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O JARDIM GEOLÓGICO DA UNESP – CAMPUS DE RIO CLARO (SP) 
COMO FERRAMENTA DE EDUCAÇÃO EM GEOCIÊNCIAS 

NO CONTEXTO DO PROJETO GEOPARQUE CORUMBATAÍ 

Parra, R.1; Kolya, A.A.1; Leite Júnior, W. B.¹; Zaine, J. E.1                                                                             
1Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” - UNESP             

RESUMO: Em homenagem ao aniversário de 50 anos do curso de Geologia da Unesp, foi elaborado um 
projeto de Jardim Geológico para o campus de Rio Claro (SP), com características de um “museu a céu 
aberto” e organizado de modo a fornecer subsídios sobre a história e a evolução do planeta Terra. Além 
de apresentar uma proposta de projeto arquitetônico, o estudo teve como objetivo discutir o potencial 
educativo do Jardim Geológico por meio de recursos interpretativos. A concepção desta proposta se deu 
através de estudos comparativos entre jardins geológicos, em termos de acervo e formato, bem como de 
parceria multidisciplinar para elaboração de um projeto técnico de caráter geológico e arquitetônico. Dessa 
forma, idealizou-se um percurso através do tempo profundo, ao longo do qual se posicionam amostras 
de rochas e fósseis representativas dos principais registros geológicos, bem como três praças temáticas: 
praça das esferas, dos supercontinentes e da geodiversidade. Para tornar as informações científicas mais 
acessíveis ao público, foram elaborados materiais interpretativos, como textos e ilustrações em placas, 
painéis, folder e mídia eletrônica. Agora, se almeja avançar com a obtenção de recursos e das amostras que 
irão compor a exposição. Espera-se que, quando concluído, este espaço contribua para popularização do 
conhecimento geológico e para a valorização do território do futuro Geoparque Corumbataí.

PALAVRAS-CHAVE: Jardim Geológico, Educação e Geociências, Projeto Geoparque Corumbataí

ABSTRACT: In honor of the 50th anniversary of the Geology course at Unesp, a Geological Garden project was 
designed for the Rio Claro (SP) campus, with characteristics of an “open-air museum” and organized to provide 
subsidies on the history and evolution of planet Earth. In addition to presenting a proposal for an architectural 
project, the study aimed to discuss the educational potential of the Geological Garden through interpretive 
resources. The conception of this proposal took place through comparative studies between geological gardens, 
in terms of collection and format, as well as a multidisciplinary partnership for the elaboration of a technical 
project of geological and architectural character. Thus, a journey through deep time was conceived, along which 
samples of rocks and fossils representing the main geological records are positioned, as well as three thematic 
squares: squares of spheres, supercontinents, and geodiversity. To make scientific information more accessible 
to the public, we developed interpretive materials such as texts and illustrations on boards, panels, folders, and 
electronic media. Now the aim is to move forward with obtaining resources and samples that will make up 
the exhibition. We expect that, when completed, this space will contribute to the popularization of geological 
knowledge and the enhancement of the territory of the future Corumbataí Geopark.

KEYWORDS: Geological Rock Garden, Geoscience Education, Corumbataí Geopark Project

INTRODUÇÃO

No ano de 2019, o curso de Geologia da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp) – 
Campus Rio Claro completou 50 anos de existência. Como forma de homenagem ao curso, uma comissão 
de docentes e estudantes, representantes do Programa de Educação Tutorial (PET) da Geologia, em parceria 
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com o grupo PET Arquitetura da Pontifícia Universidade Católica (PUC) de Campinas, SP, dedicaram-se à 
elaboração de um projeto de Jardim Geológico (JG) a ser construído no campus, anexo ao Departamento 
de Geologia (Figura 1).

Figura 1. Mapa de localização da área destinada ao JG na Unesp – Campus de Rio Claro.

Uma justificativa bastante motivadora para se trabalhar esse tema, deve-se à necessidade de se mudar o 
atual contexto de desvalorização e descrédito das ciências no Brasil, fato que causa forte impacto negativo 
ao desenvolvimento do país. Para além da ascensão do conservadorismo no campo político, há que se 
atribuir uma parcela dessa responsabilidade ao distanciamento e à falta de diálogo dos próprios cientistas 
com a sociedade. Acrescenta-se, ainda, que, no campo da Geologia, o fato se agrava pela ausência desse 
conteúdo no ensino básico, o que afasta essa ciência do dia a dia da população (CARNEIRO et al., 2004).
Assim, é imperioso que a comunidade geocientífica desenvolva e amplifique ações que visem à 
divulgação do conhecimento geológico, de modo a sensibilizar a sociedade sobre a sua importância no 
desenvolvimento da humanidade e na preservação do planeta Terra. É neste sentido que se encaixa a 
iniciativa de criação do JG da Unesp, materializado em um ambiente reflexivo e lúdico, que trará também 
elementos da geodiversidade brasileira e, especialmente, da região do território do Projeto Geoparque 
Corumbataí.

Dessa forma, o objetivo deste trabalho é apresentar o projeto de JG da Unesp, descrevendo as etapas de 
desenvolvimento e trabalho multidisciplinar. Além disso, visa discutir seu potencial educativo, como meio 
de divulgação e valorização das geociências através de materiais informativos e interpretativos dentro do 
contexto do Projeto Geoparque Corumbataí, no qual está inserido o município de Rio Claro. 
Geologia e a Conservação do Meio

A segunda metade do século XX foi marcada pelo crescimento exponencial de pautas ambientalistas, 
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uma vez reconhecido o modo predatório de exploração dos recursos naturais. Nas geociências, ainda 
que tardio em relação àqueles que se dedicam a estudar a conservação da biodiversidade, vieram à tona 
vertentes de proteção aos elementos abióticos da natureza, os quais foram agrupados sob a designação 
Geodiversidade por Gray (2004). 

Dentre tais elementos, aqueles que, em uma determinada região, se destacam pelo seu valor científico, 
cultural e educativo, foram classificados como Geopatrimônio (CARCAVILLA et al., 2008) e, a área da Geologia 
voltada à sua proteção, foi nomeada Geoconservação (BRILHA, 2005). Assim, estratégias desenvolvidas 
visando à valorização do geopatrimônio, outrora idealizadas, ganharam muita visibilidade, como é o caso 
do Geoturismo (HOSE, 2000) e dos Geoparques (UNESCO, 2004). 

Os cinco conceitos, relativamente recentes na história das ciências geológicas e da Terra, constituem o que se 
tem chamado de 5Gs e trazem uma visão mais crítica quanto à relação do homem com os recursos naturais.

JARDIM GEOLÓGICO

Em razão da pequena quantidade de trabalhos publicados sobre o tema, o conceito de jardim geológico 
ainda não é bem definido na literatura. A própria nomenclatura empregada a espaços desta natureza é 
bem variável, ora sendo denominado Jardim Geológico (Geological Garden), ora Jardim de Rochas (Rock 
Garden) e até mesmo Trilha Geológica (Geological Trail).

Fato é que os exemplares de jardins geológicos no mundo (Figura 2) vêm sendo utilizados como ferramentas 
de educação e divulgação das geociências, seja no âmbito do ensino universitário, por meio da simulação 
de ambientes de mapeamento geológico (DILLON et al., 2000; CALDERONE et al., 2003), ou da extensão e 
comunicação com a sociedade (MATOS et al., 2011; SZENT et al., 2019). 

Neste estudo, considerou-se apropriado definir jardim geológico como um ambiente artificial, composto 
por elementos de cunho geológico, como rochas e fósseis, ornados com elementos botânicos e paisagísticos, 
construído com o intuito de expor materiais e informações referentes à formação e à evolução do planeta 
Terra e suas formas de vida.

Figura 2. Exemplos de jardins geológicos no mundo: A) St. Mary’s Cement Rock Garden – University of Western Ontario, Canadá 
(DILLON et al.,2000); B) Trilho Geológico de Beja, Portugal (MATOS et al., 2011).
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MATERIAIS E MÉTODOS

Embora a temática do JG no campus da Unesp de Rio Claro tenha sido retomada recentemente, sua 
idealização remonta a mais de uma década, após a visita dos professores do curso de Geologia, Alexandre 
Perinotto e Peter Hachspacker a um jardim geológico na África do Sul, no ano de 2010. Entretanto, o projeto 
não alcançou apoio da comunidade acadêmica e foi esquecido.

No ano de 2018, às vésperas da comemoração dos 50 anos do curso de Geologia da Unesp, o projeto 
do JG voltou à tona, sob a responsabilidade do Grupo PET Geologia e de uma comissão de docentes. 
Foi realizado um levantamento de exemplos de jardins geológicos pelo mundo e definido o conteúdo 
científico a ser compreendido por essa exposição permanente. Foram selecionadas 18 amostras de rocha e 
12 de fóssil visando abranger a evolução geológica da região e buscando contemplar a maior diversidade 
possível de espécimes.

Posteriormente, formalizou-se uma parceria com o Grupo PET Arquitetura e Urbanismo da PUC Campinas, 
que permitiu a construção de um modelo arquitetônico moderno para a exposição que abrangerá uma 
área de aproximadamente 3.000 m². 

Por fim, foi feita pesquisa bibliográfica detalhada acerca do conteúdo geológico para a exposição, 
bem como de metodologias de interpretação ambiental, visando a criação de materiais didáticos que 
proporcionassem uma maior comunicação com o público.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

O conteúdo científico da exposição foi definido visando reconstruir a história geológica do planeta Terra, 
abordando os eventos mais relevantes, desde os mais remotos, como a formação das primeiras rochas 
e o início da vida, até os mais recentes, como os produtos da atividade humana. Para isso, foi necessário 
expandir a escala de abrangência, anteriormente pensada apenas para a região de Rio Claro e da Bacia 
Hidrográfica do Rio Corumbataí.

As amostras definidas como prioritárias para a exposição, listadas na Tabela 1, compreendem basicamente 
rochas e fósseis do estado de São Paulo e da região sudeste do país. Cabe ressaltar que essa lista pode ser 
constantemente atualizada e repensada de acordo com a disponibilidade de materiais, logísticas e novas 
proposições. Com objetivo de ilustrar, de modo mais simplificado, o tempo geológico, as amostras foram 
agrupadas de acordo com a Era (Cenozoica, Mesozoico e Paleozoico) ou Superéon (Pré-Cambriano) em 
que se formaram.

Tempo Geológico Amostras Conteúdo

Cenozoico

10 mil anos - Artefatos líticos (ponta de lança, lascas, etc.) Fóssil

2,5 Ma - Megafauna Pleistocênica (Preguiça Gigante) Fóssil

65 Ma - Dominação dos Mamíferos (Fósseis mamíferos) Fóssil
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Mesozoico

145 Ma - Fm. Serra Geral (Basalto disjunção colunar) Rocha

200 Ma - Fm. Botucatu (Fósseis Dinossauros) Rocha + Fóssil

250 Ma - Fm. Pirambóia (Aquífero Guarani) Rocha

Paleozoico

260 Ma - Fm. Corumbataí (Cerâmica + Coquina + Tronco) Rocha + Fóssil

270 Ma - Fm. Irati - Pangea (Fóssil Mesossauro) Rocha + Fóssil

280 Ma - Fm. Rio Bonito (Carvão + Fósseis Vegetais) Rocha + Fóssil

290 Ma - Fm. Tatuí (Fóssil Conchostráceos) Rocha + Fóssil

305 Ma - Gr. Itararé  (Glaciação: Varvito de Itu) Rocha + Fóssil

420 Ma - Fm. Ponta Grossa (Braquiópodes) Rocha + Fóssil

440 Ma - Fm. Vila Maria (Icnofósseis Arthrophycus) Rocha + Fóssil

540 Ma - Trilobitas (Explosão Cambriana) Fóssil

Pré-Cambriano

550 Ma - Granito Vermelho Bragança Rocha + Placa

580 Ma - Granito Preto Piracaia Rocha + Placa

600 Ma - Granito Azul Bragança Rocha + Placa

600 Ma - Granito Megaporfirítico Pedra Bela Rocha + Placa

630 Ma - Charnockito Nappe Guaxupé Rocha + Placa

640 Ma - Quartzito Gr. Araxá (Fechamento Gondwana) Rocha + Placa

2,5 Ba - Formação Ferrífera Bandada Rocha + Placa

3,0 Ba - Migmatito Amparo (Rocha mais antiga de SP) Rocha + Placa

Tabela 1. Lista de amostras de rocha e fóssil prioritárias para o JG. 
Fonte: Grupo PET Geologia UNESP - Rio Claro (2019). Ba = bilhão de anos; Ma = milhão de anos

A área definida para a implantação do JG se manteve a mesma do projeto pioneiro de 2010. Anexa ao 
Departamento de Geologia, se localiza em um espaço estratégico de frequente circulação de pessoas, 
entre a portaria do campus, os blocos didáticos e a biblioteca, conferindo maior visibilidade à exposição. 
Além disso, a proximidade com o Departamento de Geologia favorece a integração com o Museu de 
Paleontologia e o Museu de Mineralogia e Petrologia da UNESP, cujas atividades com o público não-
universitário estão tradicionalmente consolidadas.

Assim, o Jardim Geológico foi idealizado (ilustrado em planta na Figura 3A) como um eixo principal 
conectivo entre vias (em cinza), favorecendo o fluxo de pessoas e planejado para comportar a aglomeração 
de grupos em suas extremidades. Desse eixo, ramifica-se um percurso através do tempo geológico (em 
marrom), cuja extremidade esquerda se inicia no Superéon Pré-Cambriano (4,6 Ba – 541 Ma), representado 
pela cor rosa, avançando para as Era Paleozoica (541 – 252 Ma), em cinza, Mesozoica (252 – 66 Ma), em azul 
e Cenozoica (66 Ma - presente), em amarelo.

Ao longo desse trajeto, serão posicionadas, lateralmente, as amostras de rochas e fósseis, de acordo com 
sua idade de formação. As amostras de rochas consistirão em blocos decimétricos a métricos, permitindo 
e convidando o público ao contato, possibilitando as experiências sensoriais. Já, as amostras de fósseis, 
devido à fragilidade e ao risco de degradação, visto que estarão sob influência de agentes intempéricos, 
serão representadas por réplicas e protegidas com material acrílico. 

Visando também conceder ao espaço a função de jardim, esses elementos de cunho geocientífico serão 
ornados com elementos botânicos e paisagísticos (Figura 3B), permitindo criar um ambiente agradável, 
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favorável à permanência de visitantes não apenas em atividades de educação, mas também em momentos 
de lazer e descontração. 

O projeto também comporta a concepção de três praças temáticas, circunscritas pelo trajeto ao longo do 
tempo geológico, que abordarão assuntos mais específicos sobre a estrutura e dinâmica do planeta e sua 
diversidade, quais sejam: Praça das Esferas, Praça dos Supercontinentes e a Praça da Geodiversidade. Os 
temas serão abordados de maneira lúdica, com materiais ilustrativos, expositivos e amostras de rochas.
A Praça das Esferas trará informações acerca do interior do planeta, as características e comportamentos 
de suas camadas, bem como os processos de diferenciação ocorridos nos primórdios de sua história (daí a 
opção em posicionar a praça junto ao Pré-Cambriano). Para favorecer a visualização e compreensão deste 
tema, propõe-se ilustrar, no chão deste espaço, a estrutura do interior terrestre, com a identificação, em 
escala, de seus componentes: Núcleo (interno e externo), Manto (inferior e superior) e Crosta (Figura 3C). 
Este esquema trará indicativos de cada esfera, como: espessura, composição química, temperatura, entre 
outros.

Na Praça dos Supercontinentes serão agrupadas informações a respeito da teoria da tectônica de placas, 
apresentando os mecanismos endógenos do planeta que controlam a movimentação das massas 
continentais e seus reflexos na superfície terrestre. Serão apresentados, de forma cronológica em um 
painel, os cinco Supercontinentes mais relevantes na história geológica da Terra (Kenorlandia ~2.700 Ma; 
Columbia ~ 1.600 Ma; Rodínia ~ 1.000 Ma; Gondwana ~ 540 Ma e Pangeia ~ 300 Ma), assim como o futuro 
supercontinente Amásia.

Além disso, será exposta, no chão ao centro da praça, a conformação atual da litosfera, exibindo os 
continentes atuais. Serão destacadas as placas tectônicas e seus limites, evidenciando os processos de 
convergência, divergência e transcorrência, bem como feições e estruturas resultantes, como cadeias de 
montanha, dorsais meso-oceânicas e falhas geológicas (Figura 3D).

Por último, a Praça da Geodiversidade (Figura 3E) exibirá materiais e informações referentes aos elementos 
abióticos da Bacia Hidrográfica do Rio Corumbataí, destacando sua importância, tanto para o funcionamento 
dos ecossistemas, quanto como recurso e alicerce para o desenvolvimento das populações que residem 
nesse território. Serão abordados, por meio de materiais expositivos, temas como a água (superficial e 
subterrânea) e os recursos minerais não metálicos da região, como argila, areia, calcário, brita, entre outros.
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Figura 3. Ilustrações e modelos do projeto de JG da Unesp. 
Fonte: PET Arquitetura e Urbanismo - PUC Campinas (2019).

A Praça da Geodiversidade também reunirá materiais de divulgação do Projeto Geoparque Corumbataí, 
visando esclarecer os objetivos e o formato desse modelo de gestão do território, que se está propondo 
para a bacia. A partir disso, espera-se auxiliar no processo de identificação das pessoas com o território e 
na assimilação desta proposta de desenvolvimento sustentável pela comunidade, conscientizando sobre 
a riqueza e a fragilidade desse geopatrimônio regional. Esses elementos deverão trazer maior visibilidade 
ao projeto dentro da universidade e da comunidade de Rio Claro.

