radias finas e associada a espinhos bem esparsados. Es-
tes são evidenciados pelas cicatrizes.  Foram identifi-
cados cinco exemplares.

Amplitude estratigráfica: Ordoviciano ao Per-
miano (Brunton et al. 1995).

Discussão: As conchas geralmente são plano-
-convexas (Brunton et al.,1995). Em alguns gêneros, 
podem ser côncavo-convexas, bilobadas. Geralmen-
te, apresentam espinhos tubulares esparsos na valva 
ventral, conforme foram observados nos exemplares 
identificados, podendo ocorrer em ambas as valvas. 
Costelas radiais geralmente presentes. O umbo pode 
ser reticulado, placas dentárias são ausentes ocorren-
do apenas em gêneros mais antigos. Os exemplares são 
semelhantes aos gêneros Marginifera e Kozlowskia des-
critos por Mendes (1959) e Chen et al. (2005) para a 
Formação Itaituba.

Distribuição geográfica: Formação Itaituba, Ba-
cia do Amazonas (Chen et al. 2005, Mendes 1959). For-
mação Piauí, Bacia do Parnaíba (Anelli 1999).

Família PRODUCTELLIDAE Schuchert 1929
Figura 2N-Q

Descrição: Este Productellidae possui concha pe-
quena em relação aos Productidae. Apresenta concha 
plano-convexa. Na superfície externa ventral, ocorre 
um sulco tornando a valva mais abaulada e separando 
dois lobos. Apresenta linha de articulação alongada. A 
ornamentação é caracterizada por costelas radiais e ci-
catrizes de espinhos na valva ventral. Dois exemplares 
descritos apresentam tamanho de 1,5cm. 

Em seção delgada, os productídeos são caracte-
rizados pelos seus espinhos, que geralmente apresen-
tam uma forma concêntrica com duas camadas: uma 
interna fibrosa espessa, orientada paralela à margem, 

e outra externa fibrosa fina, orientada perpendicular à 
margem, e o centro oco.

Amplitude estratigráfica: Ordoviciano ao Per-
miano (Brunton et al. 1995).

Discussão: Esses Productellidae são caracteriza-
dos por apresentar conchas pequenas, conforme obser-
vado, e médias, a valva ventral uniformemente convexa 
e espinhosa, com um umbo reticulado (Brunton et al. 
1995). Dentes podem estar presentes ou ausentes. A 
valva braquial é geniculada e pode ter ornamentação 
reticulada na região umbonal, mas não possui espi-
nhos. Chen et al. (2005) identificou o gênero Inflatia na 
Formação Itaituba. 

Distribuição geográfica: Formação Itaituba, Ba-
cia do Amazonas (Chen et al., 2005). Formação Piauí, 
Bacia do Parnaíba (Anelli 1999).

Ordem STROPHOMENIDA Opik 1934
Família STROPHOMENIDAE King 1846

Figura 2R-U
Descrição: Estes braquiópodes apresentam forma se-
micircular. A valva ventral é ornamentada por costelas 
radiais saindo do umbo até a borda da concha. Apre-
senta concha côncavo-convexa. A valva dorsal é mais 
achatada, não apresentam espinhos. O comprimento 
varia de 3,1 a 4,3 cm e a largura de 3,6 a 3,7 cm. 17 exem-
plares foram identificados.
Estes braquiópodes em seção delgada apresentam mi-
croestrutura pseudopunctate, caracterizada por uma 
forma cônica na camada fibrosa. Algumas dessas carac-
terísticas podem ser vistas nos exemplares descritos.
Amplitude estratigráfica: Ordoviciano superior ao 
Carbonífero superior (Williams 1953).
Discussão: Estes braquiópodes são caracterizados por 
suas conchas côncavo-convexo, conforme observado, 
podendo ser lisas ou ornamentadas com costelas radias, 
sem espinhos, forâmen pedicular localizado supra-api-
calmente, contorno da concha normalmente com linha 
de articulação relativamente larga (Williams 1953).  
Distribuição geográfica: Formação Itaituba, Bacia do 
Amazonas. Formação Piauí, Bacia do Parnaíba (Anelli 
1999)

Filo BRYOZOA Ehrenberg 1831
Classe STENOLAEMATA Borg 1941

Ordem CYSTOPORATA Astrova 1964
Família FISTULIPORIDAE Ulrich 1882

Figura 3A e D
Descrição: Estes briozoários apresentam colônias 

incrustantes delgadas. Os zoécios possuem aberturas 
arredondadas a poligonal, e bem esparsados entre si. Os 
zoários ocorrem incrustando outros organismos como 
as conchas dos braquiópodes e colunas dos crinoides. 
Representado por três exemplares.
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Amplitude estratigráfica: Ordoviciano inferior 
ao Permiano superior (Clarkson 1998). 

Discussão: Esses organismos são unilaminares 
a multilaminares, e como características formam 
colônias incrustantes e massivas (Bancroft & Wyse 
Jackson 1995). Os zoóides possuem forma tubular com 
aberturas circulares a poligonais próximo um do outro, 

organizados de forma radial. Na Bacia do Amazonas, 
Derby (1894) identificou o gênero Fistulipora na 
Formação Itaituba e Katzer (1933) o gênero Reptaria 
na Formação Maecuru.

Distribuição geográfica: Formações Maecuru 
e Itaituba, Bacia do Amazonas (Derby 1894, Katzer 
1933).

Figura 2. Braquiópodes. Athyridida A-D, A) vista da valva ventral, B) região posterior, C) representação esquemática 
superficial da valva ventral, D) fotomicrografia mostrando no centro fragmento de concha de Athyridida (At) com 
microestrutura exibindo cristais grossos de calcita orientados perpendicularmente à margem da concha. Orthida 
E-F, E) vista da valva ventral e F) representação esquemática detalhando a ornamentação composta por linhas de 
crescimento e costelas da valva ventral. Spiriferida G-J, G) vista da valva ventral, H) desenho esquemático exibindo 
as costelas e o sulco na superfície da valva ventral, I) vista lateral e J) posterior. Productida K-Q, K) vista da valva 
ventral, L) desenho esquemático detalhando a superfície da valva ventral, exibindo sua ornamentação composta 
por costelas e espinhos, M) vista posterior, N) vista da valva ventral de Productellidae, O) vista da região posterior 
da concha e P) desenho esquemático da superfície da valva ventral, Q) fotomicrografia mostrando espinhos de 
productídeos (Pr) em seção transversal com sua diagnóstica estrutura concêntrica exibindo duas camadas: um 
interna fibrosa paralela à margem da concha e outra externa orientada radialmente, com o centro preenchido 
por calcita espática. Strophomenida R-U, R) vista da valva ventral e S) valva dorsal, T) desenho esquemático da 
superfície da valva ventral, U) fotomicrografia mostrando no centro concha com microestrutura pseudopunctate 
de Strophomenida (St). Ec: fragmento de equinoderma. Barras de escala: 10 mm.
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Ordem CRYPTOSTOMATA Vine 1884

Família RHOMBOPORIDAE Simpson 1895

Figura 3C

Descrição: Os fragmentos de zoários apresentam 
estrutura tubular ou cilíndrica que se ramificam em 
duas direções em relação ao ramo principal. O espaço 
entre os zoécios é estreito e estes são separados por sa-
liências proeminente. Possuem abertura ovalada e es-
tão dispostos em fileiras diagonais.

Amplitude: Ordoviciano inferior ao Permiano su-
perior (Clarkson 1998). 

Discussão: Os briozoários da família Rhombopo-
ridae formam colônias delicadas, eretas e ramificadas 
semelhantes a árvores; os zoécios possuem abertura 
elíptica ou circular, dispostos em filas longitudinais, 
como observado, ou diagonais regulares, espinhos cur-
tos podem ocorrer entre as aberturas (Simpson 1895). 
Espécies do gênero Rhombopora foram descritas por 
Derby (1894) na Formação Itaituba.

Distribuição geográfica: Formações Maecuru 
e Itaituba, Bacia do Amazonas (Derby 1894, Katzer 
1933).

Ordem FENESTELLIDA Astrova e Morozova 1956

Família FENESTELLIDAE King 1849

Figura 3B

Descrição: Estes briozoários apresentam forma 
laminar. Zoécios com abertura ovalada e dispostos em 
arranjo de rede. Devido ao tamanho relativamente pe-
queno não foi possível observar fenestras.

Amplitude estratigráfica: Ordoviciano médio ao 
Permiano superior (Clarkson 1998).

Discussão: Os zoários da Família Fenestellidae 
são eretos, reticulados ou fenestrados, com ramos uni-
laminados com crescimento lateral. Podem apresentar 
forma em funil ou leque (King 1850). Os zoécios geral-
mente apresentam abertura circular ou elíptica e estão 
dispostos em filas longitudinais. Os espaços retangula-
res ou ovais entre os zoécios são as fenestras, elas são 
conectadas por barras transversais. Não foi possível 
observar fenestras nos briozoários estudados. Espécies 
dos gêneros Polypora, Synocladia e Fenestella foram des-
critas por Derby (1894) e Katzer (1933) na Formação 
Itaituba.

Distribuição geográfica: Formações Maecuru e 
Itaituba, Bacia do Amazonas (Derby 1894, Katzer 1933, 
Távora & Cavalcanti 1996). Formação Piauí, Bacia do 
Parnaíba (Anelli 1999).

Filo ECHINODERMATA Klein 1734

Classe CRINOIDEA Miller 1821

Ordem ANGULATA Stukalina, 1967

Família ANTHINOCRINIDAE Yeltyschewa & Sisova 
1966

Figura 3E-F

Descrição: Este crinoide é representando por uma pla-
ca isolada, com forma pentagonal e arestas retas, com 
cerca de 1mm de diâmetro. O lúmen é pequeno e ar-
redondado. A aréola é grande, côncava e pentagonal, 
delimitada pelo curto crenulário composta por linhas 
retas e grossas.

Amplitude estratigráfica: Siluriano superior ao Per-
miano inferior (Hlebszevitsch 2004).

Discussão: As espécies desta família são caracteriza-
das por apresentar segmentos colunares pentagonais 
com ângulos fortemente marcados, arestas lisas sem 
cicatrizes de cirros. O lúmen é circular e possui tama-
nho moderado, circundado pela aréola côncava, penta-
gonal, como observado, de tamanho médio, delimitada 
pelo crenulário com crênulas curtas, retas e grossas 
(Hlebszevitsch 2004). 

Distribuição geográfica: Formação Itaituba, Bacia do 
Amazonas.

Ordem INCERTAE SEDIS

Família CYCLOMISCHIDAE Moore & Jeffords 1968

Gênero Baryschyr Moore e Jeffords 1968

Figura 3G

Descrição: O gênero Baryschyr é representado por 
um disco isolado, apresenta diâmetro de 9 mm. O lú-
men é pentalobado e tem 3 mm de diâmetro. Não pos-
sui aréola. O crenulário é formado por linhas finas e 
radiais, circundando o pequeno lúmen. 

Amplitude estratigráfica: Pensilvaniano médio 
(Moore & Jeffords 1968).