Sugere-se que a visita ao JG seja realizada na perspectiva acima apresentada, com início na formação 
da Terra, há 4,6 bilhões de anos e finalizando no presente, visando à melhor compreensão dos aspectos 
evolutivos do planeta, seja em termos geológicos, como a formação do embasamento cristalino e, 
posteriormente, da bacia sedimentar, ou biológicos, através da evolução das formas de vida, registrada nos 
fósseis. Contudo, a visitação pela perspectiva oposta, iniciando nos dias de hoje e regredindo no tempo 
geológico, também pode poderá ser aplicada.

Prevê-se que a visitação poderá ser feita de maneira guiada ou a autoguiada. A visita guiada poderá ser 
oferecida por técnicos ou estudantes devidamente capacitados para a função, oferecendo informações 
interpretadas de forma oral, sanando dúvidas e interagindo com os visitantes. Este tipo de visita é 
recomendado para grupos maiores, principalmente de crianças e adolescentes, como turmas escolares 
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que agendem a excursão com certa antecedência. 

Visando potencializar o caráter educativo do JG, foram desenvolvidos materiais informativos e 
interpretativos que irão auxiliar a visita do público, a serem disponibilizados na forma de placas e painéis, 
folder de visitação e website. Este conjunto de materiais irá viabilizar a visitação autoguiada.

Os painéis e placas foram idealizados com a finalidade de acompanhar os materiais da exposição e 
complementar o conteúdo visual, trazendo informações relevantes aos temas de maneira compreensível 
e atrativa. Tais elementos foram produzidos, tendo como base os apontamentos feitos por Hose (2000), 
como a priorização de figuras em detrimento de texto, considerando também os “espaços em branco”, em 
uma proporção de 2:1:1.

As placas versando sobre o tempo geológico foram preparadas em tamanho A1 (841 x 594 cm) e serão 
posicionadas ao longo do trajeto, marcando a transição entre as Eras (Figura 4A). Abordou-se, nestes 
materiais, os principais eventos geológicos, climáticos e paleontológicos, com a finalidade de apresentar 
um panorama geral da Era pela qual se está caminhando. Dessa maneira, espera-se fornecer ao visitante, 
geralmente habituado apenas ao tempo histórico, uma perspectiva do tempo profundo e certa familiaridade 
com a escala de milhões a bilhões de anos na história geológica da Terra.
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Figura 4. Modelos de materiais informativos e interpretativos elaborados para o JG.
Fonte: Grupo de Geoconservação Unesp – Rio Claro (2020).
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Para as praças temáticas, foram elaborados painéis, também em tamanho A1, porém com orientação 
horizontal, abordando os tópicos principais que cada seção pretende apresentar. Para a Praça das Esferas, 
por exemplo, foram incluídas informações sobre os processos de diferenciação interna do planeta, cuja 
evolução resultou na segmentação de camadas, que podem ser estudadas sob o ponto de vista químico 
e físico. Foram também abordados os métodos científicos utilizados pelos geólogos para descobrir e 
compreender os diferentes comportamentos do interior da Terra (Figura 4B).

Já, para as amostras de rochas e fósseis, foram elaboradas placas em tamanha A3 (420 x 297cm) e A4 
(297 x 210 cm), respectivamente. Para as rochas, são destacadas informações referentes às características 
petrográficas, ambientes e processos de formação e importância para a sociedade (Figura 4C). Para os 
fósseis, são expostas informações relacionadas a atividade e características biológicas dos organismos, 
idade e ambientes, processos de fossilização e classificações taxonômicas. Para além da nomenclatura 
científica, buscou-se associar cada amostra a eventos geológicos relevantes, visando facilitar a fixação do 
conteúdo. De maneira auxiliar, para cada exemplar da exposição foi adicionada uma coluna simplificada 
do tempo geológico, posicionando a amostra de rocha de acordo com sua idade na história geológica do 
planeta.

Além dos recursos visuais fixos, como placas e painéis interpretativos, foi elaborado um material impresso 
para ser distribuído aos visitantes do JG. A proposta para este folder é que sirva como um guia de visitação, 
elucidando sobre o percurso através do tempo geológico (Figura 4D). Pretende-se, dessa forma, que este 
panfleto auxilie nas visitas autoguiadas à exposição. Também se idealizou este folder como um material de 
divulgação do JG, que possa ser distribuído em locais de interesse, como escolas, museus e geossítios dos 
municípios que abrangem o território do Projeto Geoparque Corumbataí, atraindo visitantes e ampliando 
o alcance de suas ações educativas. 

Além dos materiais educativos e de divulgação físicos, desenvolveu-se como recurso virtual um website 
(Figura 4E), com o intuito de reunir todas as informações referentes ao Jardim Geológico e alcançar um 
número maior de pessoas de forma online. Dessa forma, a página dispõe de tópicos que abrangem desde 
o conceito mais amplo de Jardim Geológico até o projeto em si, resgatando as etapas de desenvolvimento 
e os agentes envolvidos. O site incluirá consulta ao acervo da exposição, cuja seção conterá informações 
mais aprofundadas e referencial teórico para estudo de cada amostra. 

Este ambiente virtual poderá ser acessado pela leitura do QRCode instalado em cada placa, facilitando o 
acesso e atribuindo uma ferramenta mais moderna para a exposição. No site também estarão disponíveis 
audiodescrições acerca dos elementos e do conteúdo científico do Jardim Geológico, possibilitando, 
junto com a instalação de piso tátil, que pessoas cegas e/ou deficientes visuais possam também ter uma 
experiência positiva no local.

CONCLUSÕES

O estudo teve como propósito apresentar o processo de concepção e desenvolvimento do projeto de 
Jardim Geológico para Unesp – Campus Rio Claro, com a inclusão de materiais informativos e interpretativos 
para uma exposição permanente “a céu aberto”. 

Espera-se que, depois de finalizado, o JG contribua para aumentar a conexão das pessoas com a ciência 
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em geral e, nesse caso específico, com o estudo do planeta Terra. Ao se criar um espaço que, além de 
didático, seja agradável às pessoas, almeja-se transmitir, de maneira diferenciada, parte do conhecimento 
gerado na Universidade, traduzindo-o e transmitindo de modo lúdico e compreensível a diferentes tipos 
de públicos. 

Inserido no território do Projeto Geoparque Corumbataí, esta exposição será de grande importância para 
divulgação e valorização de sua geodiversidade. Assim, almeja-se contribuir, também, com o sentimento 
de pertencimento das pessoas com o território, fator importante para a conservação do patrimônio natural. 
Concluída a concepção do projeto de JG, deve-se, agora, avançar para a etapa de elaboração de um 
projeto executivo, cujo detalhamento fornecerá as especificações técnicas e um orçamento geral para a 
sua construção. Com isso, será possível buscar formas de financiamento que viabilizem sua implantação, 
tais como editais socioambientais, de iniciativa pública ou privada, de fundações de fomentos à educação 
e cultura, bem como apoio e patrocínio de empresas, com recursos financeiros ou mesmo material. 

Paralelamente, faz-se necessário evoluir no planejamento de obtenção das amostras de rocha, que 
demandarão uma minuciosa logística de transporte, bem como de confecção das réplicas de fóssil que 
irão compor a exposição.

Portanto, espera-se que, dentro de alguns anos, o Jardim Geológico da Unesp seja uma realidade e um 
modelo dentro do cenário de educação em geociências no Brasil. 
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ST06SUBTEMA 06

Geomedicina 
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ESTUDO GEOMÉDICO DA PROVÁVEL INFLUÊNCIA DA 
MINERAÇÃO EM DADOS EPIDEMIOLÓGICOS DE LAVRAS DO 

SUL – RS

Thimotheo, M.¹; Oliveira, M.Z.¹; Tognoli, F.M.W.¹ 
¹Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS

RESUMO: A mineração de bens metálicos no município de Lavras do Sul teve início no século XVIII, se 
estendeu até meados da década de 1980 e deixou passivos ambientais oriundos dos processos de 
extração e beneficiamento do ouro em toda a extensão  do  Distrito Aurífero de Lavras do Sul (DALS), 
inclusive próximos à zona urbana e à montante da barragem de abastecimento público de água da 
cidade. Esse estudo caracteriza  a distribuição espacial de elementos com potencial tóxico à saúde 
humana presentes nos solos, sedimentos de corrente e águas superficiais, e relaciona  esses resultados 
com o perfil epidemiológico da população residente, com enfoque nas doenças geralmente associadas 
à intoxicação por estes elementos. Amostras de solos e sedimentos de corrente apresentaram anomalias 
nos teores de mercúrio, arsênio, cobre, chumbo em áreas de rochas mineralizadas e com veios sulfetados. 
Todavia, os maiores teores em todos os elementos ocorrem próximos ou nas áreas das antigas instalações 
mineiras, demonstrando que a contaminação é principalmente originada do beneficiamento do minério. 
A comparação das concentrações com os padrões de qualidade previstos em Lei para uso e potabilidade, 
indica que grande parte das áreas amostradas não são apropriados para uso e ocupação agrícola ou 
habitacional; medidas de remediação e controle não estão sendo realizadas. A influência desses elementos 
na saúde da população foi avaliada com base nos dados epidemiológicos de Lavras do Sul no período 
de 1998 a 2019 e comparados com o perfil epidemiológico do município vizinho, Santana da Boa Vista 
(SBV), que não possui histórico mineiro. A população  lavrense  tem índices de internações hospitalares 
até 57,5% maiores que SBV, sendo a principal causa decorrente de doenças hipertensivas e, em segundo 
lugar, doenças do sistema nervoso. A literatura médica registra uma grande probabilidade de doenças 
que acometem o sistema nervoso estarem associados à intoxicação por metais que são contaminantes na 
região, como o mercúrio.

PALAVRAS-CHAVE: Geologia Médica, Mineração, Metais Pesados, Sistema Nervoso, DATASUS.

INTRODUÇÃO

Intervenções antrópicas no meio ambiente, a exemplo da mineração, têm influência substancial no 
desequilíbrio das concentrações naturais dos elementos químicos e podem ocasionar, quando em contato 
com o organismo humano, deficiências ou toxicidades. Os seres vivos não são capazes de metabolizar 
a maioria dos metais, culminando na sua acumulação até caracterizar níveis tóxicos e, posteriormente, 
apresentar manifestações na saúde.  As vias de exposição aos agentes tóxicos em um contexto minerário 
podem ser via tópica (absorção da pele durante o processamento do minério), por ingestão e por inalação. 
Com esse contato prolongado, as doenças manifestadas são, em geral, crônicas. A Geologia Médica é um 
ramo das geociências que tem por função caracterizar o papel de fatores geológicos e ambientais frente à 
distribuição geográfica das doenças humanas e de animais (Selinus 2006).

De todos os malefícios relatados na literatura quando há intoxicação por metais, doenças neurológicas 
e neurocomportamentais ganham destaque. Isto ocorre porque muitos metais, como o arsênio, cobre 
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e chumbo, tem amplo acesso às células nervosas cerebrais e à medula espinhal e ocasionam lesões 
cerebrais, problemas psicomotores e cognitivos, síndromes parkinsonianas, polineuropatia arsenical, 
encefalite crônica, dentre outras. Em crianças expostas permanentemente ao chumbo, é relatado 
rebaixamento permanente da inteligência (retardo), enquanto crianças nascidas de mães contaminadas 
por mercúrio  apresentaram anormalidades no desenvolvimento e paralisia cerebral (Schvartsman e 
Schvartsman, 1999; Azevedo e Chasim, 2003; De Rosa et al., 2004; Bellinger 2004; Priest 2004; Spangler e 
Spangler, 2009; Kodama et al., 2012; Oga et al., 2014). 

Dentre as diversas atividades humanas responsáveis por alterações geoquímicas no meio físico, a 
mineração de bens metálicos destaca-se pelos passivos ambientais decorrentes dos métodos de extração 
e beneficiamento precários praticados por garimpos e mineradoras ao longo da história. A extração de 
grandes volumes de rochas e a posterior estocagem dos rejeitos em cavas a céu aberto sob ação de 
intempéries, expõe o minério sulfetado a condições oxidantes que, na presença de água, causa dissolução 
dos minerais, promove a mobilidade dos metais e causa acidificação das água superficiais. Estudos de 
avaliação da contaminação ambiental derivada de quase dois séculos de mineração no Distrito Aurífero 
de Lavras do Sul (DALS), ocorrem desde 1995. A Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique 
Luiz Roessler (FEPAM) e o Ministério do Meio Ambiente (MMA) detectaram resíduos de mercúrio (Hg) em 
sedimentos de fundo, com concentração de até 5220 µg/kg, próximos a rejeitos de beneficiamento de 
ouro (Au) do DALS na Bacia do Rio Camaquã (Pestana et al., 1995). Caracterizações da área mais recentes, 
como as realizados por Machado (2017), verificaram íons metálicos em concentrações relevantes contidos 
em solos na Mina Cerro Rico por meio de testes de lixiviação; Silva (2017) detectou a ocorrência de arsênio 
(As), cobre (Cu), cromo (Cr), chumbo (Pb) e zinco (Zn) nas drenagens da mesma mina, o que corrobora que 
essa contaminação persiste e é fortemente atribuída à atividade mineira, agravada pelo atual manejo do 
solo para agricultura.

Com base em dados geoquímicos gerados na caracterização ambiental do DALS de Grazia e Pestana 
(2008), este estudo avalia uma área de 204 km² em escala 1:150.000, incluindo as zonas rural e urbana. 
A problemática ambiental dos elementos químicos tóxicos Hg, As, Pb, Cu, Zn e Cr, além de manganês (Mn), 
alumínio (Al), cálcio (Ca) e magnésio (Mg), foi analisada sob o viés da influência minerária, o que permitiu 
contextualizar o perfil epidemiológico da população residente e compreender o papel da mineração 
no âmbito da saúde pública no município de Lavras do Sul-RS.

MATERIAL E MÉTODOS  

Lavras do Sul (LS), situa-se na região sudeste do Rio Grande do Sul e, geologicamente, tem em seu território 
rochas do Escudo Sulriograndense e da Bacia do Camaquã (Camozzato et al., 2018). Segundo estimativa 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE 2020) sua população total é de 7.444 habitantes, 
sendo que 62% vivem na zona urbana e 38% na zona rural. Atualmente, a maior parcela da economia do 
município provém da agropecuária; diferentemente da década de 1980, que tinha a mineração de bens 
metálicos como o setor que mais empregava e gerava renda no município. 

Este estudo utilizou dados geoquímicos das concentrações de metais provenientes de coletas realizadas 
em campanhas de campo do Serviço Geológico do Brasil (CPRM-SGB) em parceria com a Fundação Estadual 
de Proteção Ambiental Henrique Luis Roessler (FEPAM-RS), entre 2004 e 2008, que geraram o estudo 
intitulado “Mercúrio antrópico e outros elementos em drenagens associadas às minerações auríferas de 
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Lavras do Sul” (Grazia e Pestana, 2008). Os dados brutos foram cedidos pela Superintendência Regional de 
Porto Alegre – SUREG-PA. Algumas adaptações foram necessárias em vista da base cartográfica apresentar 
distorções de localização em alguns pontos, sendo utilizados somente os dados consistentes, como 
as convenções cartográficas, dados geológicos e concentrações dos elementos. A amostragem incluiu 
sedimentos de corrente (C) e águas superficiais (A), nos mesmos locais, em um total de 25 pontos, solos 
(S) em 7 pontos, e uma coleta de salbanda argilosa (S).  Nos sedimentos de corrente e solos são avaliadas 
as concentrações de Cr, Mn, Pb, Cu, As e Hg e, nas águas, Al, Pb, Mn, Zn. O Ca e Mg são avaliados para 
compreensão das condições ambientais das águas.

Amostras de background de solos para avaliar anomalias naturais foram coletadas mais distantes dos locais 
possivelmente contaminados, no horizonte A, sobre falha geológica e em uma salbanda argilosa sobre 
um veio de quartzo aurífero.  A origem provável antropogênica é mensurada nas coletas cerca de 1 m 
próximas às paredes das instalações de recuperação de ouro, em pilhas de rejeitos, em fatias horizontais de 
espessura de 4 cm. Os sedimentos de corrente e águas superficiais são colhidos em drenagens de segunda 
e terceira ordem e nos arroios das Lavras e do Jaques, de bacias hidrográficas com cerca de 50 km².  

O tratamento dos dados iniciou-se com a organização e o tabelamento em planilhas do software Excel e, 
posteriormente, exportação para o software ArcMap 10.3. Mapas geoquímicos foram confeccionados 
no ArcMap para estimar a relação espacial entre os teores e subsidiar a discussão sobre a origem natural 
ou antrópica dos passivos ambientais. O método de interpolação adotado foi o Inverser Distance Weighted - 
IDW (Ponderação pelo Inverso da Distância).

Os levantamentos epidemiológicos foram realizados a partir da base de dados do Departamento de 
Informática do SIH/SUS – DATASUS, gerido pelo Ministério da Saúde. As variáveis analisadas foram 
internações por local de residência no período do início de vigência desse sistema (1998) até o último ano 
com informações completas (2019), nos municípios de Lavras do Sul e Santana da Boa Vista–RS (SBV). Os 
dados do município de SBV foram incluídos nas análises como elemento de controle, uma vez que SBV é 
um município próximo a LS, com similaridade sociodemográfica, situado no mesmo domínio geológico, 
com população equivalente a LS, mas sem histórico de atividades de mineração em seu território. 

As comorbidades associadas às internações foram primeiramente avaliadas de forma exploratória geral para 
LS e SBV, pela lista do CID-10 (Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde - 
CID), adaptada ao SIH/SUS, para verificar quais doenças possuíam maior número de ocorrências. Em seguida, 
filtrou-se doenças apenas com potencial associação ao histórico mineiro e seus impactos, totalizando 14 
CIDs.   

Os dados brutos dos 14 CIDs selecionados foram calculados no software Excel, de acordo com a população 
estimada para cada ano segundo dados do IBGE. A escala vertical adotada para comparar os dados entre 
os  CIDs, foi segundo os índices de internações das doenças com maiores incidências (Outras doenças 
hipertensivas e Outras doenças do sistema nervoso), obtidos pelo cálculo de divisão entre o número de 
internações e o número de habitantes estimadas para cada ano. Em razão da escala, 4 CIDs foram excluídos 
devido valores irrisórios, restando 10 CIDs, sendo eles: Neoplasia maligna do estômago, Outras neoplasias 
malignas de órgãos digestivos, Outras anemias, Outros transtornos endócrinos nutricionais metabólicos, 
Outras doenças do sistema nervoso, Outras doenças hipertensivas, Infarto agudo do miocárdio, Outras 
doenças do aparelho digestivo, Outras doenças do aparelho urinário e Insuficiência renal.  

Considerando o período que as atividades mineiras ocorreram, o estudo da população se deu por faixa 
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etária, em duas Classes com as seguintes características cada: Classe 1: indivíduos entre 1 e 39 anos, 
que não viveram durante as atividades mineiras; Classe 2: indivíduos entre 40 e mais de 80 anos. Os 
dados gerados são apresentados em gráficos para melhor visualização, e, além do tratamento no Excel, 
foram submetidos a rotinas de análise exploratória de dados com base em scripts na linguagem de 
programação Python.

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Caracterização geoquímica de solos e sedimentos de corrente

Dentre todos os elementos analisados na área de estudo, quatro apresentaram valores anômalos em 
relação ao background regional e, portanto, potencial contaminante maior, mercúrio, arsênio, chumbo e 
cobre, cuja dispersão pode ser verificada na Figura 1. O Hg foi detectado em todas as amostras (Fig. 1A), 
acima do Valor de Referência de Qualidade (VRQ) de 15 μg/kg (FEPAM 2014; Brasil 2009). Sua distribuição 
ampla no solo está relacionada aos vapores de Hg emitidos durante o beneficiamento do minério aurífero. 
Na salbanda argilosa (amostra 5001S) a concentração de 305 μg/kg foi obtida em amostra coletada sobre 
veio de quartzo aurífero e demonstra o backgroud geológico para teores de Hg. As maiores concentrações 
estão contidas próximas às instalações mineiras, como a 27C, em drenagem sob influência do Moinho 
Cerro Rico (1.178 μg/kg), e a 5007S, ao lado do Moinho CRM (18.5008 μg/kg), sendo que os dois locais têm 
registros de descarte do Hg na forma líquida. 

O As foi detectado em todas as localidades amostradas, mas apresenta teores dentro dos limites dos VRQs 
na maioria destas (Fig. 1B). As anomalias de origem geológica ocorrem no veio de quartzo sulfetado (123 
mg/kg); nos sedimentos de corrente, relativos às amostras 26C (73,9 mg/kg), 27C (52,3 mg/kg) e 10C (71,7 
mg/kg) relacionadas às drenagens ligadas a áreas de desmonte mineiro. 

Chumbo (Fig. 1C), tem anomalia de background natural nas amostras 16C (134,14 mg/kg); próximo ao 
desmonte mineiro e Moinho de beneficiamento Paredão, e nas amostras 36C (78,39 mg/kg), 10C (95,92 
mg/kg) e 27C (94,44 mg/kg), corroborando, portanto, que as maiores contaminações estão associadas 
ao contexto mineiro. Da mesma forma o Cu (Fig. 1D), que possui os teores mais elevados em solos e 
sedimentos de corrente de áreas modificadas antropicamente, como nas amostras 27C (94,44 mg/kg), 
5007S (270,42 mg/kg) e 10C (634,49 mg/kg). O Mn, elemento com os maiores teores e melhor distribuição 
na área, tem outliers nas amostras das drenagens próximas dos moinhos de beneficiamento de ouro, como 
na 27C (1.277 mg/kg) e na 25C (1.082 mg/kg). No entanto, um outlier também foi identificado na amostra 
12C (1.119 mg/kg), que não tem relação com atividades mineiras no local. Lima (1985) mencionou uma 
provável ação hidrotermal nas rochas da porção sudeste desta área, o que pode justificar a anomalia 
pontual dessa amostra. Teor de Cr parece estar relacionado a fatores naturais, uma vez que os outliers estão 
concentrados nos pontos 5005S (448,3 mg/kg) e 5011S (254,5 mg/kg). 

Caracterização geoquímica de águas 

Nas  águas, em geral,  não foram detectados  metais em  níveis alarmantes, evidenciando que a 
contaminação seguiu não atingindo a coluna d’água. Enquanto as médias de Pb e Mn nas águas são de 0,046 
mg/L e 0,007 mg/L, respectivamente, nos sedimentos de corrente a média de Pb é de 632,32 mg/kg e de 
Mn é de 496,72 mg/kg.  O alumínio tem Valor Máximo Permitido (VMP), de acordo com Brasil (2017), de 0,2 
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mg/L. Apenas 5 das 25 amostras não apresentaram valores acima do permitido. Os maiores teores estão em 
localidades sem influência mineira conhecida (amostras 13A - 0,8 mg/L e 14A - 1 mg/L), a leste da área 
estudada. O Pb, com VMP 0,01 mg/L, apresenta anomalias em 8 pontos. Os maiores teores estão na porção 
sul da área, em drenagem de primeira ordem no Arroio das Lavras (amostra 11A – 0,041 mg/L), próximos 
à  Mina Saraiva.  A amostra 09A (0,03 mg/L) apresenta o  segundo maior teor e está situada na área de 
desmonte na Mina Valdo Teixeira, portanto, os teores possuem origem predominante antropogênica.  
O Mn teve concentrações acima do VMP em áreas com e sem mineração. A amostra 42A, de maior teor 
(0,021 mg/L) e a amostra 36A (0,012 mg/L),  foram coletadas em drenagens muito garimpadas no passado 
e que ainda hoje apresentam água com aspecto turvo, leitoso. Flores e Rubio (2010) verificaram como 
maiores subprodutos em minas de ouro o arsênio,  ferro e o manganês, o que pode explicar suas altas 
concentrações na área. Teores de 0,1 mg/L nas amostras 13A e 14A, sem influência mineira, podem ser 
explicadas pela composição das rochas vulcanoclásticas da Formação Hilário. O Zn não apresentou valores 
acima do permitido (5 mg/L) em nenhuma das amostras. Os teores de cálcio e magnésio não ultrapassam 
16 mg/L, portanto, as águas são consideradas moles (classificação para até 100 mg/L). Ca e Mg influenciam a 
biodisponibilidade, a mobilidade e até mesmo toxicidade dos elementos; pois alguns elementos químicos 
tornam-se mais tóxicos em águas pouco duras (Santos 2008).

Análise epidemiológica  

Após levantamento geral no Departamento de Informática do SIH/SUS – DATASUS  acerca das doenças  que 
mais resultavam em internações hospitalares para a população lavrense, e quais destas doenças podem 
ter relação potencial com doenças ocasionadas por intoxicação por metais, somaram-se 14 CIDs. Destes, 
verificou-se que a classe 
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Figura 1: Dispersão de A-mercúrio, B-arsênio, C-chumbo e D-cobre em solos e sedimentos de corrente. Fonte: autora (2021).
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com maior índice de internações seria a Classe 2, com 79% das incidências. Quatro dos 14 CIDs obtiveram 
valores irrisórios e foram descartados das análises finais.

O município escolhido para a análise comparativa com Lavras do Sul foi Santana da Boa Vista (SBV), 
localizado no sudeste do Rio Grande do Sul, distante 125 km de Lavras do Sul. Para efetivamente 
comparar perfis epidemiológicos entre municípios, é necessário haver similaridades de aspectos 
diversos, como os sociodemográficos e geológicos. SBV está localizada no mesmo contexto geológico 
regional de LS (Escudo Sul-Riograndense), possui população similar, de 8.242 habitantes, Índice 
de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de 0,633, contra 0,699 de Lavras do Sul (IBGE 
2020), compartilham a mesma rede geral de captação de água no Rio Camaquã, Região Hidrográfica 
Litoral e Bacia Hidrográfica do Rio Camaquã (FEPAM 2021).  Ambos municípios possuem um Hospital 
Geral, o que indica que a infraestrutura e o acesso ao atendimento hospitalar são similares entre esses 
municípios.  Assim como Lavras do Sul, a classe com maior incidência de internações é a Classe 2 (76%).  Por 
outro lado, SBV não possui histórico de lavra de bens minerais metálicos, o que somado às características 
acima mencionadas determinou sua escolha para as comparações necessárias. 

Partindo das constatações anteriores, os impactos na saúde dos habitantes são mensurados sob a 
perspectiva da Classe 2. Ainda para os 14 CIDs, é identificado que a Classe 2 de Lavras do Sul, no período 
de 1998-2019, tem índices de internação de 113,72 internações para cada 1.000 habitantes, enquanto 
que SBV tem 65,37 para cada 1.000 habitantes, o que representa 57,5% a mais de internações no mesmo 
período. Para os 10 principais CIDs, o índice de internações para cada doença pode ser verificado na Figura 
2.  

Figura 2:   Classe 2 para ambos municípios, considerando os 10 principais CIDs. Fonte: autora (2021).

Enquanto as internações em SBV são distribuídas homogeneamente, Lavras do Sul tem 48% dos casos 
relacionados a Outras doenças hipertensivas (29%) e Outras doenças do sistema nervoso (19%). A alta 
incidência de doenças hipertensivas em Lavras do Sul pode ser explicada como reflexo do panorama 
nacional, de uma população historicamente hipertensa. A hipertensão arterial foi a morbidade mais 
presente nos brasileiros em 2019 na Pesquisa Nacional de Saúde – PNAS (IBGE 2019), abrangendo 39,2% 
dos entrevistados. De acordo com o panorama do Estado do Rio Grande do Sul sobre causas que evoluem 
a óbito, pelo último levantamento da Secretaria Estadual de Saúde (2018), desde 1970 as doenças do 
aparelho circulatório possuem prevalência significativa, duas vezes maior que a segunda maior causa de 
óbitos: todas as neoplasia somadas (Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM, 2018).  
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A incidência que merece destaque é a que acomete o sistema nervoso, pela prevalência em Lavras do 
Sul não ser facilmente explicada, seja como concordante aos panoramas externos ou à evolução para 
internação hospitalar ser incomum. Conforme levantamentos na literatura médica, o sistema nervoso é 
um dos principais sistemas acometidos quando há exposição humana a metais. Comparativamente, as 
incidências em Lavras do Sul chegam, em 2009, a ser quatro vezes maiores que em SBV (Fig. 3).

Figura 3: Relação de incidências de internação entre LS e SBV para Doenças do Sistema Nervoso. Fonte: autora (2021).

Entre as principais causas de mortalidade geral no Rio Grande do Sul, as doenças do sistema 
nervoso têm baixa prevalência, quantitativamente se assemelham a “quedas” e “neoplasias 
de mama”, estando na penúltima colocação entre 25 doenças. Salienta-se que neoplasias de 
mama obtém índice baixo de fatalidade no RS, estimado em 22 mortes para cada 100 mil habitantes (INCA 
2019). À vista de todos os dados, é evidente que Lavras do Sul tem uma população cujo sistema nervoso é 
amplamente afetado. Uma explicação plausível é a influência da mineração e da contaminação ambiental, 
no qual esta população está sujeita em particular. A agropecuária, atividade principal do município na 
atualidade, representa 33,12% da economia, ocorrendo sobre essas áreas inapropriadas. 

Correlacionando as incidências de internação pelo Coeficiente de Pearson (Fig. 4), não há nenhum caso 
com forte correlação direta ou inversa, o que elucida não haver comumente internações hospitalares por 
mais de uma doença. Ou seja, em geral o indivíduo é internado por ocasião de um único problema de 
saúde.   
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Figura 4: Coeficiente de correlação de Pearson para incidências de internação entre 14 CIDs em LS. Fonte: autora (2021).

As internações hospitalares também têm relação direta com a faixa etária da população, com maior número 
de internações de idosos proporcionalmente à população adulta jovem. Nesse sentido, é importante 
salientar que a população lavrense vem envelhecendo, sendo em 2010 de 11,8% e em 2019, 15,9% (Atlas 
do Desenvolvimento Humano no Brasil – PNUD, 2010). No entanto, ainda que o conjunto amostral seja 
baixo, a tendência geral em Lavras do Sul sugere queda na taxa de internação (Fig. 5).  

Figura 5: Tendência estatística para ocorrência de internações por Doenças do Sistema Nervoso. Fonte: autora (2021).

Embora estatisticamente exista essa possibilidade, o aumento da expectativa de vida somado a retomada 
da exploração de bens metálicos na região, tendem a potencializar a problemática de saúde pública, uma 
que vez que medidas ambientais remediadoras não sejam urgentemente adotadas.
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CONCLUSÕES

A área com os teores mais anômalos é a porção leste do município, entre falhamentos regionais. Diferente 
da área a oeste onde fica a zona urbana, o solo dessa região não foi tão remobilizado, o que não acasionou 
significativamente, até o momento da amostragem, ocultamento/dispersão dos contaminantes. As 
influências da  contaminação são mistas, uma vez que geologicamente a área já apresenta teores 
altos dos elementos Cu, Pb, Zn, Mn,  como verificado nas amostras de  backgroud natural.  De qualquer 
forma, as anomalias naturais são pontuais e estáticas, e se tornam passivos ambientais a partir das 
atividades  antropogênicas, que,  comprovadamente, foram as maiores responsáveis pelos problemas 
ambientais da área, representando os maiores outliers detectados.  Estima-se que pelo menos 90%  das 
áreas amostradas no município de Lavras do Sul possuem algum tipo de restrição devido contaminação, 
seja para o uso ou ocupação dos solos para agricultura ou moradia, de acordo com os parâmetros  de 
qualidade de solos, de sedimentos de corrente e de potabilidade das águas. A pluma de contaminação 
não pode ser determinada devido malha  amostral,  no entanto a contaminação não é pontual, e sim, 
amplamente distribuída.

Epidemiologicamente, o perfil  lavrense  indicou alta taxa de incidências de internações frente à sua 
população  pequena e se comparado com o município de SBV, que nunca  possuiu  a mineração de 
bens minerais metálicos como atividade econômica. A maioria das incidências diz respeito a  doenças 
hipertensivas,  concordante com o  cenário estadual e nacional,  e sustentado pelo fato de que 
doenças hipertensivas e do sistema circulatório comumente ocasionam internamento/óbitos.  Do 
contrário, a alta  incidência de doenças do sistema nervoso não possui explicação evidente. A literatura 
médica dá grande ênfase para o acometimento do sistema nervoso quando há intoxicação por metais 
pesados, sendo as principais formas de exposição aguda as  vias aéreas, na inalação de gases, o que 
condiz com o maior subproduto resultante da amalgamação de ouro, o Hg gasoso. São mais acometidos, 
portanto,  os indivíduos que viveram e atuaram na atividade mineira, representadas  nesse estudo  pela 
Classe 2, que, de fato, é a mais afetada. Uma intoxicação secundária está ocorrendo nos residentes da zona 
rural e na zona urbana, pela ingestão de grãos, água e produtos derivados de animais que vivem nas áreas 
contaminadas, além do manejo do solo e água pelos agricultores (intoxicação tópica). 

A possibilidade  de a  mineração estar refletindo nos dados epidemiológicos é grande. Todavia, para 
estabelecer uma margem segura entre a relação da mineração de metais com as doenças de cunho 
neurológico, é necessário um aprofundamento principalmente no que tange a quantificar o contato 
efetivo que os cidadãos possuem ou possuíram com a mineração e o ambiente minerário.
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CARACTERIZAÇÃO GEMOLÓGICA DO DIAMANTE NA REGIÃO DO 
ALTO RIO ARAGUAIA EM TORIXORÉU, MATO GROSSO 

Marcus Vinicius Dutra de Magalhães¹;²; Thiago Araújo Scherer¹;3; Paulo Dias Ferreira Junior¹;4¹Universidade Federal do Espírito Santo, 
Departamento de Gemologia, Av. Fernando Ferrari, 514 - Goiabeiras - 29075-910 - Vitória/ES – Brasil.