Discussão: O gênero Baryschyr é caracterizado 
por facetas articuladas com um lúmen médio a grande, 
pentalobado, como observado, cercado por crenulário, 
com crênulas retas e moderadamente finas. Cicatrizes 
de cirros podem estar presentes ou ausentes nas espé-
cies deste gênero e dispostas de forma irregular na has-
te (Moore & Jeffords 1968).

Distribuição geográfica: Formação Itaituba, Ba-
cia do Amazonas.

Gênero Ciclocaudex Moore & Jeffords 1968

Figura 3H-I

Descrição: O gênero Ciclocaudex é representado 
por discos isolados e segmentos colunares com forma-
to cilíndrico. O comprimento varia de 0,9 a 1,7 cm. O 
diâmetro varia de 0,3 a 1,3 cm. Alguns segmentos colu-
nares apresentam marcas e fragmentos de cirros. O lú-
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men é circular, não possui aréola, o crenulário é simples 
e circunda o lúmen com linhas retas e espaçamento re-
gular entre si. Dez exemplares representam a família 
nos calcários descritos neste trabalho.

Amplitude estratigráfica: Mississipiano inferior 
ao Pensilvaniano superior. (Moore & Jeffords 1968).

Discussão: As espécies deste gênero são 
caracterizadas por apresentar haste reta ou fracamente 

convexa longitudinalmente, cicatrizes de cirros, 
crenulário com crênulas longas e retas, aréola ausente, 
como observado, ou insignificante, lúmen geralmente 
com contorno circular e pequeno (Moore & Jeffords 
1968). 

Distribuição geográfica: Formação Ponta Grossa, 
Bacia do Paraná (Scheffler & Fernandes 2007). Formação 
Itaituba, Bacia do Amazonas (Marino et al. 2007).

Figura 3. A) Fragmento de Fistuliporidae. B) Fragmento de Fenestellidae. C) Ramos fragmentados de Rombhoporidae. 
D) Fotomicrografia mostrando briozoário incrustante (Bry) em um fragmento de braquiópode (Bra), em seção 
transversal. E) Placa de Anthinocrinidae e F) representação esquemática exibindo detalhes da placa colunar. G) 
Disco colunar do gênero Baryschyr. H) Disco colunar do gênero Ciclocaudex e I) segmento colunar de Ciclocaudex. 
Fotomicrografias J-L, seção transversal de J) foraminífero fusulinídeo (Fu) e K) miliolídeo (Mi). L)  Fragmento de 
trilobita (Tr). Barras de escala: 10 mm.

Análise de microfácies

Ao longo dos 33 m de sucessão sedimentar 
composta por carbonatos, folhelhos e arenitos (Figs. 

4 e 5), foram identificados quatro microfácies padrão, 
correspondendo conjuntamente a uma zona faciológica 
lagunar (Flügel 2004, Irwin 1965). Os principais 
componentes e interpretação paleoambiental de cada 
microfácies são mostrados nas Tabelas 1 e 2.
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Tabela 2. Tipos de microfácies e zonas faciológicas da Formação Itaituba, na região de Monte Alegre.

Microfácies Microfácies 
Padrão (MFP)

(Flügel 2004)

Zona 
Faciológica (ZF) 
(Flügel 2004)

Ambiente 
Deposicional

Principais componentes

Wackestone 
siliciclásticos 
bioturbado

MFP 09

ZF 7
Laguna com 
circulação 
aberta

Quartzo, intraclastos, raros fragmentos 
de foraminíferos e equinodermas.

Wackestone/
Packstone 
siliciclástico

MFP 10 Foraminíferos miliolídeos e 
fusulinídeos, crinoides, briozoários, 
espinhos de equinoide e productídeos, 
fragmentos de braquiópodes, 
equinodermas e trilobitas, intraclastos, 
quartzo e calcisferas.

Wackestone 
siliciclástico 
peloidal

MFP 16

ZF 8
Laguna com 
circulação 
restrita

Peloides, quartzo, foraminíferos 
bentônicos, espinhos de equinoides e 
productídeos, crinoides, fragmentos 
de braquiópodes, equinodermas e 
trilobitas, calcisferas.

Mudstone 
peloidal

MFP 23 Raros foraminíferos miliolídeos e 
fragmentos de braquiópodes

Wackestone siliciclásticos bioturbado (Fig. 6A). 
Esta microfácies padrão é composta por grãos silici-
clásticos representados predominantemente por grãos 
de quartzo monocristalino e menos frequente por pla-
gioclásio, muscovita e zircão de tamanho silte grosso, 
subangulosos e moderadamente selecionados. Cristais 
subédricos a euédricos cúbicos de pirita ocorrem de 
forma disseminada na matriz. Intraclastos de musdsto-
nes são comuns. Os raros bioclastos são representados 
por fragmentos de equinodermas e foraminíferos em 
meio a matriz micrítica peloidal. A bioturbação é indi-
cada pela distribuição irregular de organismos.  Equi-
vale à MFP 09 de Flügel (2004), que corresponde ao 
ambiente deposicional lagunar com circulação aberta.

Wackestone/Packstone siliciclástico (Fig. 6B-D). 
Esta microfácies padrão é caracterizada pelas texturas 
wackestone e packstone. É constituída por matriz mi-
crítica peloidal, calcisferas, intraclastos, cristais finos 
de anidrita e pirita, além de grãos siliciclásticos de ta-
manho silte grosso, subangulosos a subarredondados, 
moderadamente selecionados, representados predo-
minantemente por grãos de quartzo monocristalino, 
e menos frequente por muscovita, plagioclásio e mi-
croclínio. Os bioclastos correspondem a fragmentos 
principalmente de braquiópodes, equinodermas, fora-
miníferos do grupo dos miliolídeos e fusulinídeos, frag-
mentos de briozoários, trilobitas e fragmentos de plan-
tas e com menor frequência, espinhos de equinoides e 
productídeos, observados tanto em seção transversal 
quanto longitudinal, alguns anexados a concha; sendo 
que algumas conchas apresentam incrustação de brio-

zoário. O cimento de calcita ocorre preenchendo algu-
mas câmaras de foraminíferos e conchas de braquiópo-
des (Fig. 6D) com textura equant (cimento precoce do 
tipo A) e espática (cimento tardio tipo B), enquanto no 
espaço intergranular ocorre na forma em mosaico, além 
do cimento de sílica e pirita. Anidrita e sílica ocorrem 
substituindo parcialmente a calcita em fragmentos 
de trilobitas e braquiópodes. Essa microfácies é equi-
valente à MFP 10 de Flügel (2004), que representa o 
ambiente deposicional lagunar com circulação aberta. 

Wackestone siliciclástico peloidal (Fig. 6E). Esta 
microfácies é constituída por matriz micrítica peloidal 
fina, calcisferas, dolomita, grãos siliciclásticos, princi-
palmente grãos de quartzo monocristalino de tamanho 
silte grosso, subangulosos a subarredondados, bem sele-
cionados, e subordinadamente por plagioclásio e mus-
covita. Os bioclastos são representados por fragmentos 
principalmente de braquiópodes e equinodermas per-
tencentes as classes equinoide e crinoide, espinhos de 
productídeos, e foraminíferos miliolídeos. Cimento de 
calcita com textura equant (cimento tipo A) e espática 
(cimento tipo B) ocorre preenchendo câmaras de fora-
miníferos. A pirita ocorre como cristais subédricos de 
forma disseminada na matriz. Poros são preenchidos 
por cimento de calcita e sílica. Anidrita ocorre substi-
tuindo parcialmente alguns fragmentos de braquiópo-
des. De acordo com a classificação textural e conteúdo 
fossilífero, esta microfácies equivale à MFP 16 de Flügel 
(2004) e indica um ambiente deposicional lagunar pro-
tegido com circulação moderada de água.
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Figura 4. Seção estratigráfica da sucessão estudada com distribuição de microfácies, amostras, conteúdo fossilífero 
e teor de carbonato de cálcio.
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Mudstone (Fig. 6F). Esta microfácies é composta 
essencialmente por matriz micrítica peloidal. Os 
bioclastos são muito raros e correspondem a foraminíferos 
miliolídeos e fragmentos de braquiópodes. Apresenta 
estilólitos, cristais euédricos de dolomita e cristais 

subédricos e anédricos de pirita que ocorrem de forma 
disseminada. O cimento de calcita com textura espática 
ocorre preenchendo câmaras de foraminíferos e fraturas. 
Esta microfácies é equivalente à MFP 23 de Flügel (2004) 
e indica um ambiente deposicional lagunar restrito.

Figura 5. Sucessão carbonato-siliciclástica da Formação Itaituba em raseamento ascendente, onde: (A) Seção 
panorâmica do afloramento, com arenitos no topo; (B) Intercalação entre packstones e folhelhos, onde ocorrem as 
principais abundâncias e diversidades fossilíferas da seção estudada e (C) Fragmentos de galerias de Thalassinoides. 
A pessoa em B tem 1,5 m.
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Figura 6. Tipos de microfácies. A) Wackestone siliciclásticos bioturbado (MFP-09).  B e D) Packstone siliciclástico (MFP-
10). C) Wackestone siliciclástico (MFP-10). E) Wackestone siliciclástico peloidal (MFP-16). F) Mudstone (MFP-23). Bra: 
braquiópode, Bry: briozoário, Ca: calcisfera, Ec: fragmento de equinoderma, Fo: foraminíferos, Fu: fusulinídeo, Ic: 
intraclasto, Mi: miliolídeo, Pr: espinho de productídeo, Tr: trilobita.

.
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DISCUSSÃO

Abundância relativa, bioestratigrafia e 
feições bioestratinômicas

A macrofauna dos carbonatos e folhelhos da 
Formação Itaituba na região de Monte Alegre inclui 
uma grande abundância e diversidade de braquiópodes 
comparada à crinoides e briozoários (Fig. 7). O registro 
fóssil é representado pela identificação de um total de 
11 famílias e dois gêneros.

A distribuição cronoestratigráfica dos organismos 
fósseis identificados indica que todos viveram durante 
o período Carbonífero (Fig. 8). Além disso, ressalta-se a 
distribuição estratigráfica do gênero Baryschyr, restrita 
ao Pensilvaniano médio (Moore & Jeffords 1968), 
reforçando a idade pensilvaniana atribuída à Formação 
Itaituba por Petri (1952a), Playford & Dino (2000), 
Nascimento et al. (2009) e Scomazzon et al. (2016).

As amostras fósseis de braquiópodes, crinoides e 
briozoários apresentam boa preservação, evidenciadas 
pelas feições ornamentais das amostras, que não 
apresentam feições de desgaste intenso. Os espécimes 
identificados de forma geral apresentam baixo grau de 
fragmentação e desarticulação, como observado em 
muitas amostras de braquiópodes que permanecem 
articuladas. Localmente, ocorre abrasão parcial, 
evidenciada pela perda de estruturas externas como, 
por exemplo, os espinhos dos productídeos. Alterações 
por dissolução e bioerosão na superfície dos bioclastos 
não foram observadas. Estas feições indicam a curta 
exposição do esqueleto na interface água-sedimento e 
o rápido soterramento sob baixa energia (Simões et al. 
2010). Todas estas feições estão alinhadas às observadas 
por Moutinho (2006) em seu estudo tafonômico de 
invertebrados da Formação Itaituba em uma seção 
aflorante na borda sul da Bacia do Amazonas. A 
preservação de crinoides em forma de discos isolados 
e segmentos colunares, sugere a permanência destes 
restos esqueletais por algum tempo na interface água-
sedimento com ação de correntes promovendo a 
desarticulação (Ausich et al. 1999). Algumas amostras 
de braquiópodes e fragmentos de crinoides apresentam 
briozoários incrustantes. Estas ocorrências sugerem 
a permanência do resto esqueletal na interface água-
sedimento por período suficiente à formação da colônia 
incrustante (Moutinho 2006).