²autor correspondente: marcusdutra123@gmail.com  
³thiago-pin@hotmail.com, 4pdfj@hotmail.com

RESUMO: Os diamantes do Rio Araguaia em Torixoréu na divisa dos estados do Mato Grosso e Goiás ainda 
não foram devidamente estudados. Neste sentido, observou-se a importância de descrever características 
gemológicas das amostras provenientes da extração pela Cooperativa Brasileira de Diamantes (CBD), a 
fim de estabelecer parâmetros que possam contribuir com a diferenciação de outras áreas produtoras. A 
área de estudo, compreende um trecho do Alto Rio Araguaia caracterizado por uma sucessão de rápidos e 
corredeiras e ocorre ladeado por afloramentos rochosos de arenitos da Formação Furnas. A presença rara 
de minerais satélites característicos de rochas kimberlíticas confirma que os diamantes estão longe da área 
fonte. Predominam variedades de quartzo como jaspe, calcedônia, ônix, ágata, além de minerais como 
goethita, ilmenita e magnetita junto ao concentrado da exploração, indicando uma origem sedimentar 
para os depósitos estudados, de acordo com o que é amplamente difundido para esta ocorrência, associada 
principalmente a aluviões e paleo-aluviões. O tamanho dos cristais em geral é de dimensões reduzidas, 
variando principalmente entre 0,01 a 0,40 ct (60%), embora sejam comuns cristais >1,00 ct. Em relação à 
cor, verificou-se que 52% dos diamantes são considerados incolores, apresentando variação D-H, o que é 
mais valorizado pelo mercado. Parte significativa das amostras (75%) apresentou algum tipo de impureza, 
porém, isto não afetou a qualidade dos diamantes substancialmente, por sua maioria serem difíceis ou 
muito difíceis de encontrar com lupa de 10x. Na análise da lapidabilidade verificou-se que os cristais 
apresentaram aproveitamento satisfatório, pois em geral os diamantes possuem morfologia homogênea 
e simétrica, poucas jaças, e diafaneidade transparente ou translúcida. Cerca de 63% das amostras são 
representadas principalmente pelo hábito octaédrico e suas variações (originadas pelo transporte e 
processo de dissolução), reforçando o fato deste hábito ser o mais comum nos diamantes e de melhor 
aproveitamento gemológico. Também foi observado hábito irregular (22%), que indica a presença de mais 
de uma fonte neste depósito, além de poucas amostras de hábito cúbico (6%), e diamantes industriais 
(2%). Estas características reforçam que os diamantes estão distantes da fonte primária. Poucos diamantes 
apresentaram capas (9%) e pontos de radiação (26%), indicando que a maior parte pertence ao mesmo ciclo 
sedimentar. Os cristais analisados apresentaram diversas figuras de superfícies, como marcas de percussão 
que ocorrem nos pláceres, confirmando o retrabalhamento fluvial. Buscou-se também analisar e esclarecer 
o impacto da fluorescência na precificação e aparência das amostras. Foi identificada a fluorescência em 
55% dos diamantes, sendo a cor azul de intensidade média, a mais recorrente. Atualmente os diamantes 
da CBD são depreciados em 30% na precificação final quando apresentam fluorescência, independente da 
intensidade e da cor. Como a influência da fluorescência na qualidade final da gema lapidada ainda não é 
um consenso, não faz sentido, do ponto de vista puramente acadêmico, aplicar um desconto rigoroso ao 
diamante que fluoresce, principalmente naqueles com baixa intensidade. Recomenda-se que tal prática 
só deveria ser realizada após uma avaliação da cor e pureza dos diamantes, e da intensidade e cor da 
fluorescência. Os resultados deste trabalho confirmam a importância da caracterização gemológica dos 
diamantes.

PALAVRAS-CHAVE: GEMOLOGIA; DEPÓSITOS SECUNDÁRIOS; MORFOLOGIA; LAPIDABILIDADE; 
FLUORESCÊNCIA.
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1 INTRODUÇÃO

A região do Rio Araguaia nas proximidades da cidade de Torixoréu (MT), na divisa dos estados de Mato 
Grosso e Goiás, não foi devidamente estudada com relação aos diamantes, embora existam relatos de 
ocorrências diamantíferas no estado, além de registros de atividades de mineração ao longo do rio e 
regiões adjacentes desde o século XVIII (NANNINI et al., 2017). 

Este estudo teve como objetivo principal, descrever características gemológicas que possam auxiliar na 
identificação dos diamantes da região de Torixoréu extraídos pela Cooperativa Brasileira de Diamantes 
(CBD) a fim de definir parâmetros que possam contribuir com a diferenciação de outras áreas produtoras, 
além de estabelecer uma abordagem sobre os aspectos comerciais que neste trabalho são verificados pela 
avaliação gemológica do diamante. 

2 METODOLOGIA

O trabalho de campo foi realizado em agosto de 2017, na região de Torixoréu/MT, nas proximidades da 
Fazenda Perdiz, ao longo do leito do Rio Araguaia. A área da pesquisa está localizada entre as coordenadas 
16°16’31’’484 S / 52°36’54’’423 O; 16°16’42’’095 S / 52°39’00’’460 O, sendo visitadas cinco balsas ao longo 
do rio. Foram coletadas 5 amostras do concentrado do cascalho em cada balsa com aproximadamente 1kg 
cada, além de 10 amostras (totalizando 300 g) com minerais satélites para identificação macroscópica que 
foram determinados através do método óptico (lupa 10x) no Laboratório de Mineralogia do Departamento 
de Gemologia (UFES). Foram coletados 82 diamantes provenientes do garimpo da CBD em Torixoréu 
na bacia do rio Araguaia, e analisados no Laboratório de Identificação e Caracterização de Gemas do 
Departamento de Gemologia da UFES. 

Para descrever as principais características gemológicas do diamante, foi utilizada a metodologia 
desenvolvida pelo Gemological Institute of America (GIA, 2018) realizado pelos 4C’s (Carat weight, Color, 
Clarity e Cut), que significam peso, cor, pureza e lapidação, respectivamente (BORGES, 2013), porém, 
adaptada a outras metodologias descritas a seguir.

Com relação ao tamanho, os diamantes não foram agrupados de acordo com os critérios adotados pelo 
Boletim Referencial de Preços (IBGM, 2009), mas adaptados para os parâmetros relativos às amostras 
estudadas.

Foi introduzida uma simplificação realizada por SOUZA (2006) na graduação de cor dos diamantes (série 
amarela), com base nos critérios do GIA (2018) para diamantes lapidados. Para diamantes da série marrom 
(brown), a classificação foi realizada pelo Boletim Referencial de Preços (IBGM, 2009). Para diamantes 
industriais foi realizada a classificação em apenas duas cores: cinza e preto, considerando as amostras 
estudadas.

A classificação de pureza foi realizada através do padrão internacional da Confédération Internationale de 
La Bijoutairie, Joaillerie, Orfèvrerie, de Diamants, Peroles et Pierves (CIBJO), adaptado pelos parâmetros de 
KARFUNKEL et al. (2001) e SOUZA (2006) por apresentar melhor entendimento do grau de pureza nos 
diamantes.
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A fluorescência foi analisada segundo os parâmetros adotados pelo GIA (2018), considerando cinco níveis 
para diagnosticar a intensidade da fluorescência, sendo eles: none, faint, medium, strong e very strong, que 
significam respectivamente, nenhum, fraco, médio, forte e muito forte (BORGES, 2013).

No entanto, como se tratavam de diamantes brutos, o critério lapidação não foi avaliado, e sim adaptado 
para verificar os aspectos da lapidabilidade que interferem na lapidação, pelo método descrito por 
MAGALHÃES et al. (2018), como a forma cristalográfica das amostras, diafaneidade, a presença de capas, 
jaças e pontos de radiação, além das figuras de superfície que também contribuem para verificar as 
condições de formação e percurso dos diamantes (BORGES, 2011, BORGES, 2013; CHAVES et al., 2017b; 
IBGM, 2009; MEYER e MCCALLUM, 1993; TAPPERT e TAPPERT, 2011). 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Geologia dos depósitos do rio Araguaia e minerais satélites

Os garimpos de depósitos do tipo aluvionar têm extração de diamantes a partir de cascalho subrecente 
a recente do leito ativo do rio Araguaia e de outros rios afluentes. Os garimpos em paleo-aluviões estão 
localizados em paleoterraços no rio Araguaia em níveis topográficos de até 5 m acima de seu leito atual. O 
cascalho diamantífero é do tipo polimítico, depositado em níveis com espessura média de 0,6 m (máximo 
2 m), e formado por seixos muito bem arredondados de arenitos, calcedônia, chert, quartzo e siltitos. 
Camadas de sedimentos vermelho-esbranquiçados arenoargilosos, com até 5 m de espessura, formam 
a cobertura estéril destes depósitos. Já os depósitos de paleo-aluviões apresentam as coberturas mais 
grossas. Nos garimpos deste distrito são comuns as catas de tipo semi-mecanizado e manual (NANNINI et 
al., 2017).

Os diamantes encontrados na região, em geral, são de menos de 3 ct, porém, não são raros registros de 
ocorrências maiores que 10 ct. A cor predominante nos diamantes da região é branca (incolor) ou verde 
pálido (em sua maioria devido à capa), com inclusões raras e/ou difíceis de serem visualizadas com lupa de 
10x, correspondendo a cristais de boa qualidade gemológica. O teor médio equivale a 0,014 ct/m3, sendo 
que 60% dos diamantes da região são considerados do tipo gema (NANNINI et al., 2017). 

A área de estudo, compreende um trecho do Alto Rio Araguaia caracterizado por uma sucessão de rápidos 
e corredeiras. Nesta área o rio Araguaia corre encaixado em seu vale sem desenvolver uma planície de 
inundação, denotando o seu caráter fortemente erosivo que entalha e aprofunda o seu leito. Sua largura 
varia de 50 a 200 m, sendo registradas no período de vazante, porções com cerca de 20 m apenas. Neste 
caso o rio ocorre ladeado por afloramentos rochosos de arenitos da Formação Furnas (LACERDA FILHO et 
al., 2004). Por ser encaixado e sem planície de inundação, toda a exploração de diamante se concentra no 
leito ativo atual, já que não ocorrem depósitos aluviais stricto sensu (Figura 1 e 2).
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 Fonte: os autores.

Foi possível observar rochas como cherts, litoclastos (arenitos e siltitos) e silexito, que junto ao concentrado 
do diamante indicam uma origem sedimentar para os depósitos do rio Araguaia, de acordo com o que é 
amplamente difundido para estas ocorrências (NANNINI et al., 2017). 

Predominam como satélites variedades de quartzo cripto/microcristalino como jaspe, calcedônia, ônix e 
ágata orbicular, além de minerais como goethita, ilmenita e magnetita. As variedades de quartzo micro 
e criptocristalino são comuns em sequências siliciclásticas, como produtos diagenéticos ou hidrotermais 
de baixa temperatura (MAGALHÃES et al., 2018). Níveis com uma cimentação intensa podem fornecer o 
material que agora se apresenta como satélite para os diamantes. A análise do concentrado não revelou a 
presença de minerais indicadores de uma fonte ígnea (kimberlito) ou metamórfica (metaconglomerado), 
reforçando a origem sedimentar para os diamantes do rio Araguaia.

3.2 Peso

A maior parte dos diamantes estudados situa-se na faixa de peso de 0,01 a 0,20 ct (37%), e 0,21 a 0,40 ct 
(23%), sugerindo que estes diamantes estão longe da área-fonte kimberlítica (CHAVES et al., 2017b), ao 
se impor um retrabalhamento das amostras ao longo do curso do rio, diminuindo assim o seu tamanho. 
Foram encontrados diamantes de 0,41 ct a 1,00 ct representando 24% do total, bem como diamantes de 
1,01 ct a 2,00 ct (7%) e acima de 2,01 ct (9%), o que sugere múltiplas fontes diamantíferas.

3.3 Cor

Verificou-se que 52% dos diamantes estudados apresentaram cor entre D e H, sugerindo uma qualidade 
média a elevada. Observa-se que diamantes da série amarela (D-Z), podem melhorar sua cor devido ao 
retrabalhamento das amostras, pois muitas impurezas são encontradas em camadas mais externas que 
são removidas ao longo do percurso (CHAVES et al., 2017b; DEL REY, 2009; TAPPERT e TAPPERT, 2011). 
Seguindo a escala de cor, 32% dos diamantes apresentaram cor entre I e L, e apenas 7% entre M e P. 
Apresentaram a coloração da série marrom, TLBR apenas 6%, e LBR apenas 1%, sendo respectivamente top 
light brown (equivalente ao IJ) e light brown (equivalente ao N-R) da série amarela (IBGM, 2009).

Também foram observados diamantes industriais de cor cinza (1%) e preto (1%). No entanto, não foram 
encontrados diamantes com a graduação Q ou inferior, nem diamantes coloridos (fancies), confirmando a 
raridade desta ocorrência na região (Figura 3).

Figura 2 – Aspecto geral de um trecho 
com corredeiras do rio Araguaia onde é 

explorado diamante

Figura 1 – Detalhe do trecho do rio 
Araguaia correndo entre escarpas 

rochosas onde a CBD explora diamantes
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Figura 3 – Cores dos diamantes do rio Araguaia na região de Torixoréu (MT) apresentando cor: a) D-H com 0,715 ct; b) I-L com 0,145 
ct; c) M-P com 0,182 ct; d) Marrom LBR com 0,285 ct; (Aumento de 66x sob luz branca refletida, em campo claro e escuro)

a) b) c) d)

a) b)

Fonte: os autores.

3.4 Pureza

Em grande parte das amostras, foi identificado algum tipo de impureza (75%). No entanto, observa-
se que apesar de 33% das amostras apresentarem inclusões em graus VVS e VS, estas não irão afetar 
significativamente a qualidade dos diamantes, por serem difíceis ou muito difíceis de encontrar com lupa 
de 10x. Este resultado evidencia o retrabalhamento e a seleção das amostras melhorando sua qualidade 
neste processo, pois a maior parte destas impurezas são superficiais (CHAVES et al., 2017a,b; IBGM, 2009; 
TAPPERT e TAPPERT, 2011). Diamantes com pureza SI atingiram proporção de 13%, aqueles classificados 
entre P1 e P3 atingiram 25%, e apenas 4% resultaram com classificação IN (Figura 4) (IBGM, 2009).

Figura 4 – Pureza dos diamantes do rio Araguaia na região de Torixoréu (MT): a) P3 com 0,535 ct;  
b) VVS com 0,068 ct (Aumento de 66x, sob luz branca refletida, em campo claro)

Fonte: os autores.

3.5 Formas cristalográficas e alterações morfológicas 

As formas cristalográficas dos diamantes estudados (Figura 5) apresentaram variações do octaedro em 
63% devido ao transporte e processos de dissolução, sendo este hábito o mais comum nos diamantes e de 
melhor aproveitamento gemológico. Foi encontrado que 22% dos diamantes apresentou hábito irregular, 
o que sugere a presença de mais de uma fonte para os diamantes, como também o distanciamento da 
área kimberlítica, pois apenas 6% de amostras apresentaram variações do hábito cúbico e apenas 2% 
de diamantes sem qualidade gemológica (industrial) são do tipo Balla e Hailstone Bort. Também foram 
identificados diamantes do tipo geminado (4%), além de Flat (2%) e Chip (1%); sendo que esses últimos 
possuem largura maior em relação à altura, e desgaste em sua morfologia decorrentes do percurso em 
depósitos secundários, resultando em um baixo aproveitamento gemológico (CHAVES e CARDOSO, 2003; 
CHAVES et al., 2017b; PERDONCINI e SOARES, 2017).

Ainda em relação às formas, apenas 6 das 82 amostras analisadas apresentam reentrâncias na superfície das 
faces dos cristais. A ausência destas alterações contribui para um melhor aproveitamento na lapidabilidade 
do diamante, já que os cristais apresentam sua forma mais homogênea e simétrica (TAPPERT e TAPPERT, 
2011).
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Figura 5 – Hábito dos diamantes do rio Araguaia na região de Torixoréu (MT): a) Cubo com 0,50 ct; b) Octaedro com 0,115 ct; c) 
Flat de 0,143 ct; d) Geminado com 0,271 ct; e) Balla com 0,562 ct; f ) Hailstone Bort com 0,346 ct; (Aumento de 66x sob luz branca 

refletida, em campo escuro)

a) b) c)d)

b)

e) f)

Fonte: os autores.

3.6 Diafaneidade 

A diafaneidade verificada neste estudo denota certa paridade entre diamantes transparentes (51%) e 
translúcidos (46%), o que confirma a qualidade dos cristais analisados, já que 97% das amostras apresentam 
a diafaneidade gemologicamente mais procurada e terão então melhor aproveitamento gemológico, 
enquanto que apenas 3% são opacos (Figura 6).

Figura 6 – Diafaneidade no diamante do rio Araguaia na região de Torixoréu (MT): a) transparente com 0,050 ct; b) opaco com 0,562 
ct; (Aumento de 66x sob luz branca refletida, em campo claro)

a)

Fonte: próprios autores

3.7 Figuras superficiais 

As figuras superficiais mais comuns encontradas nos diamantes foram linhas de deformação (38%), que 
ocorrem no estágio inicial de formação dos diamantes no manto, além de hillocks (44%), terraços (41%), e 
trigons (30%), que podem ocorrer estando tanto no manto quanto no kimberlito (estágio intermediário), 
e marcas de percussão (30%) que ocorrem nos pláceres durante os processos abrasivos de transporte dos 
cristais ao longo do curso do rio. Estudos indicam que podem ocorrer diversas figuras de superfície em um 
mesmo diamante. Todos os 82 diamantes analisados neste trabalho apresentam “longa história”, desde 
a permanência do cristal no manto até o transporte nos pláceres, como evidenciado pelas alterações 
superficiais (SOUZA, 2006) (Tabela 1, Figura 7).

Tabela 1 – Figuras superficiais encontradas nos diamantes de Torixoréu (MT)
Fonte: os autores.

Figuras superficiais Quantidade %
Ruts 11 13

Terraços 34 41
Placas Triangulares 4 5

Hillocks 36 44
Trigons 25 30
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Quadrons 2 2
Hexagons 2 2

Shield-Shaped laminae 5 6
Marcas de Abrasão 2 2

Marcas de Percussão 25 30
Linhas de Deformação 31 38

Frosting 2 2

Figura 7 – Figuras superficiais dos diamantes do rio Araguaia na região de Torixoréu (MT): a) Trigons (0,130 ct); b) Hexagons (0,765 
ct); c) Terraços; d) Linhas de deformação (0,51 ct); e) Hillocks (0,32 ct); f ) Shield-shaped laminae (0,130 ct); g) Ruts (0,229 ct); h) Placas 

triangulares (0,330 ct); (Aumento de 66x sob luz branca refletida, em campo escuro)

a) b) c) d) e) f) g) h)

Fonte: os autores.

3.8 Capas

A ocorrência de capas nos diamantes é mais frequente nos cristais encontrados em plácers de que aqueles 
em kimberlitos, pois os plácers contém abundantes minerais radioativos depositados neste local devido 
à alta densidade (BORGES, 2011, 2013; CHAVES et al., 2017a; TAPPERT e TAPPERT, 2011). Segundo Chaves 
e Cardoso (2003), no Brasil é comum a presença de diamantes com capas, principalmente de coloração 
esverdeada. No entanto, 91% das amostras analisadas neste estudo não apresentaram capeamento, 
confirmando mais uma vez a qualidade gemológica dos diamantes da região estudada. Nos diamantes 
com capa (9%), 6% apresentaram principalmente a cor verde (Figura 8), 2% a amarela e 1% a marrom. É 
importante ressaltar que diamantes com capas são mais comuns em depósitos secundários (BORGES, 2011; 
BORGES, 2013; CHAVES et al. 2017a; TAPPERT e TAPPERT, 2011), porém, com o transporte das amostras 
pelo rio, as colorações superficiais poderão ser removidas pela abrasão ou, posteriormente, através da 
lapidação (SOUZA, 2006) 

Figura 8 – Capa de cor verde no diamante (0,068 ct) do rio Araguaia na região de Torixoréu (MT) (Aumento de 88x sob luz branca 
refletida, em campo claro)

Fonte: os autores.