Figura 7. Abundância relativa dos macrofósseis 
identificados na Formação Itaituba na região de Monte 
Alegre.

Figura 8. Distribuição cronoestratigráfica dos 
macrofósseis identificados neste trabalho, com destaque 
para a amplitude estratigráfica do gênero Baryschyr, 
restringindo a idade da sucessão ao Pensilvaniano 
médio.
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Paleoecologia
Os braquiópodes são invertebrados marinhos 

sésseis, bentônicos, suspensívoros, com o corpo 
protegido por duas valvas (Ruppert & Barnes 1996). 
Consomem pouco oxigênio, são comuns em águas 
temperadas e considerados estenoalinos. No passado, 
algumas formas poderiam ter suportado condições 
hipersalinas como alguns pentameridas e hipossalinas 
como alguns terebratulidas e espiriferídeos (Camacho 
& Longobucco 2007). Por serem alimentadores de 
suspensão, habitam normalmente águas claras e 
com baixa taxa de sedimentação de finos. Durante 
o Paleozoico, eles foram extremamente abundantes 
e diversificados, habitando mares epicontinentais 
rasos (Anelli 1999, Carvalho 1972, Quadros 1981). 
Consequentemente, são os principais bioclastos em 
calcários paleozoicos. Os braquiópodes fósseis são 
encontrados em assembleias, geralmente compostas 
por várias espécies, além de outros invertebrados, 
sendo frequentemente o táxon dominante (Clarkson 
1998), como observado na seção de estudo. Dentre os 
táxons identificados, os braquiópodes possuem os 
exemplares mais bem preservados, evidenciado pelas 
conchas completas e preservação das ornamentações 
das conchas. Todas as famílias identificadas apresentam 
valvas ventrais e dorsais, exceto pelos exemplares das 
famílias da ordem Productida que são representados 
apenas por valvas ventrais. Conchas de espiriferídeos 
apresentam incrustação de briozoários cystoporados 
(Fistuliporidae). A ocorrência de braquiópodes 
nas bacias sedimentares brasileiras é registrada em 
rochas do Siluriano na Bacia do Amazonas, Formação 
Manacapuru (Tomasi et al. 2015). Nos depósitos do 
Devoniano são registrados nas bacias do Amazonas, 
formações Maecuru e Ererê (Carvalho 1972, Fonseca 
2004); Parnaíba, formações Pimenteira e Cabeças 
(Fonseca 2004, Gama Jr 2008); Paraná, Formação 
Ponta Grossa (Quadros 1981); e Jatobá, Formação Inajá 
(Pereira 2011). Nos carbonatos do Carbonífero são 
registrados nas bacias do Amazonas, Formação Itaituba 
(Chen et al. 2005, Mendes 1956a, Mendes 1957, Mendes 
1957) e Parnaíba, Formação Piauí (Anelli 1999). Nos 
depósitos do Permiano são registrados nas bacias do 
Acre, Formação Cruzeiro do Sul (Lemos & Silva 1996) 
e Paraná, Formação Rio Bonito (Rocha Campos 1964).

Os briozoários preservados nos depósitos 
carbonáticos da área de estudo pertencem a classe 
Stenolaemata, correspondendo a invertebrados 
marinhos coloniais, suspensívoros e estenoalinos, 
encontrados no registro fóssil desde o Ordoviciano 
(Carvalho 2011, Ruppert & Barnes 1996). Ocorrem 
principalmente em águas rasas, claras, com salinidade 
normal e oxigenadas da plataforma continental, 
podendo ocorrer até a região abissal, embora sua 

diversidade e representatividade numérica diminua com 
o aumento da profundidade (Clarkson 1998). A presença 
de briozoários, atesta um ambiente marinho raso, 
temperado, com disponibilidade de carbonato de cálcio 
e nutrientes, enquanto sua baixa abundância possa estar 
relacionada a condições ambientais estressantes, como 
baixa salinidade, taxa de sedimentação moderada a alta, 
afetando a alimentação destes organismos, sendo bons 
indicadores paleoambientais e paleoclimáticos (Smith 
1995). Os briozoários fósseis da formação de estudo 
apresentam-se na forma de colônias incrustantes e eretas, 
preservados como fragmentos de zoários. As formas 
incrustantes ocorrem na carapaça de braquiópodes e 
segmentos colunares de crinoides, evidenciando o uso 
destes organismos como substrato para sua fixação 
e a relação simbiótica de briozoários com crinoides e 
braquiópodes. No Brasil o registro de briozoários fósseis 
do Devoniano são conhecidos nas bacias do Amazonas, 
Formação Maecuru (Katzer 1933, Távora & Cavalcanti 
1996) e Paraná, Formação Ponta Grossa (Petri 1948). 
Do período Carbonífero são registrados nas bacias do 
Amazonas, Formação Itaituba (Derby 1894, Katzer 
1933) e Parnaíba, Formação Piauí (Anelli 1999).

Por serem invertebrados bentônicos, epifaunais e 
suspensívoros, a distribuição dos crinoides é influenciada 
pelos fatores ecológicos do ambiente onde vivem, como 
o tipo do substrato, salinidade, temperatura e turbidez 
da água (Ruppert & Barnes 1996). São os equinodermas, 
com o mais rico registro fóssil sendo abundantes 
em rochas que foram depositadas em ambientes de 
plataforma interna e salinidade normal (Clarkson 1998, 
Ruppert & Barnes 1996). Na seção de estudo, assim 
como nas demais bacias sedimentares brasileiras, os 
crinoides foram preservados sob a forma de discos 
colunares isolados e segmentos colunares (Figs. 3E-I), 
alguns segmentos colunares apresentam incrustação de 
briozoários cystoporados (Fistuliporidae). No Brasil, os 
fósseis de crinoides do Devoniano são registrados nos 
arenitos das bacias do Amazonas, formações Maecuru 
e Ererê (Katzer 1933, Scheffler et al. 2014, Scheffler et 
al. 2015); Parnaíba, formações Pimenteira e Cabeças 
(Scheffler et al. 2010, Scheffler et al. 2011) e Paraná, 
formações Ponta Grossa e São Domingos (Ferreira & 
Fernandes 1985, Scheffler & Fernandes 2007, Scheffler 
et al. 2017). Estas bacias compartilham táxons em 
comum, dos gêneros Exasiodiscus, Laudonomphalus e 
Monstrocrinus, sugerindo alguma comunicação e rotas 
de migração de crinoides entre estas bacias durante 
o Devoniano (Scheffler 2010). São registrados em 
depósitos carbonáticos do Carbonífero da Bacia do 
Amazonas, Formação Itaituba (Katzer 1933, Marino et al. 
2007) e Bacia do Parnaíba, Formação Piauí (Campanha 
& Rocha-Campos 1979). A ocorrência de crinoides 
é citada por Lemos & Silva (1996) para depósitos do 
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Permiano da Bacia do Acre, Formação Cruzeiro do Sul 
e em depósitos carbonáticos do Mioceno na Bacia de 
Barreirinhas, Formação Pirabas (Távora et al. 2015).

Os trilobitas são um dos principais fósseis de 
artrópodes exclusivamente marinhos, restritos a era 
Paleozoica. Possuíam um exoesqueleto quitinoso, 
trilobado longitudinalmente (Ruppert & Barnes 1996). 
Foram organismos predominantemente bentônicos, 
habitando ambientes marinhos eutróficos, de águas 
rasas, límpidas, bem oxigenadas, pouco agitadas, 
movendo-se sobre o fundo marinho. Entretanto, ao 
longo de sua evolução ocuparam ambientes marinhos, 
desde a costa até profundidades abaixo da zona fótica, 
alguns adquiriam forma de vida planctônica, infaunal e 
nectônica. Quanto às formas de alimentação, a maioria 
eram sedimentívoros e alguns sendo predadores ou 
filtradores (Camacho & Longobucco 2007). Na seção 
de estudo, não foram observadas amostras macro de 
trilobitas, no entanto, sua ocorrência foi registrada 
em seções delgadas (Fig. 3L). No Brasil, os fósseis de 
trilobitas são bem registrados em arenitos, siltitos 
e folhelhos do Devoniano nas bacias do Amazonas, 
formações Ererê e Maecuru (Carvalho & Fonseca 
2007, Silva & Fonseca 2005); Paraná, Formação Ponta 
Grossa (Carvalho & Edgecombe 1991, Soares et al. 2007) 
e Parnaíba, formações Pimenteira e Longá (Carvalho et 
al. 1997, Carvalho & Ponciano 2015, Leme et al. 2003). 
Ocorrem ainda nos carbonatos do Carbonífero nas 
bacias do Amazonas, Formação Itaituba (Moutinho 
et al. 2016a) e Parnaíba, Formação Piauí (Anelli 1999, 
Carvalho & Fonseca 1988). Carvalho & Fonseca (1988) 
relatam a ocorrência de espécies do gênero Ameura 
nas formações Itaituba e Piauí, evidenciando a ligação 
geográfica existente entre as bacias do Amazonas e 
Parnaíba durante o Pensilvaniano.

Os foraminíferos são protistas bentônicos ou 
planctônicos, predominantemente marinhos, que se 
alimentam de matéria orgânica, diatomáceas e outros 
organismos. Esses microfósseis são representados no 
registro fóssil por suas carapaças (testas) compostas 
por carbonato de cálcio e mais raramente de composição 
orgânica ou silicosa (Carvalho 2011). No Paleozoico, são 
representados por formas bentônicas com ocorrência 
preferencialmente na região nerítica, enquanto as formas 
planctônicas com ocorrência preferencial na região 
abissal, surgiram somente a partir do Jurássico médio 
(Camacho & Longobucco 2007). Os foraminíferos da 
seção estudada correspondem a representantes dos 
grupos Miliolídeos e Fusulinídeos (Fig. 3J-K), sendo 
bons indicadores paleoecológicos. Os miliolídeos 
são comuns em ambientes costeiros e lagunares, de 
águas rasas, límpidas, quentes (25 ºC), com salinidade 
normal ou ligeiramente hipersalina e geralmente estão 

restritos à zona fótica devido sua associação com 
simbiontes (Camacho & Longobucco 2007). Nas bacias 
sedimentares brasileiras, os miliolídeos são registrados 
nos depósitos carbonáticos do Cretáceo da Bacia de 
Campos, Formação Macaé (Spadini et al. 1988) e na 
Bacia de Potiguar, Formação Jandaíra (Petri 1952b) 
e em depósitos miocênicos da Bacia de Barreirinhas, 
Formação Pirabas (Távora & Coelho 2006), com 
paleoambiente correspondentes à laguna protegida com 
variações nas taxas de salinidade e profundidade. Na 
Bacia do Amazonas, espécies do gênero Millerella foram 
registradas por Petri (1956) na Formação Itaituba. Os 
fusulinídeos habitavam os mares epicontinentais rasos, 
quentes, bem oxigenados, com salinidade normal, em 
plataformas abertas, principalmente com até 80 m de 
profundidade (Moore et al. 1952). Na Bacia do Amazonas 
espécies do gênero Fusulinella foram registradas por Petri 
(1956) na Formação Itaituba. A ocorrência de espécies 
do grupo fusulinídeos também foram registradas 
nos estratos do Pensilvaniano da Bacia do Solimões, 
Formação Carauari (Altiner & Savini 1991 apud Eiras et 
al. 1994) e Parnaíba, Formação Piauí (Souza et al. 2010). 
Ocorrem ainda em estratos permianos da Bacia do Acre, 
Formação Cruzeiro do Sul (Lemos & Silva 1996), todos 
com paleoambientes interpretados como depósitos de 
plataforma marinha aberta.