3.9 Pontos de radiação

A presença de pontos de radiação (radiation spots) nos diamantes pode orientar os estudos para identificar 
e reconhecer a intensidade dos ciclos de redistribuição sedimentar nos depósitos secundários (MEYER e 
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MCCALLUM, 1993; BORGES, 2013). Das amostras analisadas, 74% não apresentaram pontos de radiação, o 
que sugere que a maior parte dos diamantes é de um mesmo ciclo sedimentar diamantífero. Das amostras 
que apresentaram pontos de radiação (26%), a maior parte foi de coloração verde (20%). É importante 
detalhar que duas amostras apresentaram dois spots de coloração diferente em cada amostra: 1) verde 
e amarelo (face distinta) e 2) verde e marrom (mesma face). Diamantes com a presença de mais de um 
spot de coloração e posição diferente são resultado de mais de um processo de irradiação durante outro 
ciclo sedimentar. Já spots na mesma face e de cor diferente, indicam que o diamante recebeu uma dose 
adicional de radiação mesmo depois de ter passado por um evento de aquecimento recente (TAPPERT 
e TAPPERT, 2011) (Figura 9). Conclui-se que pontos de radiação evidenciam a emissão de partículas α a 
partir de minerais de K, U ou Th presentes nos sítios de sedimentação, tendo em vista que rochas primárias 
diamantíferas são pobres nestes minerais (BORGES, 2013).

Figura 9 – Pontos de radiação de cor verde e amarelo (0,205 ct) no diamante do rio Araguaia na região de Torixoréu (MT); (Aumento 
de 66x sob luz branca refletida, em campo claro)

Fonte: os autores.

3.10 Jaças 

A presença de jaças (fraturas internas) nos diamantes foi de 18%, sendo considerada uma característica 
indesejável no comércio, pois prejudica o aproveitamento gemológico (lapidabilidade). Porém, 82% das 
amostras não apresentaram essa característica, evidenciando a boa qualidade das mesmas.

3.11 Fluorescência

A presença de fluorescência não modifica a integridade de um diamante, porém, esta propriedade é 
questionada e discutida por profissionais do comércio e cientistas, pois não existe um consenso em relação 
aos fatores que valorizem ou depreciem o diamante em relação à fluorescência. A falta de padrão nesta 
avaliação contribui para a depreciação incorreta e exagerada dos diamantes que apresentam fluorescência, 
sendo que a análise desta característica deve ser levada em consideração em conjunto com a cor e a 
pureza, verificando se irá afetar a aparência do diamante. Em casos especiais, alguns autores sugerem que 
a fluorescência pode melhorar a qualidade final da gema, devendo, portanto, ser um fator de valorização 
e não de depreciação (GIA, 2016a, b).

Das 82 amostras analisadas, foi identificada a fluorescência em 55% delas, sendo a cor azul a mais comum 
(42%), e a intensidade média a mais recorrente (16%). Diamantes sem fluorescência são mais valorizados 
no mercado, pois os que apresentam fluorescência geralmente são depreciados comercialmente de acordo 
com o grau de intensidade (GIA, 2016a, b).

Com base nos resultados obtidos pelo estudo do GIA (sobre o impacto da fluorescência nos diamantes 
(MOSES et al., 1997; GIA, 2016a,b), e nas tabelas comerciais de descontos já utilizadas pelo mercado, 
relacionando a presença e a intensidade da fluorescência azul, pureza e cor do diamante (GEM GUIDE, 
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2018; IBGM, 2009; RAPAPORT, 2007; THE DIAMOND REGISTRY, 2018), foi elaborada uma tabela que, na base 
de aspectos científicos e comerciais, sugere porcentagens de desconto a serem aplicados nos diamantes, 
de maneira mais adequada à realidade do mercado e à avaliação gemológica. A adoção desta tabela 
evitaria, principalmente, abusos na depreciação pela presença da fluorescência no espécime (Tabela 2).

Tabela 2 – Descontos e bônus sugeridos com relação à fluorescência apresentada nos diamantes
D-F IF-VVS VS SI- P3

Muito forte -12% a -18% -4% a -8% 0% a -2%

Forte -8% a -12% -2% a -5% 0% a -1%

Médio -3% a -7% -1% a -2% 0%

Fraco -2% -1% 0%
G-H IF-VVS VS SI- P3

Muito forte -6% a -9% -2% a -4% 0%

Forte -3% a -5% -1% a -2% 0%

Médio -1% a -3% -1% 0%

Fraco -1% -0% 0%
I-K IF-VVS VS SI- P3

Muito forte 0% a +2% 0% a +2% 0% a +2%

Forte 0% a +2% 0% a +2% 0% a +2%

Médio 0% a +2% 0% a +2% 0%

Fraco 0% 0% 0%

L-M IF-VVS VS SI- P3

Muito forte 0% a +2% 0% a +2% 0% a +2%

Forte 0% a +2% 0% a +2% 0% a +2%

Médio 0% a +2% 0% a +2% 0%

Fraco 0% 0% 0%

Fonte: Elaborado pelos autores com base em Rapaport (2007), IBGM (2009), The Diamond Registry (2018), e Gem Guide (May/June 
2018).

Atualmente, os diamantes da CBD são depreciados em 30% na precificação final quando apresentam 
fluorescência, independentemente da intensidade e da cor da fluorescência. Esta prática abusiva acarreta 
um grande prejuízo econômico na comercialização de diamantes. Como ainda não há consenso sobre 
a influência da fluorescência na qualidade final da gema lapidada, não faz sentido, do ponto de vista 
puramente acadêmico, aplicar um desconto rigoroso ao diamante que fluoresce. O mais prudente seria 
aplicar descontos mais modestos, o que pode impactar positivamente a exploração do diamante e 
atividade garimpeira e mineradora. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os diamantes do rio Araguaia em Torixoréu (MT) extraídos pela Cooperativa Brasileira de Diamantes (CBD) 
são de origem secundária, considerando a natureza dos depósitos e as características gemológicas das 
amostras. A presença de variedades de quartzo cripto/microcristalino como jaspe, calcedônia, ônix e ágata 
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orbicular, além de minerais como goethita, ilmenita e magnetita junto ao concentrado da exploração, 
indica uma origem sedimentar para os depósitos do rio Araguaia. A boa qualidade dos diamantes desta 
região é atestada pela cor, pureza e aspectos referentes à lapidabilidade como a forma cristalográfica das 
amostras, diafaneidade, ausência de capas e jaças. A presença das figuras de superfície nos 82 diamantes 
analisados contribuiu para verificar as condições de formação e transporte, e confirma que os minerais 
apresentam “longa história” geológica determinada pelo tempo de permanência dos cristais no manto, 
mais o tempo de transporte e incorporação nos pláceres, como evidenciado pelas alterações superficiais.
O tamanho dos cristais em geral é reduzido, variando principalmente entre 0,01 a 0,40 ct, embora sejam 
comuns cristais de >1,00 ct. O predomínio do hábito octaédrico e suas variações, além de formas irregulares 
e uma menor prevalência de espécimes de hábito cúbico, fragmentos e diamantes industriais, indicam 
a presença de mais de uma fonte para os diamantes de Torixoréu. Estas características reforçam que os 
diamantes estão longe da fonte primária. Apesar disso, a presença de capas e pontos de radiação indica 
que eles passaram por um mesmo ciclo sedimentar.

Os descontos praticados no mercado são, em geral, abusivos, pois observou-se que a presença da 
fluorescência nos diamantes é vista na maioria das vezes como um fator de depreciação. Recomenda-se 
que tal prática só seja realizada após uma avaliação da cor e pureza dos diamantes, em conjunto com a 
intensidade e cor da fluorescência. 

Os resultados deste trabalho possibilitam a divulgação de material didático sobre o estudo dos diamantes, 
correlacionando suas características gemológicas ao ambiente de formação. Afinal, a gemologia tem 
como objetivo trabalhar na cadeia produtiva de gemas, joias e afins, e neste propósito, apresentou-se 
informações científicas que influenciam no mercado de diamantes.
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T05TEMA 05

Paleoambiente e Mudanças 
Climáticas
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GEOMORFOLOGIA, TRANSFORMAÇÕES AMBIENTAIS 
E REGISTROS ARQUEOLÓGICOS LÍTICOS DA ANTIGA 

ARARAQUARA 

CHELIZ, P.M.1; LADEIRA, F.S.B. 1 GIANNINI, P.C.F2;                                                                             
1Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP); 2Universidade de São Paulo (USP)

RESUMO: Com o objetivo de caracterizar interações entre relevo, rochas, transformações ambientais e 
ocupação humana pré-colonial, levantaram-se novos dados geológicos, geomorfológicos, pedológicos, 
arqueológicos e cronológicos (LOE) na extensão original do município de Araraquara (SP), com ênfase 
na análise do meio físico de um sítio arqueológico situado na planície aluvial do rio Jacaré-Guaçu. 
Caracterizaram-se nos últimos 14 mil anos alternâncias entre fases mais secas (transição Pleistoceno-
Holoceno) que o atual e fases de incremento de umidade (Holoceno Inicial) que se deram em paralelo com 
mudanças de estilo fluvial (passagem de canais torrenciais efêmeros para canais perenes de dimensões 
oscilantes) e de nível de base (<10m); passa-se do predomínio de deposição (14,5-8 mil anos atrás) para 
o de erosão (após 8 mil anos), com alternâncias entre agradação, incisão e migração lateral do rio Jacaré-
Guaçu. Tais transformações do meio físico contribuíram para modificações concomitantes da intensidade 
e distribuição de ocupação humana nos diferentes compartimentos de relevo da área, e ajudam a explicar 
a localização de exceção de parte dos registros arqueológicos locais no contexto geomorfológico regional. 

PALAVRAS-CHAVE: pedologia, Quaternário, rio Jacaré-Guaçu, paleoambientes, interações ser humano-
Terra
    

INTRODUÇÃO 

Pesquisas voltadas a discutir interações do meio geológico, geomorfológico e pedológico com a ocupação 
humana ameríndia ao longo do tempo podem auxiliar tanto na compreensão da dinâmica dos processos 
quaternários formadores da paisagem (Ab`Saber, 1969), quanto nas discussões sobre o povoamento do 
atual território brasileiro (Araujo et al., 2005). Estudos com este enfoque que incluam o Holoceno Inicial 
e o Pleistoceno Tardio são pouco frequentes no Brasil, em parte pelo caráter incomum de registros de 
presença humana potencialmente vinculados a tais intervalos temporais no sudeste da América do Sul 
(Bueno et al. 2013). 

Como uma contribuição ao tema, este trabalho busca aprofundar a caracterização e discutir conexões 
de transformações do meio geológico, geomorfológico e pedológico com o povoamento humano pré-
colonial em um segmento do domínio geomorfológico das Cuestas (Almeida, 1964; IPT, 1981) na Bacia 
Sedimentar do Paraná, correspondente à extensão original do município de Araraquara (SP). A área em 
questão apresenta numerosos registros arqueológicos líticos (Zanettini Arqueologia, 2003), de maneira 
que se mostra propícia ao tipo de estudo aqui proposto. Ênfase especial foi dada à caracterização 
geomorfológica e pedológica dos entornos do sítio arqueológico Boa Esperança II, ou BES II (Zanettini 
Arqueologia, 2003), o qual se destaca pela existência de datação atribuída ao Pleistoceno Tardio obtida por 
Santos (2011) em camada arqueológica. 

Buscou-se testar a hipótese de que tanto as características geomorfológicas e geológicas, quanto as 
transformações ambientais quaternárias da área teriam uma contribuição para a distribuição horizontal 
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e vertical dos registros arqueológicos regionais. O tema é relevante para a reconstituição dos cenários de 
mudanças do meio físico e do povoamento humano caçador-coletor do Sudeste Brasileiro no Quaternário 
Tardio. Para abordá-lo, levantaram-se dados geomorfológicos, pedológicos, cronológicos e arqueológicos, 
por meio de revisão bibliográfica, análise de imagens orbitais, mapeamentos geológicos e geomorfológicos 
de campo e escavações com coletas de amostras para análises laboratoriais (LOE, química, petrográficas, 
micromorfológicas e granulométricas), bem como efetuou-se a integração deste conjunto de dados.
  

MÉTODOS

Na escala de semi-detalhe (1:70000), realizou-se aprofundamento do mapeamento geológico (subsidiado 
por 275 novos pontos de campo) da área de estudo (figura 1b), bem como levantamento altimétrico, de 
drenagem e clinográfico, com uso de análise de imagens Aster (cf. Gigliote, 2010) e cartas topográficas 
do IGc. Através da sobreposição desses dados, delimitaram-se os principais compartimentos de 
paisagem, com ênfase em atributos de relevo (cf. Ab`Saber, 1969). Em seguida, realizou-se um sumário da 
caracterização dos sítios arqueológicos líticos regionais com base na revisão bibliográfica e na consulta 
ao acervo e inventário do Museu de Arqueologia e Paleontologia de Araraquara; o objetivo foi levantar as 
matérias-primas dominantes e sua distribuição em relação à localização dos sítios arqueológicos. Buscou-
se também sobrepor os dois conjuntos de informações, de relevo versus arqueológicas, com o objetivo de 
discutir unidades do meio físico tomadas como preferenciais para uso humano.

Na escala de detalhe (1:25000), focou-se o mapeamento nos entornos de um dos sítios arqueológicos 
líticos regionais (sítio BES II). Esta segunda etapa foi subsidiada pela realização de 55 pontos de campo 
adicionais, nas imediações desse sítio. Igualmente, realizou-se, com o uso de trado holandês, a abertura de 
30 tradagens de até 6 m de profundidade, e de uma nova unidade de escavação (UE1-GEO) para descrições 
dos depósitos e solos (estes cf. Embrapa, 2006), coleta e registro da posição de artefatos líticos, bem como 
coleta de amostras de sedimentos e seus horizontes de solo para análises micromorfológicas (cf. Castro 
e Cooper, 2019), datações por luminescência opticamente estimulada - LOE (cf. Murray e Wintle, 2003) e 
análises químicas e granulométricas (cf. Camargo et al. 2006). Buscou-se integrar todos estes dados através 
da reconstituição de fases de transformações do meio físico, e da inserção da distribuição dos artefatos 
líticos nesse quadro evolutivo. 

Por fim, buscou-se integrar os dados levantados nas duas escalas, de detalhe e semi-detalhe, com dados 
prévios da literatura, com ênfase nas intervenções arqueológicas feitas por Zanettini Arqueologia (2003) 
e Santos (2011), de modo a identificar relações entre transformações da paisagem e o estabelecimento na 
área de antigos grupos humanos.

RESULTADOS
Semi-detalhe
A sobreposição dos dados referentes aos mapeamentos de declives, altimetrias, drenagens e unidades 
litológicas da Antiga Araraquara (figura 1a) permitem a delimitação de três compartimentos da paisagem 
(tabela 1 e figuras 1a e 1c). 
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Tabela 1 – Características dos Compartimentos da Paisagem

Compartimento Altitudes e declives 
predominantes

Materiais geológicos 
associados Fontes hídricas

Terras Altas (áreas 
mais elevadas, 
caracterizadas 
por interflúvios 
e vertentes 
suavizados)

640-720 m, inclinações 
entre 2 e 8°

Coberturas arenosas 
indivisas (cotas mais 
elevadas) e rochas 
básicas: afloramentos 
rochosos raros, 
com predomínio de 
horizontes de solos de 
dezenas de metros de 
espessura

Abundante rede de 
drenagem perene 
subparalela, formada por 
canais estreitos (menos de 
2 m de largura)

Patamares 
Transicionais 
(escarpas e vertentes  
que bordejam os 
planaltos regionais

540-660 m, inclinações 
entre 6 e 20°

Arenitos e arenitos 
silicificados da 
Formação Botucatu e 
rochas ígneas básicas; 
afloramentos raros 

Rede de drenagem de rios 
perenes, com canais de 
larguras intermediária (até 
10 m)

Terras Baixas 
(terraços e planícies 
de inundação 
que margeiam os 
grandes rios de 
fundo de vales 
regionais)

480-540 m, inclinações 
entre 2 e 5°

Sedimentos 
areno-argilosos 
inconsolidados e 
arenitos da Formação 
Botucatu; afloramentos 
raros, com predomínio 
de depósitos e solos 
profundos (>10 m)

Rede de drenagem de 
rios perenes, com canais 
largos (os maiores deles 
entre 20 e 40 m)

A compartimentação da paisagem regional inclui dois planaltos (Planaltos de Araraquara e de Dourado) 
que constituem as Terras Altas, bordejados por um conjunto de escarpas e vertentes, os Patamares 
Transicionais. Estes associam-se, em alguns segmentos, a declives brandos a intermediários (entre 5 e 
15° – tal como na maior parte dos que bordejam o Planalto de Araraquara), e, em outros, a inclinações 
mais acentuadas (acima de 20°). As vertentes mais suaves (abaixo de 5°) a partir dos sopés dos Patamares 
Transicionais e os terraços fluviais e planícies de inundação adjacentes, por sua vez, constituem as Terras 
Baixas.

A maioria dos sítios e ocorrências arqueológicas líticas associa-se aos Patamares Transicionais e uma menor 
parte às Terras Baixas (figuras 1a, 1d e 1e). 