Modelo deposicional e paleogeográfico
A associação fóssil de invertebrados marinhos 

em carbonatos e folhelhos para a sucessão estudada é 
composta por braquiópodes, briozoários, equinodermas, 
foraminíferos bentônicos e trilobitas (Fig. 4). Sendo a 
ocorrência desses táxons controlada por parâmetros 
ambientais como profundidade, temperatura, salinidade, 
disponibilidade de oxigênio e nutrientes, e, portanto, 
restrita a determinados ambientes e fácies (Flügel 2004). 
A integração de dados de microfácies e paleontológicos, 
permitiu a interpretação do ambiente deposicional, 
como um ambiente lagunar com circulação aberta, 
com posterior evolução para laguna com circulação 
restrita. A partir da análise de microfácies e com base 
no modelo proposto por Wilson (1975), modificado 
por Flügel (2004), foram definidas quatro microfácies 
padrão (MFP) e duas zonas faciológicas (ZF 7 e ZF 8) 
(Figs. 4 e 9A), relacionadas à zona faciológica Z de Irwin 
(1965), caracterizada por ser uma zona de baixa energia 
hidráulica e circulação restrita de água em ambientes 
marinhos epicontinentais.

A ZF 7 representa um ambiente lagunar com 
circulação aberta, localizada dentro da zona fótica, 
normalmente acima da base de ondas de bom tempo, 
águas com circulação moderada e, salinidade e 
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temperaturas semelhantes à do mar adjacente, devido a 
sua conexão com o mar aberto (Tucker & Wrigth 1990, 
Wilson 1975). Estas condições ambientais favoreceram 
a deposição das microfácies wackestone siliciclásticos 
bioturbado (MFP 09) e wackestone/packstone 
siliciclásticos (MFP 10) e o desenvolvimento de uma 
fauna diversificada de invertebrados marinhos, sendo 
representada predominantemente por braquiópodes 
associada a crinoides, equinoides, foraminíferos dos 
grupos dos miliolídeos e fusulinídeos, trilobitas e 
briozoários. Embora não sejam abundantes, a ocorrência 
de espinhos de equinoides, crinoides, fusulinídeos e 
formas ramosas de briozoários confirmam um ambiente 
marinho aberto, eutrófico, com águas quentes, claras, 
bem oxigenadas, salinidade normal, energia moderada 
e constante circulação de água e nutrientes (Flügel 
2004, Tucker & Wrigth 1990, Wilson 1975). A conexão 
da laguna ao mar aberto possibilitou condições 
ambientais com energia moderada promovendo o 
suprimento contínuo de nutrientes e remoção de 
parte dos sedimentos finos, favorecendo a ocorrência 
de organismos com morfologias delicadas e que não 
são adaptados à grandes variações nas condições 
ambientais, como por exemplo, briozoários ramosos, 
crinoides e foraminíferos fusulinídeos. No entanto, a 
baixa abundância de bioclastos pode estar relacionada 
ao baixo conteúdo de carbonato de cálcio (Fig. 4) 
e a eventuais influxos de sedimentos terrígenos, 
restringindo a ocorrência de organismos suspensívoros 
vulneráveis ao aumento da turbidez.

A ZF 8 representa um ambiente lagunar 
protegido situado dentro da zona fótica, com circulação 
restrita de água e ocorrência de organismos adaptados 
a condições ambientais estressantes devido às grandes 
flutuações nas taxas de salinidade, temperatura, 
oxigênio e energia (Tucker & Wrigth 1990). Essas 
condições propiciaram a deposição das microfácies 
wackestone siliciclásticos peloidal (MFP 16) e 
mudstone (MFP 23), com uma assembleia fossilífera 
representada predominantemente por braquiópodes 
associada a equinoides e foraminíferos miliolídeos. Esta 
biota limitada composta por organismos tolerantes às 
grandes variações nas condições ambientais, associada 
a ausência de organismos não tolerantes e presença de 
siliciclásticos, sugere um ambiente proximal, estressante 
possivelmente com águas mais salinas, depletadas em 
nutrientes e com baixa oxigenação (Wilson 1975). A 
presença de grãos esqueletais não desagregados e sem 
feições de abrasão, indica que esses organismos de 
morfologias delicadas não são adaptados a ambientes 
de elevada energia (Camacho & Longobucco 2007), 
enquanto que variação no tamanho e morfologia dos 
pelóides é sugestiva de origem algálica (Tucker & 
Wrigth 1990).

As reconstruções paleoambientais propostas para 
a Formação Itaituba indicam o desenvolvimento de uma 
plataforma carbonática na Bacia do Amazonas durante 
o Subperíodo Pensilvaniano, na qual os carbonatos 
da Formação Itaituba correspondem a depósitos de 
sabkha, planície de maré, canais de maré, laguna, barras 
bioclásticas e plataforma externa (Figueiras 1983, Lima 
2010, Máximo 2012, Moutinho et al. 2016b, Neves 2009, 
Neves & Barbosa 2019, Scomazzon et al. 2016, Silva 
2014, Sousa 2019) e demonstram boa correlação com 
fácies individualizadas nesta pesquisa para a região de 
Monte Alegre (Fig. 9A). Em estudos paleoambientais 
realizados anteriormente por Neves (2009) e Lima 
(2010) para a mesma área de estudo, as fácies 
identificadas correspondem a mudstones, wackestones, 
packstones, grainstone e dolomito, representando 
depósitos de planície de maré, laguna semi-restrita 
e barras de marés ou baixios de alta energia. Estas 
fácies são compatíveis com os depósitos de ambiente 
lagunar com circulação aberta e restrita, obtidos nesta 
pesquisa, embora não tenham sido identificados fácies 
relacionadas aos depósitos de planície de maré e barras 
de maré ou baixios.  Desta forma, a presença da ZF 7 
em um ambiente marinho raso protegido, habitado 
por crinoides, fusulinídeos, briozoários ramosos e 
productídeos, pode ser explicada pela ocorrência de 
barreiras que impediam a quebra de ondas através 
dos baixios ou barras bioclásticas descritos por Lima 
(2010), Moutinho et al. (2016b), Neves (2009), Silva 
(2014) e Sousa (2019). Eventualmente, essa condição 
de laguna aberta desapareceu e deu lugar a ZF8 com 
circulação marítima restrita (Figs. 4 e 9A).

O desenvolvimento de uma plataforma 
carbonática na região da Bacia do Amazonas decorre 
da ingressão marinha sucedida durante o Moscoviano 
(Cao et al. 2019, Golonka et al. 1994, Harrington 1962), 
responsável pela abundância de organismos marinhos 
e deposição dos carbonatos da Formação Itaituba. As 
reconstruções paleogeográficas do paleocontinente 
Gondwana durante o Moscoviano indicam que a Bacia 
do Amazonas estava posicionada próximo a latitude 
30º (Fig. 9B), situada próxima à zonas tropicais com 
condições climáticas quentes (Boucot et al. 2013, Cao 
et al. 2019, Cocks & Torsvik 2006, Golonka et al. 1994, 
Golonka & Ford 2000, Golonka 2007, Harrington 
1962, Matthews et al. 2016, Parrish 1982, Roscher & 
Schneider 2006, Rowley et al. 1985, Scotese et al. 1979, 
Scotese & Barrett 1990, Scotese & McKerrow 1990, 
Scotese 2001, Torsvik & Cocks 2016, Ziegler et al. 
1979), estando totalmente de acordo com a distribuição 
paleobiogeográfica da fauna carbonífera (Bambach 
1990, Scotese & McKerrow 1990) e com a paleofauna 
encontrada durante nossa pesquisa.



Yasmim Araújo Silva | Geize Carolinne Correia Andrade Oliveira | Rick Souza de Oliveira

204
Contribuições à Geologia da Amazônia  - Volume 12 | 2023

205
Contribuições à Geologia da Amazônia  - Volume 12 | 2023

Figura 9.  A) Modelo paleoambiental indicando a distribuição das zonas faciológicas e microfácies características 
dos subambientes de uma plataforma, com destaque em vermelho para as zonas faciológicas interpretadas para os 
depósitos da Formação Itaituba na região de Monte Alegre (Adaptado do modelo de Wilson 1975). Não há observação 
direta das demais zonas faciológicas e subambientes na seção estudada, e a representação destas tem o objetivo 
apenas de ilustrar as possibilidades no ambiente de plataforma carbonática convencional, embora elas sejam 
reconhecidas em outras regiões da Bacia do Amazonas.  B) Reconstrução paleogeográfica do Gondwana durante o 
Moscoviano. O retângulo vermelho indica a posição da Bacia do Amazonas que estava inundada por um amplo mar 
raso epicontinental (adaptada de Scotese 2016).
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CONCLUSÕES

Foram identificados um total de 11 famílias e dois 
gêneros de espécies fósseis, sendo o registro fóssil da área 
representado predominantemente por braquiópodes 
das famílias Athyrididae, Rhipidomellidae, Spiriferidae, 
Productidae, Productellidae e Strophomenidae. Os 
briozoários individualizados pertencem às famílias 
Fistuliporidae, Rhomboporidae e Fenestellidae. Os 
crinoides correspondem a organismos da família 
Anthinocrinidae e dos gêneros Baryschyr e Ciclocaudex. 
A ocorrência destes organismos se correlaciona com 
os depósitos da Formação Itaituba em outras regiões 
da Bacia do Amazonas, exceto a ocorrência de espécies 
fósseis pertencentes à classe Crinoidea, representados 
por organismos da família Anthinocrinidae e do gênero 
Baryschyr, descritos pela primeira vez no presente 
manuscrito. Todos estes organismos reforçam a idade 
carbonífera atribuída à Formação Itaituba, com ênfase 
para o gênero Baryschyr que restringe esta idade ao 
Pensilvaniano médio.