Os sítios de Patamares Transicionais apresentam arenitos silicificados como a matéria-prima dominante de 
seus artefatos, e que chega, em alguns deles, tais como Bastos e BES III, a representar a totalidade das peças 
documentadas; em outros, como Gavião Peixoto II, registram-se também quantidades menores (<5% do 
total de artefatos) de peças de sílex e quartzo. Os sítios de Terras Baixas apresentam maior variação de 
matérias-primas. Os arenitos e arenitos silicificados permanecem tendo um papel significativo (ao menos 
40% dos artefatos
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Figura 1: Área de estudo: A: mapa de compartimentação do relevo na escala de semi-detalhe, com distribuição de sítios líticos e 
realce, no retângulo laranja, da área analisada na escala de detalhe; B: localização lançada em composição do Word View, do Arc 

Gis 10.0; C: perfil morfológico e geológico transversal aos compartimentos de relevo locais; D: artefatos de arenitos representativos 
dos associados aos Patamares Transicionais - sítio Gavião Peixoto II; E: artefatos de quartzo, silexito e arenitos representativos dos 

associados as Terras Baixas - sítio Rincão I.
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líticos), mas dividem relevância com quantidades mais expressivas (>50% do total) de peças de silexito e 
quartzo, com significativa presença dentre estes de córtex de seixos fluviais preservados (>25% das peças).

Parcela de detalhe

A parcela de detalhe é dominada pelas Terras Baixas do rio Jacaré-Guaçu, com prevalência de inclinações 
<10° e desníveis verticais <30m (figuras 2a e 2b).

Figura 2 – Parcela de detalhe: A: mapa geomorfológico, com destaque para a localização do sítio BES II, das pedossequências 
(alinhamentos vermelhos) e da UE1-GEO (ponto preto); B: perfil geológico-geomorfológico transversal às unidades de relevo 
representadas em A; C: meandros abandonados no entorno das pedossequências e do sítio BES II – do tipo I, até quatro vezes 

maiores que canal atual do rio Jacaré-Guaçu, e do tipo II, de dimensões similares ao canal atual; D: imagem de drone (gentilmente 
compartilhada por Higor Vanessa) do rio Jacaré-Guaçu e de um dos seus meandros abandonados (destacado por círculo vermelho), 

em meio a planície aluvial. 

As planícies de inundação (com altitudes no intervalo 490-485 m) e os baixos terraços (490-510 m) 
apresentam distribuição em planta até cinco vezes mais amplas na margem esquerda (sul) do rio Jacaré-
Guaçu do que na margem direita (norte). As vertentes mostram-se até sete vezes mais íngremes na 
margem direita do que na margem esquerda. O rio Jacaré-Guaçu apresenta, na área, largura de cerca 
de 20 m e corta depósitos areno-argilosas; tem o predomínio de declives brandos (<5°) e direção geral 
W-E. Numerosos meandros abandonados de distintas dimensões (tipos I e II na figura 2c; figura 2d) estão 
presentes nos baixos terraços e planícies de inundação.
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A estratigrafia dos baixos terraços, conforme tradagens e unidades de escavação (figura 3a, 3b, 3c e 
3d), caracteriza-se pela presença de depósitos areno-argilosos gleizados (cores 7,5 YR 5,5/6 a 7,5 YR 
7/6 predominantes) sobre conglomerado clasto-suportado, com matriz de areia grossa; constituído 
majoritariamente por cascalhos de até 20 cm de arenito silicificado e silexito, este conglomerado estende-
se por ao menos algumas centenas de metros (figuras 2a e 3a). Estes depósitos apresentam idades LOE e 
14C do Pleistoceno Tardio e Holoceno Inicial (figura 3d). A matriz arenosa da cascalheira apresenta, ainda, 
uma concentração de feldspatos dez vezes maior do que dos depósitos arenosos sobrejacentes.

Figura 3 – Estratigrafia e horizontes de solo: A: pedossequências e associações com variações de detalhe (3a, 2a e 1a) dos Baixos 
Terraços a, mapeados na figura 2a; B: horizontes de solo da UE1-GEO, C: fotografia da UE1-GEO, com segmento a esquerda 

mostrando contato (evidenciado por escavação controlada com pinceis) da cascalheira com depósitos arenosos afetados por 
gleização – círculos vermelhos destacam artefatos encontrados diretamente sobre a cascalheira; D: integração entre dados 

cronológicos da UE1-GEO e das unidades de escavações arqueológicas abertas anteriormente na área do sítio BES II (datação da 
UE1-2010 insere-se em nível arqueológico da cascalheira, e a da UE1-2016 em nível arqueológico de coberturas arenosas).

Na caracterização micromorfológica (figura 4a, 4b, 4c e 4d) dos solos e depósitos areno-argilosos, 
encontrou-se o padrão quitônico (Castro e Cooper, 2019) como dominante, vinculado a uma distribuição 
granulométrica bimodal (figura 4a e 4b). Nota-se um número reduzido de grãos maiores do que 0,5 mm, 
dispersos em meio a grãos mais finos (0,125 a 0,25 mm). O arredondamento dos grãos é heterogêneo, 
e varia com a granulometria. Os grãos maiores do que 0,5mm mostram-se predominantemente mal 
arredondados, enquanto os grãos entre 0,125 e 0,25 mm, são, em contraste, na maioria subarredondados 
a bem arredondados. Entre os minerais de dimensões maiores do que 0,125 mm, existe a prevalência 
(>80%) de quartzo. Dentre os minerais com presença subordinada, notam-se feldspatos (principalmente 
plagioclásios) e minerais pesados. Películas que envolvem os grãos maiores do que 0,125 mm foram 
também caracterizadas, sendo elas mais comuns e espessas no horizonte mais profundo (3Cg) do que no 
intermediário (2Cg). Nas lâminas do horizonte 3Cg, notam-se também películas anisópacas, em padrão 
pendular, isto é, mais espessas nas porções inferiores dos grãos que envolvem (figura 4a e 4b). O horizonte 
3Cg apresenta, ainda, concentrações de fósforo (7mg/dm3) três vezes maiores do que do horizonte 
sobrejacente. 
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Figura 4 – Fotomicrografias do horizonte 3Cg da UE1-GEO. A e C: polarizadores cruzados, B e D: polarizadores descruzados. 
Destaque para película anisópaca envolvendo grão de quartzo em A e B, e para potencial microfragmento de lascamento em C e D.

Nos depósitos sedimentares das Terras Baixas, encontra-se um nível de concentração de artefatos de 
sílex e arenito no topo das cascalheiras basais dos Baixos Terraços IIa ou nas coberturas areno-argilosas 
sobrejacentes a cascalheira, seja na unidade de escavação efetuada para o presente trabalho (figura 3b), 
seja em intervenções anteriores no local (Santos, 2011). Potenciais microartefatos de lascamento (menores 
que 4 mm) foram também detectados, por análises petrográficas de amostras indeformadas retiradas de 
profundidades correlatas às com presença de peças arqueológicas no horizonte 3Cg (figura 4c e 4d).

Discussões

Ao compararmos a distribuição dos compartimentos de relevo e dos registros arqueológicos, notamos 
que mais de 80% dos sítios e ocorrências com líticos modificados por humanos da área associam-se com 
o compartimento dos Patamares Transicionais. Tal associação pode ter contribuição de maior presença, 
neste compartimento, de afloramentos de arenito, mesmo material do qual são feitos mais de 90% dos 
seus artefatos. A maior diversidade de matérias-primas e a presença recorrente de cortex de seixos fluviais 
nos artefatos dos sítios das Terras Baixas, por sua vez, sugerem, nesses locais, o uso de materiais líticos 
disponibilizados pela deposição nas planícies aluviais. 

Nota-se, ainda, que o sítio BES II – a despeito de apresentar um dos mais numerosos e diversificados 
conjuntos de artefatos líticos dentre os sítios regionais (Zanettini Arqueologia, 2003; Santos, 2011) – insere-
se entre os sítios minoritários das Terras Baixas.  Nas imediações desse sítio não se detectaram, nos dias 
atuais, fontes abundantes de matérias-primas para produção de artefatos líticos. Essas observações levam 
a aventar que certas transformações paleoambientais e de configuração pretérita do meio físico possam 
ter contribuído para a localização de exceção deste sítio arqueológico em relação à compartimentação 
geomorfológica regional.

De fato, os dados da parcela de detalhe no entorno do sítio BES II permitem interpretar três fases de 
formação da paisagem local (figura 5), ao menos em parte contemporâneas a ocupação humana caçadora-
coletora: I, de 14500 a 8800 anos atrás; II, de 8800 a 8000 anos atrás; e III, após 8000 anos atrás.
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Figura 5 – Três fases de evolução geomorfológica na parcela de detalhe, correspondentes a condições climáticas mais secas que as 
atuais (fase I – entre 14500 e 8800 anos atrás), de incremento da umidade (fase II – entre 8800 e 8000 anos atrás) e novo intervalo 

seco que antecedeu as condições úmidas atuais (fase III – após 8000 anos atrás).

A Fase I envolve a deposição das cascalheiras basais. Atributos do cascalho tais como bom arredondamento, 
imbricação, grosso calibre (até bloco) e semelhança textural com seixos fluviais atuais podem ser usados 
para interpretá-lo como depositado em canais efêmeros torrenciais (GOUDIE, 2013). Fluxos torrenciais 
possuem capacidade de remobilização superficial muito maior que os canais perenes de atuais condições 
subtropicais da área de estudo, o que contribui para explicar o fato de os clastos da cascalheira basal dos 
baixos terraços terem dimensões médias quatro vezes maiores que os seixos fluviais carreados pelo atual 
rio Jacaré-Guaçu. Existe registro geológico de canais torrenciais em vastas áreas do Centro, Sudeste e Sul 
do Brasil na Transição Pleistoceno-Holoceno (AB`SABER, 1998), o que é condizente com a datação LOE 
(figura 3d) da cascalheira do sítio BES II.

Os cascalhos depositados pelos canais torrenciais efêmeros teriam permanecido longamente expostos 
- como denotado pela diferença entre a idades central da datação LOE da cascalheira (14500+-3000 
anos – Santos, 2011) e da datação dos sedimentos arenosos sobrejacentes (8800+-0.772 anos – figuras 
3b e 3c). A exposição da cascalheira e de seus clastos de sílexito e arenito silicificado contribuiria para 
explicar a concentração de artefatos arqueológicos líticos feitos com estes mesmas matérias primas nos 
níveis superficiais da cascalheira – tais como os registrados na UE1-GEO (figura 3b e 3c) e nas centenas de 
artefatos líticos registrados por Santos (2011) junto ao topo da cascalheira na UE1-2010 (situada a menos 
de 20 m da UE1-GEO). Essa característica da paisagem da época teria sido um excepcional atrativo para 
antigas populações de caçadores-coletores, por seu caráter de fonte farta de matéria-prima para confecção 
de artefatos líticos, sobretudo se considerado o contexto regional de relativa raridade de afloramentos 
rochosos. 

A fase II de formação da paisagem inicia-se com a ascensão do nível do rio Jacaré-Guaçu e formação 
de depósitos arenosos de até 8 m, ao longo do Holoceno Inicial. A deposição arenosa seria vinculada 
a processos trativos e associados a inversão textural (como sugere a caracterização em microscópio 
petrográfico). As condições climáticas antes mais secas que as atuais, sugerida pela cascalheira basal e a 
elevada concentração de feldspatos de sua matriz arenosa em relação dos depósito arenoso sobrejacente, 
tornam-se mais úmidas, como indicado pela gleização das coberturas areno-argilosas, o que requer lençol 
freático alto. A ascensão do nível do rio não seria linear, mas sim intercalada com períodos de estabilidade 
– como denotado pela presença de um paleossolo (3Cg), evidenciado pelo maior desenvolvimento 
de feições pedogenéticas (figuras 4a e 4b) em comparação com horizontes acima, e pela assimetria na 
concentração de fósforo no perfil da UE1-GEO. Mudanças hidrológicas também se dão, passando-se de 
canais torrenciais efêmeros para padrão de rios perenes significativamente distintos dos atuais (como 
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denota o meandro abandonado do tipo I no topo dos baixos terraços, cujo paleocanal tem largura quatro 
vezes maior que a do atual rio Jacaré-Guaçu – figura 2a e 2c). 

Tais propostas interpretativas são coerentes com a caracterização palinológica de Souza (2010), que aponta 
o aumento da umidade e passagem de predomínio de vegetação aberta para incremento da presença de 
florestas a partir de 10 mil anos atrás, em local 40 km distante do sítio BES II. A própria presença crescente 
de formações florestais pode ter contribuído para a estabilização e amenização do impacto das gotas de 
chuva na superfície dos terrenos, e favorecido, assim, a passagem dos canais torrenciais efêmeros da Fase 
I para os canais perenes meandrantes da Fase II.

Atividades de lascamento dos grupos humanos na fase II no sítio BES II teriam sido de menor intensidade 
do que na Fase I, uma vez que o número de peças arqueológicas nos segmentos intermediários das 
coberturas areno-argilosas é reduzido (figura 3b e 5), se comparado aos níveis arqueológicos da cascalheira 
basal ou aos níveis arenosos imediatamente sobrejacentes a ela. O capeamento pelas coberturas 
sedimentares areno-argilosas teria ocultado a cascalheira das Terras Baixas da vista dos grupos caçadores-
coletores, levando a uma menor disponibilidade de matérias-primas líticas e provavelmente a uma menor 
atividade de lascamento no local neste intervalo de tempo. Ao mesmo tempo, teria favorecido atividades 
mais intensas destes grupos humanos no compartimento dos Patamares Transicionais – caracterizado 
por menor abundância de fontes de água e de terrenos planos do que as Terras Baixas, mas com maior 
presença de fontes primárias de matérias-primas líticas (afloramentos da Formação Botucatu). Favorece 
esta interpretação o fato de que as camadas com maior número de artefatos em sítios dos Patamares 
Transicionais datados (Araujo e Correa, 2016) são, em parte, do mesmo intervalo de tempo (8800-8000 
anos atrás) em que se deu a Fase II.

A fase III da formação da paisagem desse setor das Terras Baixas se dá a partir, ao menos, de 8000 anos atrás 
(datação mais recente das coberturas areno-argilosas – figura 3c). Ela seria caracterizada por abaixamento 
de até 10m no nível do rio Jacaré-Guaçu, alcançando ao término desta fase o nível da planície de inundação 
atual. Esta mudança é semelhante à detectada por Celarino (2011) no Holoceno das planícies aluviais 
do rio Mogi-Guaçu. A fase III é caracterizada, ainda, por pronunciada migração lateral (até 600 m) do rio 
Jacaré-Guaçu para o norte, e por mudanças hidrológicas que teriam levado à diminuição da largura do 
canal em relação à vigente na fase II (como evidenciado pelos numerosos meandros abandonados do 
tipo II na margem esquerda da planície de inundação do Jacaré-Guaçu, figura 2a e 2c). Tais processos 
podem ter remobilizado não somente sedimentos geogênicos dos níveis mais superficiais do sítio, mas 
também artefatos arqueológicos, podendo ter uma contribuição na concentração superficial de artefatos 
observados em algumas das sondagens realizadas previamente no local pela Zanettini Arqueologia (2003). 
O caráter anisópaco de películas do horizonte 3Cg (figuras 4a e 4b) sugere, ainda, possível rebaixamento 
do lençol freático, que pode ser correlato a novo intervalo seco durante a fase III, tal como caracterizado 
por Araujo et al. (2005) para o Holoceno Médio em vastas extensões do centro do Brasil. Um posterior 
intervalo de incremento de umidade eventualmente teve contribuição para a incisão do canal na fase III.

   CONCLUSÕES

A sobreposição dos compartimentos de relevo e dos sítios arqueológicos líticos de Araraquara mostra 
maior presença de vestígios de ocupação humana antiga em uma das unidades geomorfológicas 
regionais, os Patamares Transicionais. Esta unidade destaca-se pela maior frequência de afloramentos 
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rochosos de arenitos silicificados da Formação Botucatu, considerados de boa aptidão para lascamento 
de artefatos. Simultaneamente, um dos poucos sítios associados ao compartimento de relevo das Terras 
Baixas apresenta elevada quantidade e variedades de artefatos, bem como idade de ocupação recuada 
(limite Pleistoceno-Holoceno). Nas imediações deste sítio, identificaram-se evidências de transformações 
geomorfológicas e ambientais no Pleistoceno Tardio e Holoceno, incluindo oscilações entre diferentes 
tipos de estilos fluviais e modificações horizontais (<600m) e verticais (<10m) do posicionamento do rio 
Jacaré-Guaçu, provavelmente vinculadas a mudanças climáticas.

Estas transformações do meio físico contribuíram para oscilações na intensidade de atividades humanas 
nos distintos compartimentos geomorfológicos regionais. A deposição e exposição de uma cascalheira 
basal (rica em matérias-primas tidas como de boa aptidão para lascamento) associada a depósitos 
torrenciais efêmeros nas Terras Baixas durante a transição Pleistoceno-Holoceno compensaria a raridade 
de afloramentos rochosos nas extensões do fundo de vale em que se situa o sítio BES II; isto potencializaria 
outros atributos locais tidos como favoráveis para a ocupação humana caçadora-coletora, tais como as 
baixas declividades e abundância de fontes hídricas. O posterior capeamento de tais cascalheiras das Terras 
Baixas por sedimentação areno-argilosa ao longo do Holoceno Inicial teria contribuição para diminuição 
das atividades humanas de lascamento no local do sítio, e aumento destas mesmas atividades nas áreas 
de encostas dos Patamares Transicionais. Sobrepõem-se, assim, ritmos e tempos de transformações 
humanas e naturais, demonstrando que estudos das geociências e paloambientais com perspectivas 
interdisciplinares podem contribuir para o entendimento da formação da paisagem. 
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T07TEMA 07

Geodinâmica, Tectônica e
Reologia da Litosfera
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MAPEAMENTO GEOLÓGICO, EM ESCALA 1: 10.000, DA REGIÃO 
DE PENHA DE FRANÇA – ITAMARANDIBA (MG): CONTRIBUIÇÕES 
PARA A EVOLUÇÃO DO CONHECIMENTO DO BLOCO GUANHÃES, 

ORÓGENO ARAÇUAÍ

Morais, G.F.1,2,3; Ribeiro, B.O.L2,3; Pales, I.G.3, Pimenta, J.P.R.1,2, Azevedo, V.A.2, Rocha, M.G.2, Maximiano, P.F.2, Santos, L.H.3, Leandro, 
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Diamantina (MG); 2Programa de Pós-graduação em Geologia, UFVJM, Diamantina (MG); 3Graduação em Geologia, UFVJM, 
Diamantina (MG); 4Programa de Pós-graduação em Geologia, Univ. Federal de Minas Gerais (UFMG), Belo Horizonte (MG); 

5Centro de Pesquisa Professor Manoel Teixeira da Costa (CPMTC), IGC/UFMG, Belo Horizonte (MG).