Um total de quatro microfácies carbonáticas 
foram reconhecidas e duas zonas faciológicas foram 
definidas. A parte inferior da sucessão é composta 
por wackestones siliciclásticos bioturbado (MFP 
09) e wackestone/packstones siliciclásticos (MFP 
10), intercalados com delgadas camadas de folhelhos, 
depositados em um ambiente lagunar com circulação 

aberta (ZF 7). Posteriormente o ambiente progrediu 
para uma laguna com circulação fechada (ZF 8), 
possibilitando a deposição das espessas camadas de 
wackestones siliciclásticos (MFP 16) e mudstones 
(MFP 23). A presença de grãos siliciclásticos indicam 
um ambiente proximal e influência da sedimentação 
continental no ambiente lagunar. Esta interpretação 
é corroborada pelas ocorrências fossilíferas. De modo 
geral, a associação de foraminíferos fusulinídeos, 
briozoários e crinoides sugere que o ambiente lagunar 
onde estavam inseridos, correspondente ZF 7, estava 
conectado ao mar aberto, apresentando águas bem 
oxigenadas, com energia moderada, salinidade normal, 
baixa taxa de sedimentação, com disponibilidade 
de nutrientes e carbonato de cálcio. Enquanto que 
a ausência desta associação fossilífera, associada a 
ocorrência de foraminíferos miliolídeos, equinoides e 
braquiópodes nas fácies carbonáticas da ZF 8, sugere 
um ambiente estressante com variações nas taxas de 
salinidade, baixo nível de oxigênio e nutrientes. As 
feições bioestratinômicas, caracterizadas por baixo 
grau de fragmentação, desarticulação e abrasão parcial, 
assim como a incrustação de briozoários cystoporados 
(Fistuliporidae) em carapaças de braquiópodes e 
segmentos colunares de crinoides, sugerem exposição 
dos esqueletos por curto período de tempo na interface 
água-sedimento e rápido soterramento em condições 
ambientais de baixa energia.
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RESUMO: A vulnerabilidade intrínseca é definida a partir 
propriedades geológicas e hidrológicas do meio aquífero, e é uma 
importante ferramenta para a gestão dos recursos hídricos. Este 
trabalho tem como objetivo estimar a vulnerabilidade intrínseca 
do Aquífero Alter do Chão no município de Santarém, Estado do 
Pará. A metodologia consistiu na coleta de dados hidrogeológios 
cadastrados no Sistema de Informações de Águas Subterrâneas 
(SIAGAS), com aplicação do método GOD para a determinação 
da vulnerabilidade intrínseca do aquífero. A partir dos dados co-
letados, sua avaliação, validação e processamento, obteve-se re-
sultados que indicaram a vulnerabilidade Baixa como predomi-
nante no município de Santarém, correspondendo a um percentual 
de cerca de 96% da área estudada, enquanto as áreas de vulnera-
bilidade Insignificante, Média e Alta equivalem a 3%, 1% e 0,1%, 
respectivamente, da área municipal. Com um recorte para a área 
urbana, obteve-se um percentual de cerca de 72% corresponden-
te à Baixa vulnerabilidade, enquanto áreas de vulnerabilidade 
Insignificante, Média e Alta correspondem a 0,3%, 27% e 0,1%, 
respectivamente. A Baixa vulnerabilidade, predominante na 
área, está relacionada principalmente à espessura da zona não 
saturada, que em média apresenta aproximadamente 25 metros. 
Embora, a Alta vulnerabilidade compreenda não predomine na 
área de estudo, elas representam áreas vulneráveis a maioria dos 
contaminantes, devido à baixa capacidade de atenuação e rápida 
migração de contaminantes no meio geológico, logo, representam 
áreas que necessitam de maiores cuidados, e, portanto, devem ser 
incluídas em planos e políticas públicas de saneamento básico 
para proteção dos aquíferos. 

PALAVRAS-CHAVE: Aquífero Alter do Chão; 
Vulnerabilidade à Contaminação; Método GOD; Santarém.

ABSTRACT: Intrinsic vulnerability is defined from the geo-
logical and hydrological properties of the aquifer, and is an 
important tool for the management of water resources. This 
study aims to estimate the intrinsic vulnerability of the Alter 
do Chão Aquifer in the municipality of Santarém, State of 
Pará. The methodology consisted of collecting hydrogeological 
data registered in the Groundwater Information System (SIA-
GAS), with application of the GOD method to determine the 
intrinsic vulnerability of the aquifer. From the data collected, 
its evaluation, validation and processing, results were obtained 
that indicated Low vulnerability as predominate in the muni-
cipality of Santarém, corresponding to a percentage of about 
96% of the study area, while the areas of Insignificant, Medium 
and High vulnerability equivalent to 3%, 1% and 0.1%, respecti-
vely, of the municipal area. With a cutting for the urban area, it 
was obtained a percentage of about 72% corresponding to Low 
vulnerability, while areas of Insignificant, Medium and High 
vulnerability correspond to 0.3%, 27% and 0.1%, respectively. 
The Low vulnerability, predominantly in the area, is mainly 
related to the thickness of the vadose zone, which on average 
is approximately 25 meters. Although, High vulnerability does 
not predominate in the study area, they represent areas vul-
nerable to most contaminants, due to the low attenuation ca-
pacity and rapid migration of contaminants in the geological 
environment, therefore, they represent areas that need greater 
care and, so, should be included in public basic sanitation plans 
and policies for the protection of aquifers.

KEYWORDS: Alter do Chão Aquifer; Vulnerability to 
Contamination; GOD Method; Santarém.
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INTRODUÇÃO

Os recursos hídricos subterrâneos representam 
cerca de 95% da água doce utilizável existente no 
mundo (Custódio & Llamas 1983, Freeze & Cherry 
2017). O Brasil detém aproximadamente 12% da água 
doce do mundo, sendo que 73,6% dessa água concen-
tra-se na bacia hidrográfica do Amazonas (ANA 2007, 
2019). Esta região possui importantes aquíferos, como 
o Solimões, Iça e Alter do Chão que juntos formam o 
Sistema Aquífero Grande Amazonas (SAGA) (Abreu 
et al. 2015) os quais perenizam, via recarga de base, a 
rede hidrográfica desta bacia, mantendo os significati-
vos caudais ao longo dos períodos de estiagem (Hu et al. 
2017). Dentre eles, o aquífero Alter do Chão, objeto de 
estudo deste trabalho, aflora na região centro-norte do 
Pará e leste do Amazonas em uma área de 312.574 km2

 

(ANA 2007). Este aquífero, dados de CPRM (2007), 
apresenta alta potencialidade hidrogeológica, sendo 
um dos maiores aquíferos brasileiros e mundial, total-
mente em território nacional, além de ser a principal 
fonte de abastecimento de água das cidades de Santa-
rém e Manaus (Aguiar & Mourão 2012, Melo Junior & 
Mourão 2012).

Globalmente as águas subterrâneas contribuem 
essencialmente para o abastecimento público e irriga-
ção na produção agrícola, portanto a alteração da quan-
tidade e deterioração da qualidade da água está relacio-
nada principalmente a essas áreas (Foster & Chilton 
2003, Todd & Mays 2005), de forma que a prevenção 
é a medida mais adequada para evitar a poluição das 
águas subterrâneas.

O termo “vulnerabilidade à contaminação do 
aquífero”, introduzido por Margat (1968), refere-se à 
capacidade da zona não saturada constituir-se em fil-
tros naturais, favorecendo a atenuação e/ou eliminação 
de substâncias químicas e biodegradação da matéria 
orgânica, e assim, exercer algum grau de proteção à 
água subterrânea quanto a infiltração de cargas conta-
minantes. Foster (1987) definiu o termo como o conjun-
to das características intrínsecas do material geológico 
da zona não saturada de um aquífero, que determinam 
sua sensibilidade aos efeitos adversos de uma carga 
contaminante aplicada na superfície ou subsuperfície. 

Dois tipos de vulnerabilidade são definidos: a) 
Intrínseca e b) Específica (Civita & De Maio 2004, 
Ribeiro 2005, Hirata & Fernandes 2008). A Intrínseca 
considera apenas as propriedades geológicas e hidroló-
gicas do meio aquífero, como tipo e cobertura do aquí-

fero, permeabilidade, profundidade, topografia e recar-
ga. Enquanto a Específica considera as propriedades 
físico-químicas e quantidade da carga contaminante, 
acrescentada a vulnerabilidade intrínseca. Neste tra-
balho será estudada a Vulnerabilidade Intrínseca. 

Ao longo do tempo, a vulnerabilidade das águas 
subterrâneas foi sendo sistematicamente mensurada, 
avaliada e mapeada através do desenvolvimento de di-
versas metodologias, como a DRASTIC proposta por 
Aller et al. (1987), GOD proposta por Foster (1987) 
atualizada por Foster et al. (2002, 2006), AVI desenvol-
vida pelo National Hydrology Research Institute, do Canadá 
por Stempvoort et al. (1993), SINTACS desenvolvida 
por Civita (1990, 1993, 1994), EPIK desenvolvida por 
Doerfliger & Zwahlen (1998) especificamente para 
aquíferos cársticos, SI desenvolvida por Francés et al., 
(2001), e IS desenvolvida por Ribeiro (2005) para a ava-
liação da vulnerabilidade das águas subterrâneas quan-
to à poluição agrícola. A aplicação de cada metodologia 
tem suas vantagens e limitações, pois dependem das 
características hidrogeológicas do aquífero, dos parâ-
metros envolvidos no modelo e da disponibilidade de 
dados (Barbulescu 2020). Os métodos mais utilizados 
para a determinação da vulnerabilidade intrínseca são 
o DRASTIC (Aller et al. 1987) e o GOD (Foster et al. 
2006). O uso destas ferramentas para o mapeamento 
da vulnerabilidade auxilia o gerenciamento de recursos 
hídricos, a avaliação de riscos à saúde, o uso e a ocupa-
ção do solo e as análises e elaboração de mapas de peri-
go de contaminação (Civita & De Maio 2004, Tiwari et 
al. 2017, De Brito & Reginato 2018).

O aquífero Alter do Chão apresentam grande 
relevância econômica, social e ambiental para o mu-
nicípio de Santarém devido ao uso deste recurso, pre-
ponderantemente no abastecimento público local. O 
município apresenta índices extremamente baixos de 
saneamento básico, ocupando a posição 97 do ranking 
de saneamento dentre as 100 maiores cidades brasilei-
ras, em termos de população (TRATA BRASIL 2019). 
Portanto, o presente trabalho tem por objetivo realizar 
a estimativa e a avaliação da vulnerabilidade natural à 
contaminação do aquífero Alter do Chão, através da 
metodologia GOD proposta por Foster (1987) atua-
lizada por Foster et al. (2002, 2006), no município de 
Santarém, com detalhamento para a sede urbana. Bus-
ca-se determinar as áreas consideradas vulneráveis 
e apresentar um mapa base para a melhor gestão dos 
recursos hídricos e o uso e a ocupação do solo na re-
gião de Santarém, de modo que contaminações futuras 
possam ser evitadas.
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CONTEXTO GEOLÓGICO E 
HIDROGEOLÓGICO

Geologicamente o município de Santarém é 
constituído principalmente por depósitos siliciclásticos 
da Formação Alter do Chão associado a depósitos 
aluviais e lateríticos (Cunha et al. 2007, Vasquez et al. 
2008) (Fig. 1). A Formação Alter do Chão recobre toda 
a Bacia Sedimentar do Amazonas. Esta bacia situada 
no norte do Brasil, possui área de aproximadamente 
500.000 km2 e preenchimento sedimentar com cerca 
de 6 km de espessura. É limitada ao norte pelo Escudo 
das Guianas, ao sul pelo Escudo do Brasil Central, a 
leste pelo Arco de Gurupá e a oeste pelo Arco de Purus 
(Cunha et al. 1994). O empilhamento estratigráfico 
da bacia é formado por duas megassequências, uma 
Paleozoica intrudida por diques e soleiras de diabásio 
mesozoicos, e outra Mesozoico-cenozoica (Cunha 
et al. 2007). A sequência do Cretáceo, faz parte da 
megassequência Mesozoico-cenozoica. É constituída 
por depósitos siliciclásticos das formações Alter do 
Chão e Solimões, pertencentes ao Grupo Javari (Cunha 
et al. 2007).  

A Formação Alter do Chão é caracterizada 
principalmente por arenitos avermelhados, finos 
a grossos, de composição ortoquazítica a arcósica, 
que apresentam estratificação cruzada acanalada e 
cruzada tabular, intercalados com argilitos e siltitos, 
e subordinadamente conglomerados (Cunha et al. 
2007). A Formação Alter do Chão pode alcançar uma 
espessura máxima de 1.250 m, tendo sido depositada 
em leques aluviais, planícies aluviais e deltas fluviais 
relacionados a ambiente fluvial-lacustre, com clima 
tropical e paleodrenagem correndo para oeste em 
direção ao Oceano Pacífico (Cunha et al. 1994, 2007; 
Mendes et al. 2012). Quanto à sua idade há divergências 
entre autores. De acordo com Cunha et al. (2007) a 
idade é Neocretácea (Aptiano-Maastrichtiano) com 
base em dados palinológicos, enquanto Caputo (2011) 
sugere idade Cenozoica. Durante e após a sedimentação 
da Formação Alter do Chão, a Bacia do Amazonas 
foi afetada pelo Tectonismo Xingu relacionado a 
interação entre as placas do Caribe e da América do 
Sul e implantação de um binário dextral E-W na 
placa Sul-Americana devido a sua movimentação 
roto-translacional para NW durante o Mio-Plioceno 
e podendo ter alcançado o Paleógeno (Caputo 2011, 
Hasui 1990). Este tectonismo desenvolveu grabens e 

horsts, falhas e dobras nas rochas da Formação Alter 
do Chão, expressas na forma de serras alongadas na 
direção NE-SW e altitudes de até 200 m (Caputo 2011, 
Costa et al. 1996). Durante o Quaternário ocorreu o 
desenvolvimento de um segmento distensivo NNE-
SSW, que controla o curso do Rio Tapajós, relacionado 
provavelmente a reativação das falhas normais do 
Mesozoico (Costa et al. 1996).

O sistema hidrogeológico da Formação Alter do 
Chão na região de Santarém, comporta dois aquíferos 
principais (Tancredi 1996, CPRM 2013). Um mais 
superficial, de caráter livre, com espessura em torno 
de 50 m, e outro de caráter confinado com espessura 
em média de 430 m. Os aquíferos são constituídos 
por camadas arenosas descontínuas e são separados 
por aquiclude e/ou aquitarde de camadas argilosas da 
Formação Alter do Chão. As águas do Aquífero Alter do 
Chão são de boa potabilidade, do tipo sódio-cloretadas, 
ácidas, com pH médio de 5,16 (ANA 2015). O trabalho 
de Tancredi (1996) indica valores entre 4,6 m/dia e 
18,8 m/dia para a condutividade hidráulica, os valores 
altos estão relacionados ao melhor selecionamento 
e arredondamento dos grãos. Os valores de 
transmissividade são entre 132 m2/dia e 790 m2/dia, a 
variação nos valores estão relacionados principalmente 
as diferentes espessuras das camadas geológicas. 
A reserva total de água subterrânea calculada por 
Tancredi (1996) equivale a aproximadamente 87 km3. 
A reserva total corresponde a soma dos volumes da 
reserva reguladora e da reserva permanente. Trabalhos 
recentes, como o de Abreu et al. (2015), Hu et al. (2017), 
e Souza et al. (2012), reiteram a alta capacidade de 
armazenamento de águas subterrâneas em rochas da 
Formação Alter do Chão, e os fatores que contribuem 
para a existência desse reservatório são o tipo de rocha, 
as altas taxas de precipitação pluviométrica da região 
e também a presença de rochas impermeáveis, que 
consistem em basaltos e diabásios. Os resultados do 
estudo hidrogeológico realizado por Tancredi (1996), 
mostram que a zona de recarga das águas subterrâneas 
está situada na área de platôs na região sul do município 
de Santarém e norte dos municípios de Belterra e 
Mojui dos Campos com altitudes que atingem 200 m e 
provém de águas meteóricas, com fluxos direcionados 
a igarapés e aos canais dos rios Tapajós e Amazonas, 
enquanto a zona de descarga situa-se na região norte 
do município de Santarém, esta é caracterizada por 
superfície de aplainamento e pela presença de relevo 
residual.
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Figura 1. Mapa geológico  do município de Santarém com a distribuição dos poços tubulares. (Modificado de Vasquez 
et al. 2008).

MATERIAIS E MÉTODOS

Área de estudo
O município de Santarém, localizado no sudoeste 

do Estado do Pará, é constituído por quatro distritos: 
Santarém, Alter do Chão, Boim, Curai. A área municipal 
de Santarém é de aproximadamente 18 km2, com uma 
população estimada em cerca de 308 mil habitantes 
segundo o IBGE (2021). O município faz limites com 
os municípios de Monte Alegre, Alenquer, Óbidos 
ao norte, Prainha a leste, Juruti a oeste, e Belterra, 
Mojuí dos Campos, Uruará e Aveiro ao sul (Fig. 1). 
O principal acesso à área é feito através da rodovia 
federal BR-163 e da rodovia estadual PA-370. A área 
de estudo compreende a área urbana da cidade de 
Santarém, situada na margem direita da confluência 
dos rios Tapajós e Amazonas com uma área de 
aproximadamente 71 km2 (Fig. 1). 

Método GOD
Para a determinação dos índices de vulnerabili-

dade foi utilizada a versão modificada por Foster et al. 
(2002, 2006) da metodologia de pontuação numérica 
GOD proposta por Foster (1987). Este método para-

métrico considera apenas as propriedades intrínsecas 
do aquífero, independente do poluente, determinando 
sua vulnerabilidade em relação à percolação vertical de 
contaminantes, através da zona não saturada (Foster et 
al. 2006). Trata-se de um dos métodos mais utilizados 
na avaliação da vulnerabilidade, em função da pequena 
quantidade de parâmetros exigidos, os quais são geral-
mente disponíveis e facilidade de aplicação. O acrônimo 
GOD representa os três parâmetros usados para calcular 
o índice de vulnerabilidade intrínseca, descritos abaixo:

I. G (Groundwater hydraulic confinement) - refere-se 
ao grau de confinamento hidráulico da água 
subterrânea no aquífero, com pesos que variam 
numa escala de 0,0 até 1,0.

II. O (Overlaying strata) - corresponde aos estratos 
de cobertura da zona não saturada, em termos 
de litologia e grau de consolidação, indicando 
sua capacidade de neutralizar contaminantes, 
com pesos que variam de 0,4 a 1,0.

III. D (Deph to groundwater table) - representa a 
profundidade do nível estático, servindo como 
um proxy do tempo que os contaminantes 
necessitam para atingir a zona saturada, com 
pesos que variam de 0,6 até 1,0.
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O índice final de vulnerabilidade do aquífero é o 
produto dos três valores obtidos desses parâmetros 
(G*O*D). Esses índices são distribuídos entre cinco 
classes qualitativas de vulnerabilidade: 0,0 a 0,1, 
Insignificante; 0,1 a 0,3, Baixa; 0,3 a 0,5, Média; 0,5 a 
0,7, Alta; e 0,7 a 1,0, Extrema (Foster et al. 2006).

Com relação ao parâmetro ‘O’, foram realizadas 
adaptações quanto aos valores atribuídos a esta 
propriedade, em razão da diversidade litológica de 
rochas sedimentares apresentada na área de estudo, 
esta adaptação é mostrada na Figura 2. 

Base de dados
A primeira etapa consistiu na organização de um 

banco de dados hidrogeológico consistente, que é a base 
para o desenvolvimento de mapas temáticos. Os dados 
de poços tubulares coletados para a elaboração deste 
trabalho foram extraídos da base de dados do Sistema de 
Informações de Águas Subterrâneas - SIAGAS (CPRM 
2019). Posteriormente, montou-se um banco de dados 
hidrogeológicos com os poços tubulares cadastrados 
e informações preexistentes disponíveis para o 
município de Santarém, em planilha eletrônica, com 
os seguintes dados: número do poço, cota do terreno, 
coordenadas no sistema UTM, grau de confinamento 
hidráulico, formação geológica, nível estático e dados 
oriundos dos perfis litológicos. Os valores referentes 
a cota do terreno, foram complementados com dados 
de cota altimétrica do modelo digital do terreno SRTM 
(Shuttle Radar Topography Mission) (USGS 2000). Para 
o município de Santarém, 515 poços tubulares estão 
registrados na base de dados SIAGAS, desse total apenas 
393 foram utilizados para a análise da vulnerabilidade 
intrínseca à contaminação do Aquífero Alter do Chão, 
por apresentarem os dados referentes aos parâmetros 
necessários para a aplicação da metodologia GOD 
Foster (1987). Dos 393 poços tubulares, 280 ocorrem 
na zona urbana de Santarém. O baixo número e/
ou ausência de poços tubulares em zonas rurais do 
município, impediram uma avaliação precisa e confiável 
da vulnerabilidade à contaminação do aquífero Alter do 
Chão para o município de Santarém. Enquanto, que para 
a zona urbana esta avaliação é confiável devido a maior 
densidade de poços apresentada nesta área (Fig. 1).

Espacialização dos dados
Para a avaliação da vulnerabilidade os dados foram 

processados em ambiente de Sistema de Informações 
Geográficas (SIG), por meio do software livre QGIS 
2.14 QGIS (2019). Para a elaboração dos mapas de 

vulnerabilidade intrínseca à contaminação das águas 
subterrâneas, foram utilizados os limites territoriais 
disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE 2015) e pela Prefeitura Municipal 
de Santarém.

A interpolação espacial dos dados foi realizada a 
partir do método Peso pelo Inverso da Distância (IDW 
– Inverse Distance Weighted), no qual os pontos amostrais 
são pesados durante a interpolação de acordo com a in-
fluência de um ponto relativo a outro. O efeito diminui à 
medida que a distância entre os pontos aumenta. O muni-
cípio em estudo apresentou importantes vazios de dados 
hidrogeológicos referente a poços tubulares, influencian-
do as estimativas geoestatísticas dos resultados obtidos.