1 - INTRODUÇÃO 

Os mapas geológicos são a principal fonte de informações para as várias vertentes da geologia, tanto 
básica quanto aplicada. São essenciais para a reconstrução da história geológica de uma determinada 
região, para a identificação de recursos minerais, planejamento do uso e ocupação do solo, prevenção de 
desastres naturais, reconhecimento de áreas favoráveis à exploração de água subterrânea, entre outras 
finalidades.    

Este trabalho teve como foco o mapeamento geológico, em escala 1:10.000, da região de Penha de França, 
distrito de Itamarandiba (MG). A área situa-se em um dos blocos de embasamento do Orógeno Araçuaí – o 
Bloco Guanhães – que ainda apresenta escasso acervo de dados geológicos disponíveis. O mapeamento 
geológico em escala de detalhe apresentado neste trabalho visa, portanto, acrescentar informações às 
unidades geológicas da região, contribuindo para o estudo deste importante elemento geotectônico.

2 - Metodologia

Penha de França situa-se 100 km a nordeste de Diamantina, na porção central de Minas Gerais. Uma área 
de 120 km² foi mapeada em escala 1:10.000 por uma equipe de 8 pessoas ao longo de 20 dias de campo, 
tendo sido descritos 1663 pontos. Foram confeccionadas e descritas 88 lâminas delgadas representativas 
dos litotipos observados. Medidas estruturais (acamamentos, foliações, fraturas, lineações e eixos de 
dobras) foram representadas em estereogramas e diagramas de rosetas, por meio do software OpenStereo. 
Para a integração dos dados e a confecção do mapa geológico utilizou-se o software Quantum GIS, com 
datum UTM WGS84 zona 23S.

3 - Geologia Regional 

O Bloco Guanhães (BG) representa uma parte do Paleocontinente São Francisco-Congo retrabalhada 
no interior do Orógeno Araçuaí durante a amalgamação de Gondwana, no final do Neoproterozoico 
(Alkmim et al. 2007). O BG é composto por rochas arqueanas (principalmente complexos TTG e sequências 
metavulcanossedimentares), que são parcialmente cobertas por unidades supracrustais e intrudidos 
por extensos plútons graníticos anorogênicos paleoproterozoicos. Sínteses sobre a geologia do Bloco 
Guanhães podem ser encontradas em Magalhães (2019) e Grochowski et al. (2021). 
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Figura 1 – A) Localização dos blocos de embasamento do Orógeno Araçuaí, com destaque para o Bloco Guanhães.  B) Geologia 
do Bloco Guanhães adaptada de Pinto & Silva (2014) e Silva et al. (2020). O retângulo representa a localização de “C”. C) Mapa 

geológico da região em estudo adaptado de Pinto e Silva (2014) e Silva et al. (2020).

4 - RESULTADOS

Abaixo são sumarizados os principais resultados obtidos na pesquisa. Informações mais detalhadas podem 
ser obtidas em Morais e Pimenta (2020), Ribeiro e Pales (2020), Rocha e Maximiano (2020) e Azevedo e 
Santos (2020).

4.1. Unidades Litoestratigráficas

Na área de estudo foram identificadas as seguintes unidades litoestratigráficas, distribuídas na área 
segundo a figura 2 e o mapa 1 em anexo.

4.1.1. Complexo Guanhães – Ocupa 5% da área mapeada, aflorando apenas no quadrante sudoeste, 
onde encontram-se recobertos pelas rochas da Formação Serra Negra ou são tectonicamente colocados 
sobre esta através de falha inversa. É composto por ortognaisses de granulação média, com bandamento 
bem definido (Fig. 3A), compostos por quartzo (35%), biotita (15 – 20%), microclina (15 – 20%), muscovita 
(5 – 20%) e plagioclásio (5 – 10%), com sericita (5%), clorita (5%), epidoto (3%) e ortoclásio (2%) como 
acessórios. Localmente os ortognaisses apresentam texturas ígneas de intercrescimento bem preservadas, 
como texturas mimerquítica (Fig. 3B), pertítica e antipertítica.
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Figura 2 – Redução do mapa geológico em escala 1:10.000 da região de Penha de França.

4.1.2. Granito Amaros – De forma inédita, foram identificados corpos graníticos na área, englobados 
sob a denominação “Granito Amaros”. Apesar de estarem metamorfisadas, prevalecem nestas rochas as 
características ígneas, e por isso optou-se por uma terminologia ígnea ao longo do texto. 

O Granito Amaros ocupa 30% da área mapeada – especialmente em suas porções leste e oeste – aflorando 
na forma de lajedos arredondados (Fig. 3C).  As relações de contato sugerem que, assim como os 
ortognaisses, os granitos são embasamento da sequência metassedimentar.

Ocorrem monzo a álcali-feldspato granitos, formados por concentrações variáveis de quartzo (27 - 40%), 
feldspato potássico (37 – 55%), plagioclásio (4 – 13%), biotita (2 – 13%) e muscovita (1 – 10%). Zircão, titanita 
e opacos ocorrem como acessórios, e sericita, clorita e epidoto como minerais de alteração. Em termos 
texturais, ocorrem fácies equigranulares, inequigranulares e porfiríticas (Fig. 3D), e foram identificadas 
texturas pertíticas, antipertíticas e mimerquíticas. Feições metamórficas restringem-se a textura 
granoblástica poligonal, foliação definida pela orientação preferencial de micas, quartzo e feldspatos (Fig. 
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3D) e, localmente bandamento composicional definido pela segregação da biotita e minerais félsicos. 
4.1.3. Formação Serra Negra - Unidade A – Assentada discordantemente sobre ortognaisses e granitos, 
a Unidade A apresenta xistos e metaconglomerados que ocupam cerca de 5% da área mapeada, com 
cerca de 70 metros de espessura. Os xistos são constituídos por quartzo e muscovita (com biotita, clorita, 
turmalina e magnetita como acessórios) e apresentam textura lepidoblástica a granolepidoblástica (Fig. 
3E). São comuns veios milimétricos contendo hematita especular e magnetita.

Os metaconglomerados (Fig. 3F) ocorrem em lentes de espessura métrica e apresentam clastos de quartzo 
de veio e, subordinadamente, clastos de anfibolito, imersos em matriz quartzítica. Os clastos de quartzo 
de veio são arredondados a sub arredondados (Fig. 3F) e comumente encontram-se estirados, atingindo 
até cerca de 30 centímetros de comprimento (Fig. 6C). Os clastos de anfibolito são pequenos (até 3 cm), e 
estão estirados.

4.1.4. Formação Serra Negra - Unidade B – A Unidade B tem c. 210 metros de espessura e ocupa 25% da 
área, sustentando serras elevadas. Recobre a Unidade A em contato estratigráfico gradacional, e sobrepõe 
a Formação Capelinha em contato tectônico. É constituída, na base, por quartzitos de granulação fina, 
micáceos ou puros, que gradam em direção ao topo para quartzitos de granulação grossa, intensamente 
recristalizados, com textura granoblástica sacaroidal. Lentes de xisto são comuns. Apesar do alto grau 
de recristalização, alguns afloramentos apresentam estruturas sedimentares bem preservadas, como 
estratificações plano paralelas, ripples (Fig. 3G) e estratificações cruzadas tangenciais (Fig. 3H). 

Em lâmina delgada (Fig. 3I), os quartzitos apresentam quartzo e teores variáveis (até 20%) de muscovita. 
Como minerais acessórios ocorrem cianita, biotita, apatita, zircão e opacos. 

4.1.5. Grupo Macaúbas - Formação Capelinha – Com c. 430 metros de espessura e ocupando 25% da 
área mapeada, a Formação Capelinha recobre a Unidade B da Formação Serra Negra, por meio de uma 
paraconformidade. No extremo oeste da área, esta unidade ocorre sobposta ao Complexo Guanhães, ao 
Granito Amaros e a Unidade A da Formação Serra Negra por contato tectônico. É composta por quartzitos 
na base, gradando para sucessivas intercalações entre xistos, quartzitos e mármores, em padrão de 
empilhamento retrogradacional. Veios de quartzo, cianita e hematita são comuns e, nas proximidades do 
mármore também ocorrem veios de talco, calcita e quartzo. 

Os quartzitos (Fig. 4A) possuem textura granoblástica, granulação fina a grossa, com teor variável de 
muscovita, (10% a 20%) e magnetita dispersa. Os xistos incluem (i) quartzo-mica xistos, (ii) turmalina-mica 
xistos, (iii) estaurolita-quartzo-mica-granada xistos (Figs. 4B e 4C), (iv) turmalina-granada-quartzo-mica 
xistos e (v) quartzo-turmalina-mica xistos. Os xistos contendo granada e estaurolita são raros (698560 E, 
7998274 S; 701633 E, 8006560 S; 0707111 E, 8006630 S).
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Figura 3 – A) Afloramento de ortognaisse do Complexo Guanhães; B) Fotomicrografia a nicóis cruzados de ortognaisse do Complexo 
Guanhães, composto por quartzo (Qtz), K-feldspato (K-Fdp) e biotita (Bt); C) Afloramento do Granito Amaros; D) Fotomicrografia 
a nicóis cruzados de granito porfirítico composto por quartzo (Qtz), K-feldspato (K-Fdp), plagioclásio (Plg) e muscovita (Msc); E) 

Fotomicrografia a nicóis cruzados de quartzo - turmalina (tml) - muscovita xisto da Unidade A; F) Metaconglomerado da Unidade 
A; G) Quartzito da Unidade B, com ripples assimétricas preservadas; H) Quartzito da Unidade B, com estratificações cruzadas 

tangenciais preservadas; I) Fotomicrografia a nicóis cruzados de quartzito da Unidade B, composto por quartzo (Qtz), muscovita 
(Msc), cianita (Cn) e apatita (Ap).

Mármores foram mapeados de forma inédita nesta unidade configurando uma lente de dimensões 
hectométricas intercalada nos xistos. São mármores maciços a laminados (Fig. 4D) impuros, de composição 
dolomítica, com teores variáveis de quartzo e flogopita. Tremolita e talco ocorrem disseminados. Níveis 
métricos de tremolitito (Fig. 4E), bem como veios de talco e carbonato ocorrem intercalados com o 
mármore, provavelmente produtos de alteração hidrotermal. 
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Figura 4 – A) Quartzito com intercalações xistosas da Fm. Capelinha; B) Estaurolita-quartzo-muscovita-granada xisto da Fm. 
Capelinha; C) Fotomicrografia a nicóis cruzados da amostra da imagem anterior, evidenciando os cristais de estaurolita (St) 

inclusos na granada (Grt); D) Afloramento de mármore com níveis de tremolitito; E) Tremolitas aciculares arranjadas em flor, em 
tremolitito; Contato de anfibolito com: F) Granito Amaros; G) Fm. Capelinha; Fotomicrografias a nicóis cruzados de anfibolitos: H) 
Fotomicrografia a nicóis cruzados de anfibolito composto por hornblenda (Hbl) e quartzo (Qtz) e textura granoblástica; I) Rocha 

ultramáfica composta por antofilita (Ant), serpentina (Srp) e talco (Tlc) com textura decussada.  

4.1.6. Anfibolitos – Em c. 1% da área da área mapeada foram identificados anfibolitos. Essas rochas 
afloram de maneira restrita, e na maior parte das vezes ocorrem como blocos dispersos em meio a solo 
de cor vermelho escuro. Pontualmente ocorrem intrudindo os granitos (709971 E, 8003100 S; 710468 E, 
8002206 S) (Fig. 4F). Em um único afloramento (701481 E, 8006672 S) ocorre em conformidade estrutural 
com quartzito da Formação Capelinha (Fig. 4G).

Os anfibolitos são formados por actinolita, hornblenda, plagioclásio e biotita, tendo como acessórios 
quartzo e granada, com titanita, clinozoisita e epidoto como minerais de alteração. Apresentam texturas 
granoblástica (Fig. 4H), granonematoblástica, decussada, nematoblástica. Localmente ocorrem anfibolitos 
contendo microclina e calcita como acessórios. 

Dois exemplares de rochas metaultramáficas (Fig. 4I) foram encontrados junto a blocos de anfibolitos 
(710999 E, 8006188 S; 710190 E, 8006030 S). São formadas por antofilita, tremolita e plagioclásio, e têm 
serpentina e talco como minerais de alteração.
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4.1.7. Apófises graníticas – Foram observadas apófises graníticas intrudindo as rochas metassedimentares 
da unidade A e veios pegmatíticos e aplíticos intrudindo os granitos, não sendo possível distinguir se essas 
apófises são relacionadas ao Granito Amaros ou se são intrusões posteriores (701520 E, 7999685 S; 699808 
E, 8002522 S; 701333 E, 8002796 S).

4.1.8. Coberturas – 15% da área é coberta por depósitos recentes, de natureza coluvionar e aluvionar. 

4.2. Geologia Estrutural

A estruturação geral da área é caracterizada por dobras de dimensões quilométricas de eixos E-W, e por 
uma falha inversa de direção NE-SW com transporte tectônico para SE. As estruturas mapeadas registram 
a ocorrência de duas fases de deformação compressiva em regime dúctil-rúptil, aqui denominadas Dn e 
Dn+1.

4.2.1. 1ª fase (Dn) – A primeira fase (Dn) ocorreu em regime predominantemente dúctil, com esforços 
compressivos N-S. Em escala regional, Dn se expressa por meio de um antiforme suave de primeira ordem 
definido pelas serras da Chácara e do Ambrósio, com eixo de direção aproximadamente E-W com caimento 
de 6° para oeste (Fig. 5). Na zona de charneira deste anticlinal ocorrem dobras abertas de segunda ordem, 
de dimensões hectométricas do tipo M, com eixos de direção E-W com caimentos variando entre 5 e 18° 
(Fig. 5C). Em escala de afloramento ocorrem dobras assimétricas de dimensões centimétricas a métricas, 
com vergência para os quadrantes NW e SW (Fig. 6A e 6B), comumente com falhas inversas e rompimentos 
associados. Feições de cisalhamento interestratal, coerentes com o dobramento Dn, ocorrem por toda a 
região.

Foram identificadas duas foliações associadas à fase Dn. A foliação Sn é paralela ao acamamento S0, 
representa a trama principal da região e por vezes encontra-se crenulada (Figs. 6A, 6E e 6F). A foliação 
Sn+1, mais rara, corresponde ao plano-axial das dobras Dn, e apresenta direção de mergulho variável 
entre os quadrantes NW e SW, em função da vergência das dobras de menor escala (Fig. 5C). Lineações 
de estiramento, marcadas por mica e quartzo, ocorrem principalmente nos planos de Sn, e apresentam 
direção N-S.

4.2.2. 2ª fase (Dn+1) – A segunda fase deformacional (Dn+1) é definida por esforços compressivos de 
direção geral WNW-ESSE, que tem como registro regional a falha inversa que coloca as rochas do Complexo 
Guanhães e da Formação Serra Negra sobre a sequência de xistos e quartzitos da Formação Capelinha. 
Lineações minerais oblíquas sugerem uma componente direcional dextral na movimentação da falha (Fig. 
5B). O intenso cisalhamento provocado pelo cavalgamento é registrado pelo estiramento dos clastos de 
metaconglomerado da Formação Serra Negra (Fig. 6C).

Localmente, dobras em escala de afloramento, com eixos de direção N-S, estão associadas ao encurtamento 
de direção E-W. O plano axial dessas dobras é definido por uma foliação Sn+2 de direção aproximadamente 
N-S, com mergulhos suaves para oeste, que se encontra superposta à foliação principal.

4.2.3. Acervo rúptil – Em escala de afloramento, fraturas e falhas são muito frequentes nas rochas 
mais competentes como quartzitos, granitos e xistos quartzosos. As fraturas geralmente apresentam 
espaçamento centimétrico a métrico e comumente estão associadas à injeção de veios pegmatíticos e 
aplíticos (Fig. 6D), bem como de veios de quartzo e óxidos. 
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As fraturas apresentam mergulhos altos e ocorrem em duas famílias principais, de direção E-W e NW-SE. 
Um terceiro conjunto ocorre com menor frequência na direção NE-SW. Falhas direcionais dextrais, com 
rejeitos centimétricos, ocorrem associadas a esta terceira família (Fig. 5D).

4.3. Metamorfismo

Apenas as rochas da Formação Capelinha e os anfibolitos apresentam minerais-índice que permitem 
definir o grau metamórfico regional. Nos xistos da Formação Capelinha, a presença de estaurolita sugere 
metamorfismo em condições de fácies anfibolito. Nos anfibolitos, por sua vez, a ocorrência conjunta de 
actinolita e hornblenda com pleocroísmo em tons de verde intenso a acastanhado, pode sugerir fácies 
anfibolito intermediária a superior (Bucher e Grapes 2011). 