Por fim, a representação da vulnerabilidade à 
contaminação, na forma de mapa foi realizada mediante 
a reclassificação de dados rasterizados, realizada 
através do algoritmo r.recode, convertendo valores de 
uma representação contínua (dados interpolados) para 
uma representação discreta. Com os valores agrupados 
em intervalos de cinco classes de vulnerabilidade como 
definidas no modelo de Foster et al. (2006): com valores 
de 0,0 a 0,1, classe Insignificante; de 0,1 a 0,3, classe 
Baixa; de 0,3 a 0,5, classe Média; de 0,5 a 0,7, classe 
Alta e de 0,7 a 1,0, classe Extrema. O cálculo da área das 
classes de vulnerabilidade fora realizado com auxílio 
do algoritmo de estatísticas de área r.report.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Grau de confinamento hidráulico - G

Com relação aos resultados apresentados pelos 
parâmetros analisados, o parâmetro G apresentou 
quatro classes de confinamento: a) não confinado sem 
cobertura ou livre; b) não confinado com cobertura 
ou semilivre; c) semiconfinado; e d) confinado. O grau 
de confinamento adotado neste trabalho, considera a 
espessura e composição das camadas acima do nível 
estático. Os valores aplicados a cada condição de 
ocorrência das águas subterrâneas e percentual de 
poços são mostrados na Tabela 1. Pode-se observar 
que a área de estudo é ocupada principalmente pelos 
índices parciais 0,2 e 1,0 correspondendo à cobertura 
livre e confinado, respectivamente. Portanto, a região 
da zona não saturada que apresenta cobertura de 
caráter livre proporcionará um rápido deslocamento de 
contaminantes devido à presença de material litológico 
permeável, enquanto em áreas com cobertura confinada 
haverá um retardo na migração de contaminantes 
localizados na superfície do solo.
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Tabela 1. Pesos atribuídos ao parâmetro G, indicando o 
grau de confinamento hidráulico do Aquífero Alter do 

Chão.

Grau de confinamento Peso Poços (%)

Livre 1,0 32

Semilivre 0,6 6

Semiconfinado 0,4 25

Confinado 0,2 37

Litologia da zona não saturada - 
O (Overlaying strata)

A classificação das diferentes camadas litológicas 
da zona não saturada para a região de Santarém é 
mostrada na Figura 2. O menor valor apresentado é 
0,35 e corresponde ao material litológico solo/solo 
orgânico, que possui a maior capacidade de retenção 
de possíveis contaminantes carreados através do solo. 
O maior valor apresentado é 0,85 para conglomerados, 

e corresponde a um material de maior granulometria 
e, portanto, por onde a infiltração de água no solo/
rocha ocorre com maior facilidade. Quanto aos demais 
23 materiais identificados para a área de estudo, e seus 
respectivos pesos individuais para o parâmetro “O” 
podem ser observados na Figura 2. Esta adaptação foi 
necessária devido a diversidade litológica sedimentar 
da área e difere da classificação proposta por Foster 
et al. (2006) a qual inicia com o valor 0,40 para argila/
laterita e finaliza em 0,80 para arenitos (material 
consolidado) e 0,85 para cascalho de leques aluviais 
(material não consolidado). A zona não saturada 
da área de estudo é constituída principalmente por 
material inconsolidado, representados por argila 
arenosa, areia e argila/laterita, enquanto o material 
consolidado representa menos de 9% da zona não 
saturada, sendo composto principalmente por argilito, 
arenito e arenito argiloso.

A zona não saturada da área de estudo não é 
homogênea, sendo constituída por diversos tipos 
litológicos (Fig. 2). Desta forma a determinação do 
valor correspondente ao parâmetro ‘O’ para cada poço, 
foi realizada mediante a soma do produto de cada 
classe litológica constituinte da zona não saturada. O 
produto de uma determinada classe litológica é obtido 
a partir da multiplicação do seu peso litológico (Peso 
‘O’ por litologia) e do valor percentual da espessura 
desta litologia dentro da zona não saturada (Foster et 

al. 2006). Este cálculo é exemplificado na tabela 2, para 
o poço 1500000135 o qual apresenta nível estático de 7 
metros. Estes 7 metros formam a zona não saturada, a 
qual é composta por três tipos litológicos. O peso de 
cada classe litológica é multiplicado por sua respectiva 
espessura convertida em percentual. Após isso é 
realizada a soma do produto de cada classe litológica 
e assim, determina-se o valor final correspondente ao 
parâmetro O para este poço.

Figura 2. Pesos atribuídos aos tipos litológicos do aquífero Alter do Chão. Em negrito valores adaptados as 

diversas litologias da área. Adaptado de Foster et al. (2006).
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Tabela 2. Modelo do cálculo do parâmetro O para o poço tubular 1500000135.

 Classe litológica
Peso “O” por 

litologia
Espessura

(m)
Proporção (%) da 
zona não saturada Cálculo Produto

Parâmetro O

(Σ produtos)

Solo arenoso 0,39 2 28 0,39*0,28 0,11

0,54Argila arenosa 0,50 2,5 36 0,50*0,36 0,18

Areia 0,70 2,5 36 0,70*0,36 0,25

Profundidade do nível estático - D (Deph 
to groundwater table)

Quanto ao parâmetro D, a profundidade do nível 
estático apresentou valores variando entre 0,1 e 122 
metros de profundidade, predominando profundidades 
de 5 a 20 metros e de 20 a 50 metros (Tab. 3). Esta 
maior profundidade assegura ao Aquífero Alter do 
Chão tempo suficiente para a atenuação de eventuais 
contaminantes presentes na zona não saturada.

Tabela 3. Classes de profundidade do nível estático e 
pesos atribuídos ao parâmetro D, conforme Foster et al. 

(2006), e ocorrência de poços no Aquífero Alter do Chão.

Profundidade do 
nível estático (m) Peso Poços (%)

< 5 0,9 12

5 a 20 0,8 42

20 a 50 0,7 35

>-50 0,6 11

A Figura 3 ilustra o perfil de quatro poços 
tubulares (SIAGAS 2019), cada um representando 
as quatro classes de vulnerabilidade que ocorrem 
no município de Santarém. Os perfis apresentam 

as litologias pertencentes à zona não saturada e 
profundidade do nível estático, assim como os 
índices dos parâmetros resultantes da aplicação da 
metodologia GOD.

Figura 3. Modelo da aplicação do método GOD em perfis construtivos de poços tubulares. G = Grau de confinamento 
hidráulico, O = Ocorrência de estratos da zona não saturada, D = Profundidade do nível estático, IV = Índice de 

Vulnerabilidade, N.E. = Nível Estático. SIAGAS (2019).
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Vulnerabilidade intrínseca das águas 
subterrâneas

Os valores de vulnerabilidade obtidos através do 
método GOD variaram de 0,05 a 0,63, demonstrando 
a existência de quatro classes de vulnerabilidade: 
Insignificante, Baixa, Média e Alta, como é mostrado 
na tabela 4, e distribuição espacial nas figuras 4 
e 5. Esses valores são semelhantes aos resultados 
apresentados por Tancredi (1996), com o grau 
de vulnerabilidade variando de negligenciável/
Insignificante a Alta.  As classes de vulnerabilidade 
e área ocupada para o município e zona urbana de 

Santarém são apresentadas na Tabela 4. Cerca de 
96% da área total do município é classificada como 
área de Baixa vulnerabilidade, enquanto cerca de 4% 
é classificada como vulnerabilidade Insignificante, 
Média e Alta. Contudo, deve-se ressaltar que o baixo 
número e/ou ausência de poços tubulares em muitas 
áreas, impedem uma avaliação precisa e confiável da 
vulnerabilidade à contaminação do aquífero Alter do 
Chão para o município de Santarém. Cerca de 73% da 
área urbana é classificada com Baixa vulnerabilidade 
e 27% é classificada como Média, enquanto as classes 
Insignificante e Alta representam 0,4% da área. 

Tabela 4. Síntese estatística dos índices do método GOD e da área de estudo, com suas respectivas classes de 
vulnerabilidade, área em hectare, porcentagem e cores correspondentes no mapa de vulnerabilidade, para o 
município e área urbana de Santarém.

Índices 
Método 

GOD

Índices área 
de estudo

Classes de 
vulnerabilidade

Município Zona Urbana
Cores

Área (ha) Percentual (%) Área 
(ha) Percentual (%)

0,0 a 0,1 0,05 a 0,10 Insignificante 48.622 3 27 0,3 Branca

0,1 a 0,3 0,10 a 0,30 Baixa 1.730.387 95,9 5.146 72,6 Verde

0,3 a 0,5 0,30 a 0,50 Média 11.282 1 1.916 27 Amarela

0,5 a 0,7 0,50 a 0,63 Alta 58 0,1 10 0,1 Laranja

0,7 a 1,0 - Extrema - - - - Vermelha

As áreas de vulnerabilidade Insignificante apre-
sentam grau de confinamento hidráulico confinado, 
quanto a profundidade do nível d’água, predominam 
valores superior a 20 metros, o material da zona não sa-
turada é constituído principalmente por laterita, areni-
tos e argilitos, além de conglomerados, siltitos, areias 
e argilas. Portanto, a vulnerabilidade Insignificante da 
área de estudo é determinada principalmente devido a 
maior profundidade do nível d’água, associada à baixa 
permeabilidade, devido à natureza litológica da zona 
não saturada. Logo, a infiltração dos contaminantes e 
acessibilidade as águas subterrâneas são extremamen-
te baixas.  130 poços no município de Santarém apre-
sentam esta condição de vulnerabilidade, enquanto a 
região urbana apresenta apenas 34 (Tab. 5).  

As áreas de vulnerabilidade Baixa apresentam 
aquífero predominantemente do tipo semiconfinado, 
a profundidade do nível estático está principalmente 
superior a 10 metros, enquanto a zona não saturada é 
composta principalmente por arenitos, laterita, siltitos, 
areia, argila, subordinadamente ocorre argila arenosa, 
areia argilosa, cascalho e conglomerados. Desta forma, 
a Baixa vulnerabilidade é justificada essencialmente 

devido às profundidades significativas do nível d’água, 
de modo que os poluentes lançados na superfície levam 
um tempo maior para passar da zona não saturada 
para a zona saturada. Esta condição de vulnerabilidade 
é apresentada por 137 poços, todos limitados à área 
urbana do município (Tab. 5). 

Para as áreas de vulnerabilidade Média 
constatou-se que o grau de confinamento do aquífero 
é predominantemente livre, com profundidade do 
nível estático de até 20 metros e zona não saturada 
constituída geralmente por areia argilosa, argila 
arenosa, solo areno-argiloso, argila, laterita e areia. 
Apesar da profundidade, a natureza litológica da 
zona não saturada confere ao aquífero um grau 
médio de vulnerabilidade, ou seja, a curto prazo os 
contaminantes são atenuados, mas, a longo prazo o 
aquífero pode ser afetado por cargas contaminantes 
persistentes e continuamente lançados ou lixiviados 
em superfície, exceto por poluentes que são fortemente 
adsorvidos e/ou facilmente transformados (Foster et al., 
2006). Para o município de Santarém 115 poços estão 
situados nessa classe e para a região urbana 98 poços 
(Tab. 5).
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As áreas de vulnerabilidade Alta do aquífero 
apresentam grau de confinamento hidráulico do 
tipo livre ou não confinado sem cobertura, quanto à 
profundidade do nível estático predominam valores 
até 8 metros e o material de cobertura das águas 
subterrâneas é constituído principalmente por areia 
argilosa, argila arenosa, areia e solo areno-argiloso. 
Apenas 11 poços registram este grau de vulnerabilidade 
(Tab. 5). O baixo nível de inacessibilidade hidráulica 
e baixa permeabilidade proveniente da natureza dos 

sedimentos da zona não saturada, resultam em uma 
baixa capacidade de atenuação dos contaminantes, 
favorecendo a rápida migração de poluentes presentes 
na superfície, logo, as águas subterrâneas destas áreas 
estão vulneráveis a maioria dos contaminantes. Dentre 
os mais comuns em áreas urbanas estão os micro-
organismos patógenos, nitrato ou amônio, cloreto, 
sulfato, boro, arsênico, metais pesados, carbono 
orgânico dissolvido, hidrocarbonetos aromáticos e 
halogenados, e pesticidas (Foster et al. 2006). 

Tabela 5. Distribuição quantitativa de poços tubulares por classe de vulnerabilidade. SIAGAS (2019).

Classes de 
vulnerabilidade Índices GOD da área de estudo Número de poços zona 

urbana
Total de poços da área 

de estudo

Insignificante 0,05 a 0,10 34 130

Baixa 0,10 a 0,30 137 137

Média 0,30 a 0,50 98 115

Alta 0,50 a 0,63 11 11

A distribuição espacial dos índices de vulne-
rabilidade intrínseca do Aquífero Alter do Chão para 
o município de Santarém é mostrada na Figura 4A. 
As classes de vulnerabilidade Insignificante e Baixa 
cobrem a maior área do município, situadas princi-
palmente na região sudeste e sudoeste do município.  
As áreas de maior vulnerabilidade, Média e Alta, estão 
concentradas na área urbana de Santarém, onde há o 
maior registro de dados hidrogeológicos. Estas áreas 
mais vulneráveis estão restritas à região centro leste do 
município. 

Considerando que a região de maior vulnera-
bilidade e que a maioria das potenciais fontes de polui-
ção, como por exemplo, poços abandonados, postos de 
combustíveis, cemitérios, esgotos, aterros sanitários e 
fossas sépticas estão concentradas na área urbana, em 
função da maior densidade populacional, elaborou-se 
um mapa de vulnerabilidade intrínseca detalhando a 
área urbana de Santarém, como mostra a Figura 4B. 

 Na região noroeste e sudeste da área urbana, 
estão localizadas as áreas mais vulneráveis, vulnerabi-
lidade Alta e Média, e consequentemente as áreas com 
maior probabilidade de sofrerem dispersão de conta-
minantes. A região noroeste, está situada às margens 
do rio Tapajós. Esta região de planície aluvial apresenta 
nível freático muito próximo a superfície e por isso é 

caracterizada como mais vulnerável. Na região sudes-
te, está instalado o aterro sanitário da cidade (Fig. 4A), 
sendo esta uma potencial fonte de contaminação. Na re-
gião sul destaca-se ainda a expansão do agronegócio no 
município (Dal’Asta et al. 2013), principalmente através 
do cultivo de grãos como soja, milho e arroz. Os possí-
veis contaminantes associados a esta atividade seriam 
fertilizantes e agrotóxicos. Embora, a vulnerabilidade 
intrínseca onde estão localizados o Lixão do Perema e 
as áreas agrícolas varie de Baixa a Insignificante, am-
bas estão situadas na área de recarga do Aquífero Al-
ter do Chão, além de ocorrerem próximos a uma falha 
transcorrente dextral NW-SE, que pode apresentar al-
gum controle estrutural no aquífero. A falha estrutural 
pode facilitar tanto a entrada de contaminantes como 
a conexão hidráulica entre os dois tipos de aquíferos, 
tornando as áreas inicialmente classificadas como de 
baixa vulnerabilidade intrínseca em áreas de alta vul-
nerabilidade, e, portanto, suscetíveis a contaminação, 
semelhante ao que é observado no sistema hidrogeoló-
gico na Ilha de Mosqueiro por Palheta & Abreu (2011). 
As áreas de vulnerabilidade Alta são caracterizadas por 
apresentarem alto nível de acessibilidade hidráulica e 
zona não saturada constituída principalmente por se-
dimentos arenosos, e apesar de sua baixa ocorrência as 
águas subterrâneas nessas áreas podem ser atingidas 
por contaminantes de forma relativamente rápida.
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Figura 4. Mapa de vulnerabilidade intrínseca à contaminação das águas subterrâneas: A) Município de Santarém e 
B) Área urbana de Santarém.
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Embora escassos, alguns estudos realizados no 
município de Santarém relacionados a análise da quali-
dade físico-química da água no município revelam con-
taminação das águas subterrâneas. As áreas analisadas 
apresentam em comum nível freático raso. Gonçalves et 
al. (2012) e Mendes et al. (2017) examinaram uma área 
de lixão desativado e atualmente ocupado pela popu-
lação no bairro Santo André, na zona central da área 
urbana. Os resultados destes trabalhos mostraram que 
as águas subterrâneas dessa área apresentam valores 
excedentes aos estabelecido pela Portaria 888/2021 do 
Ministério da Saúde do Brasil para o consumo humano, 
principalmente nitrato, cuja principal fonte de conta-
minação seria a decomposição da matéria orgânica do 
antigo lixão, além da contribuição de contaminantes 
de fossas sépticas e instalação inadequada de esgotos. 
Bentes et al. (2020) analisaram a qualidade microbio-
lógica e físico-química da água de consumo de poços 
domiciliares. Os resultados indicam a contaminação da 
água por nitrato e bactérias fecais, a fonte de poluição 
apontada no estudo seria as fossas sépticas.

Avaliando essas questões é necessário ressaltar que 
a vulnerabilidade avaliada neste trabalho não considera 
a atuação de um contaminante específico, ou seja, 
trata-se da vulnerabilidade relativa do Aquífero Alter 
do Chão e não da vulnerabilidade absoluta. A análise 
conjunta do tipo específico de carga contaminante e 
a vulnerabilidade natural, determinará o real risco de 
contaminação de determinada área. Considerando 
a alta densidade populacional, o baixo índice de 
saneamento básico e a expansão do agronegócio, 
recomenda-se estudos futuros da vulnerabilidade 
absoluta para a avaliação do risco de contaminação 
das águas subterrâneas na área de estudo. Uma vez 
que de acordo com Fitts (2002) o grau de atenuação 
varia conforme o tipo de contaminante e os processos 
associados ao ambiente hidrogeoquímico. Enquanto 
alguns contaminantes adsorvem na superfície dos 
sólidos do meio aquífero, distanciando-se muito pouco 
de sua fonte, outros migram livremente com a água 
dos poros. Outro fator que deve ser considerado é a 
presença ou ausência de fontes contaminantes, dado 
que uma área com alta vulnerabilidade intrínseca, 
poderá apresentar baixa vulnerabilidade específica, 
isto é, poderá não ter risco de contaminação devido 
à ausência de fontes contaminantes.  A avaliação da 
vulnerabilidade à contaminação das águas subterrâneas 
é o primeiro estágio da investigação hidrogeológica 
do Aquífero Alter do Chão, para o município de 

Santarém e serve como uma ferramenta de triagem 
para delimitar áreas onde são necessários estudos mais 
detalhados como a identificação e o mapeamento das 
principais fontes potenciais de poluição, dos tipos de 
contaminantes e a avaliação de risco de contaminação, 
de forma que, estes resultados possam auxiliar os 
órgãos governamentais quanto ao gerenciamento dos 
recursos hídricos, visando assegurar a qualidade destas 
águas para o consumo humano e evitar danos que 
possam ser irreparáveis ao aquífero.

CONCLUSÕES

A pesquisa revelou que a capacidade de proteção 
da zona não saturada pela metodologia GOD variou de 
Insignificante a Alta, compreendendo quatro classes 
de vulnerabilidade à contaminação para o Aquífero Al-
ter do Chão, no município de Santarém: Insignificante, 
Baixa, Média e Alta. Os resultados mostram que a clas-
se predominante corresponde à vulnerabilidade Baixa, 
representando aproximadamente 96% da área munici-
pal, enquanto as áreas de vulnerabilidade Insignifican-
te, Média e Alta, correspondem a 3%, 1% e 0,1%, res-
pectivamente, da área total de estudo. Embora, a Baixa 
vulnerabilidade predomine, é necessário considerar a 
baixa quantidade e ausência de dados hidrogeológi-
cos para a área total do município, que influenciam 
as estimativas geoestatísticas, impedindo uma avalia-
ção precisa e confiável da vulnerabilidade intrínseca, 
e, portanto, esta baixa vulnerabilidade pode não ser 
a realidade do Aquífero Alter do Chão de forma geral. 
Para a zona urbana do município os valores extraídos 
indicam que cerca de 72% da área urbana corresponde 
à vulnerabilidade Baixa, enquanto as áreas de vulnera-
bilidade Insignificante, Média e Alta correspondem a 
0,3%, 27% e 0,1%, respectivamente. 

A Baixa vulnerabilidade do aquífero está relacio-
nada principalmente à grande profundidade do nível 
estático assegurando alta inacessibilidade hidráuli-
ca, uma vez que a considerável espessura da zona não 
saturada pode aumentar o tempo de percolação de 
eventuais contaminantes, atenuando e/ou eliminando 
tais contaminantes devido a ação biológica e as pro-
priedades geológicas do meio, tornando essas áreas do 
aquífero menos suscetíveis à contaminação e recarga. 
Enquanto, as áreas categorizadas com Alta vulnera-
bilidade, estão relacionadas à baixa profundidade do 
nível freático e à litologia predominantemente arenosa 
do meio, sendo suscetíveis a maioria dos contaminan-
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tes, já que essas águas podem ser atingidas de forma 
relativamente rápida, devido à baixa inacessibilidade 
hidráulica. É importante ressaltar que apesar da bai-
xa ocorrência, as áreas de Alta vulnerabilidade repre-
sentam áreas em que medidas de proteção deverão ser 
aplicadas, visando a proteção e sustentabilidade do 
aquífero, considerando sua difícil remediação e recupe-
ração. Pois as zonas urbanas apresentas alta densidade 
populacional, e consequentemente, correspondem a 
áreas onde são instaladas com mais frequência as pos-
síveis fontes de poluição, como, postos de combustí-
veis, cemitérios, aterros sanitários, esgotamentos sani-
tários inadequados e fossas sépticas fora dos padrões 
ou sem manutenção. 

Por fim, o mapa de vulnerabilidade intrínseca 
preenche uma lacuna de conhecimento sobre o aquífe-

ro neste perímetro, servindo de apoio para a gestão dos 
recursos hídricos subterrâneos, como o planejamento 
das condições de uso e ocupação do solo, seleção/rea-
locação de locais para a deposição de resíduos sólidos, 
cemitérios e demais atividades que representem uma 
ameaça à qualidade das águas do Aquífero Alter do 
Chão, e consequentemente, à saúde da população abas-
tecida por estas águas no município de Santarém-Pará.
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