Figura 5 – Mapa estrutural da área de estudo. A) Representação em polos das medidas da foliação (Sn) em estereograma; B) 
Representação das medidas de lineações de estiramento mineral (Lm) em estereograma; C) Perfil CC’ do anticlinal Morro dos Dois 

Irmãos – Pedra Menina, representando a relação das foliações Sn e Sn+1 com as dobras internas do anticlinal; D) Representação em 
roseta das medidas de dip direction dos planos de fraturas.
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Figura 6 – A) Dobras assimétricas desarmônicas em mármore da Fm. Capelinha; B) Dobras assimétricas em xisto da Fm. Capelinha; 
C) Bloco de metaconglomerado da Unidade A da Fm. Serra Negra; D) Falha com rejeito aparente dextral em afloramento do Granito 

Amaros; E) Xisto crenulado da Fm. Capelinha; F) Fotomicrografia a nicóis cruzados de amostra do afloramento de xisto da Fm. 
Capelinha composto por quartzo (qtz), biotita (bt) e muscovita (ms).

4.4. DISCUSSÕES E CONCLUSÕES

Ao se comparar o produto deste trabalho com os mapas regionais disponíveis para a região, percebem-se 
diversos avanços significativos (Fig. 7). 

Figura 7 – Imagem comparativa entre: A) Mapa geológico de maior escala disponível para a região (Folha Rio Vermelho, escala 1: 
100.000) (Souza e Grossi-Sad 1997) e B) Mapa geológico simplificado confeccionado nesse trabalho (a versão completa pode ser 

acessada em anexo).
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A diferença mais relevante foi o reconhecimento de rochas de natureza ígnea em c. 35% da área. Na 
região onde ocorrem essas rochas haviam sido mapeados, tanto no mapa da Folha Rio Vermelho (Souza 
e Grossi-Sad 1997) como nos demais mapas geológicos regionais disponíveis (e.g. Pinto e Silva 2014, Silva 
et al. 2020) uma unidade paragnaissica atribuída à base da Formação Serra Negra. Outros trabalhos (Plufg 
1965, Davino 1974) indicavam na região uma unidade denominada “Complexo Basal”, que mais a sul é 
correlacionada ao Complexo Guanhães. 

As relações de contato dos ortognaisses e dos granitos mapeados, sugerem que essas rochas atuem 
como o embasamento da sequência metassedimentar, mesmo que o contato dos granitos com os demais 
litotipos não seja claro. Com base na literatura, os ortognaisses mapeados foram atribuídos ao Complexo 
Guanhães (Pedrosa-Soares et al. 1994). Os granitos, aqui denominados de “Granito Amaros”, apresentam 
algumas similaridades petrográficas e texturais com as rochas do Plúton Mercês (Grochowski et al. 2019), 
que ocorre a noroeste da área mapeada. Se estiverem relacionados, o Granito Amaros pode representar 
outro registro da orogênese Riaciana-Orosiriana no Bloco Guanhães (Grochowski et al. 2021). A falta de 
continuidade física entre os corpos, no entanto, indica a necessidade de estudos futuros para avaliar esta 
possibilidade de correlação.

Em relação aos mapas regionais, avançou-se na cartografia e no entendimento da Formação Serra Negra. 
Não foi identificada na área estudada a unidade paragnáissica basal indicada pelos mapas regionais. 
Por outro lado, foram descobertos os metaconglomerados e xistos da unidade A, que representam uma 
fina camada sob os quartzitos. Na Folha Rio Vermelho, os quartzitos da Serra do Ambrósio haviam sido 
atribuídos ao Supergrupo Espinhaço, mas não foram encontradas evidências petrográficas nem estruturais 
que justificassem esta correlação. Assim, estes quartzitos foram aqui interpretados como pertencentes à 
Formação Serra Negra. Atualmente, não há uma definição do ambiente de sedimentação da Formação Serra 
Negra. Neste sentido, o refinamento dos contatos, a identificação de estruturas sedimentares preservadas, 
como estratificações plano-paralelas, estratificações cruzadas tangenciais e ripples assimétricas, e a 
identificação dos metaconglomerados contribuirá para estudos futuros que tenham como objeto esta 
unidade. 

Em relação aos mapas regionais, a área de ocorrência da Formação Capelinha, aumentou de 15% para 30% 
da região mapeada. Além do refinamento dos contatos, o mapeamento de detalhe permitiu a identificação, 
inédita, de uma lente de mármore na unidade, que poderá contribuir para o entendimento das condições 
paleoambientais do rifte Toniano registrado pela base do Grupo Macaúbas (e.g. Kuchenbecker et al. 
2015, Castro et al. 2019). A ocorrência de minerais ricos em magnésio (tremolita, flogopita) sugere para os 
mármores da Formação Capelinha um protólito dolomítico impuro. Por sua vez, a ocorrência de tremolitito 
e talco junto aos mármores foi interpretada como produto de circulação hidrotermal. 

Outro avanço trazido pelo mapeamento de detalhe foi a identificação de corpos de anfibolito intrudindo 
os granitos e intercalados nos xistos da Formação Capelinha. Petrograficamente, estes anfibolitos são 
semelhantes aos descritos por Castro et al. (2019) na Formação Capelinha, e também aos diques descritos 
por Grochowski et al. (2019) a noroeste da área, ambos atribuídos à Suíte Pedro Lessa. Mais estudos são 
necessários para avaliar estas correlações, mas caso elas procedam, os anfibolitos descritos corresponderiam 
a novos registros magmáticos máficos do rifteamento Toniano ocorrido no Paleocontinente São Francisco-
Congo, reconhecido em diversas porções do Orógeno Araçuaí (e.g. Chaves et al. 2018, Castro et al. 2019).   
No tocante a geologia estrutural, as deformações Dn e Dn+1 são aqui interpretadas como fases progressivas 
constituintes de um único evento deformacional, a Orogênese Brasiliana. A orientação dos esforços, 
bem como a complexa interação entre as estruturas Dn e Dn+1 estão provavelmente relacionados à 
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movimentação do bloco Guanhães durante a edificação do Orógeno Araçuaí.   

Quanto ao metamorfismo, a assembleia mineral das rochas investigadas sugere que tenham sido alcançadas 
condições de fácies anfibolito. Ao microscópio, observou-se que os cristais de granada nos xistos da 
Formação Capelinha preservam a foliação Sn, que por sua vez é cortada pela foliação Sn+2. Sendo assim, 
a sua gênese foi definida como sendo sin à pós Sn e pré Sn+2. A partir dessas observações, interpreta-se 
que o metamorfismo tenha ocorrido de forma progressiva, sendo a granada formada na primeira fase 
deformacional Dn, em condições de fácies xisto verde superior, enquanto a estaurolita teria se formado ao 
final da fase Dn+1, a partir do consumo da granada, em fácies anfibolito. A presença de minerais acessórios 
como clinozoisita, clorita, serpentina e talco, pode estar relacionada a condições retrometamórficas, bem 
como a processos de hidratação. 
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Figura do Anexo 01 corrigida 
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EVALUATION OF THE CENOZOIC CENTRAL ANDEAN UPLIFT AND 
FORELAND SUBSIDENCE IN THE MADRE DE DIOS BASIN (PERU) 

VIA SIMPLIFIED NUMERICAL MODELS 

Geraldo, G.L.1, Almeida, R.P. 1, Prado, A.H. 2, Galeazzi, C.P. 3
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of Korea

ABSTRACT: The coupled evolution of the Andean Orogen and its foreland basins is the most critical 
element in the geodynamics of South America during the Phanerozoic. The extensive database available 
on literature calls for quantitative approaches to build integrated scenarios about the tectono-sedimentary 
evolution of the system. This work focused on the relation between Central Andes and Madre de Dios 
basin (Peru) through the Cenozoic, a key area that includes the Altiplano and the headwaters of the main 
Amazon rivers. With an extensive data compilation, regarding the stratigraphy, orogenic shortening 
history, climate patterns, and sediment yield evolution, we built simplified numerical models integrating 
uplift, isostasy, flexure, and subsidence. The models resulted in subsidence curves for the basin since the 
Upper Cretaceous and paleoelevation curves for the Central Andes since the Middle-Eocene. Such curves 
were confronted to the stratigraphic record and other geological evidence to evaluate for congruence. 
The interval between 30 and 15 Ma presents the highest consistency between the two models, with the 
increased uplift being recorded in the basin stratigraphy. On the other hand, the intervals between 46-30 
Ma, 15-7 Ma, and 7 Ma to the Holocene require other factors to explain the tectono-sedimentary evolution 
of the region. Based on both the Andean paleoelevation and foreland subsidence models, associated 
with the available information, we formulated hypotheses that integrated tectonics, erosion, climate, and 
geomorphology to discuss their interactions in geodynamics systems. This work shows that, with simple 
(unidimensional) numerical models, it is possible to discuss conceptual models, integrate quantitative 
information, and propose hypotheses about the geodynamic evolution of coupled orogen-basin systems.

KEY WORDS: Central Andes, Flexural Subsidence, Quantitative Models, Backstripping, Sediment Yield

1 INTRODUCTION

The Andes are the second-largest orogenic belt in the world, reaching a maximum width of 800 km and 6,7 
km of elevation, in the western border of the South American continent (Roddaz et al., 2010). The evolution 
of the orogen is tied to the eastward subduction of Nazca oceanic plate under the South American 
continental plate. A foreland basin system lies on the east of the Andean Cordillera, with a sedimentary 
record that is causally related to the orogenic evolution. In this context, the foreland basins represent an 
important link between the Andean tectonics and the development of the current Amazonian drainage 
(Hoorn et al., 2010), the largest fluvial system in the world, responsible for a sedimentary flow around 108 
to 109 t/year to the Atlantic Ocean (Filizola and Guyot, 2011; Latrubesse and Restrepo, 2014). 

The Andean shortening resulted in uplift, orogenic deformation, and flexural subsidence since the Upper 
Cretaceous-Paleocene (Balkwill et al., 1995; DeCelles and Horton, 2003; Barragan et al., 2005; Ramos, 2010; 
Horton, 2017). The resulting foreland system experienced eastward migration since the Paleogene (Carrapa 
and DeCelles, 2008).
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The mechanism responsible for the tectonic subsidence of the foreland basins is flexural, associated with 
lithospheric loads that cause its deflection. Orogenic systems such as the Andes are one of the main types of 
lithospheric load (Allen and Allen, 2005), which leads to subsidence in the foreland. Such basin deposition 
history is related to its tectonic subsidence. Thus we can relate the sedimentary record with orogenic uplift 
(Watts and Ryan, 1976; Wangen, 1992; Turcotte and Schubert, 2002).

The present work used published data about the Central Andes and the Madre de Dios foreland basin 
(Southern Peru) to obtain integrated quantitative evolution models of subsidence, uplift, and topography 
in the region. Regarding such models, we elaborate hypotheses about the complex tectono-sedimentary 
evolution of Peruvian Central Andes and Madre de Dios Basin through the Cenozoic.

2 REGIONAL GEOLOGY

2.1 Central Andes

The Central Andes lies between latitudes of 10°S and 30°S and is divided into compartments illustrated 
on the map in Figure 1 (Oncken  et al., 2006). The Eastern Cordillera reaches altitudes of 4-5 km, and is 
more than 130 km wide, with high slope reliefs in the transition to the Subandean Zone, with a width of 
approximately 50 km and heights varying from 450 to 800 m (Hermoza, 2004). The fold and thrust belt 
migration to the east during the Paleocene originated folds and sin-tectonic deposition in the Madre de 
Dios foreland basin, reaching up to 4 km thickness (Hermoza, 2004). 

The deformation in the Central Andes was not continuous through the Cenozoic (Noblet et al., 1996; 
Gotberg et al., 2010), and its different orogenic compartments were deformed diachronically, with the firsts 
phases of deformation affecting the western Andes, and progressively migrating to the east, as described 
in the Elger et al. (2005) and Oncken et al. (2006) shortening models.

Figure 1: The left figure shows the compartments that compose Central Andes, WC (orange): Western Cordillera; MA (gray): 
Magmatic Arc; EC (yellow): Eastern Cordillera; SA (green): Subandean Zone; SBS: Santa Barbara System; SP (brown): Sierras 

Pampeanas; MDB: Madre de Dios Basin. The orange rectangle highlights the basin region. The line AA’ lies on the Madre de Dios 
basin, and its profile is represented schematically in the right section, which displays the subdivisions of the foreland system 
including Madre de Dios Basin. SAZ: Subandean Zone. Images from Oncken et al., 2006 (left), and Roddaz et al., 2010 (right).
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2.2 Madre de Dios foreland basin

Located in southern Peru (Fig. 1), the Madre de Dios basin has a WNW-ESE trend, and is limited by fold 
and thrust belt systems in its southern and southwestern borders.  The basin encompasses Paleozoic, 
Mesozoic, and Cenozoic sedimentary sequences, which record continental and marine related siliciclastic 
sedimentation (Perupetro S.A., 2002). The Andean uplift and its progressive erosion lead respectively 
to flexural subsidence and infill of the Madre de Dios basin since Upper Cretaceous (Barragán, 1999; 
Christophoul, 1999; Gil, 2001).

Hermoza (2004) divided the foreland basin into two portions to facilitate the stratigraphy studies: the 
Subandean Zone and the Madre de Dios plain, hereafter named just foredeep. The first lies on the wedge-
top, the thrust and fold belt region in the foreland (Fig. 1 section), with Paleozoic, Cretaceous, and Cenozoic 
records (Gil et al., 2001), while the second consists of Upper Cretaceous and Cenozoic sediments of the 
foredeep that barely display deformation (Gil, 2001).

3 MATERIALS AND METHODS

3.1 Madre de Dios basin backstripping 

Backstripping  is an analysis method that uses the sedimentary record to assess the basin subsidence 
through time (Watts and Ryan, 1976). The sedimentary load promotes isostatic subsidence and compacts 
the sediments beneath. The method ‘backstrips’ the sedimentary beds and removes such effects to calculate 
the isostatic and tectonic subsidence related to each layer. As a result, curves of tectonic and isostatic 
subsidence (resulting from sedimentary loading) are obtained (Allen and Allen, 2005). Layer thickness, top 
and bottom ages, lithology, and global sea level are inputed to the backstripping program, developed by 
the authors of the current work and based on Wangen (2010). The equations, logic and all parameters used 
in the backstripping program are available in Geraldo (2019). The method has some limitations, such as 
the uncertainty regarding the ages, the presence of discordances in the record, and the lack of information 
about eustatic variation through time (Xie and Heller, 2009). However, the errors related to eustasy can 
be neglected in continental deposits (Haq et al., 1987; Harrison, 1990), as in most of the Madre de Dios 
deposits. 

3.2 Central Andes Paleoelevation Model

The one-dimensional paleoelevation model accounts for thermal, elastic, and mechanical lithospheric 
parameters, employing fundamentals of thermal diffusion, isostasy, and flexure to calculate a given 
topography through time using shortening as a proxy for uplift. The model also considers topography 
removal due to erosion to calculate the topographic height at each time.

Montgomery (2001) and Aalto et al. (2006) suggested that topography is the most significant factor in 
Central Andean sediment yield rates. Therefore, we used the Andean height as a proxy to sedimentary 
yield, considering the current rates to the region. Climate changes through Cenozoic were not considered 
because quantifying their impact would add propagated errors in the model. However, such effects were 
considered on discussion (item 5). Oncken et al. (2006) estimated a cumulative shortening curve model 
to 21°S latitude (Bolivia). The present work adapted this curve to the Peruvian Andes, considering the 
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smaller orogenic width in this region (Fig. 3B). The Andean paleoelevation model uses numerical solutions 
in Python, resulting in the height evolution curve at a single point through time. All parameters used in the 
model are available in Geraldo (2019).

4 RESULTS

4.1 Madre de Dios Basin Backstripping

Based on data from the literature, two backstripping graphs were produced (Fig. 2), one for the Subandean 
Zone and one for the foredeep. The curves show cumulative subsidence to Madre de Dios Basin from the 
Upper Cretaceous to the present day, and the subsidence rates are given by the slope of the line. The lack 
of subsidence between the Eocene and Oligocene is related to the stratigraphic gap in the basin record, 
whereas the highest rate in the Upper Cretaceous can be explained with the “Sadler Effect” (Sadler, 1981), 
in which the sedimentation rates tend to increase with the reduction of the time interval due to the nature 
of the sediment deposition.

Figure 2: Subsidence cumulative curves to Subandean Zone (left) and foredeep (right) calculated by backstripping, considering 
the average layer thickness. Blue curve: isostatic subsidence; orange curve: tectonic subsidence; green curve: total subsidence. 

Stratigraphic data from Müller (1982), Gutierrez (1982), Hérail et al. (1994), Baby et al. (1995), Gil et al. (1999), Gil (2001), Hermoza 
(2004), Strub (2006), Roddaz et al. (2010), Louterbach (2014), and Horton (2017).

4.2 Central Andes Paleoelevation Model

The cumulative shortening curve of the Central Andes (Fig. 3B) reveals that the region was subject to 
horizontal shortening at least since 46 Ma (Elger et al., 2005; Oncken et al., 2006). In the paleoelevation 
model (Fig. 3A), the Central Andes reaches 5,500 m of height in the present time. This value is close to 
maximum elevations in Peruvian Central Andes, especially in Eastern Cordillera. As the shortening used 
to calculate the heights was based on the Bolivian shortening curve (Oncken et al., 2006), where the 
highest rates are found, the paleoelevation model fits better to the maximum than the average elevations. 
Furthermore, the Peruvian Andean obliquity to the compression also reduces the actual shortening rates.
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Figura 3: A) The graphic shows the topography evolution through time due to crustal thickening, considering a sediment yield of 570 
t/km²/year (Latrubesse and Restrepo, 2014) to 3.000 m height. B) Cumulative shortening curve based on Oncken et al. (2006) model, 

used to calculate the tectonic uplift in the northern Central Andes.  

Considering a pure shear model, all horizontal shortening resulted in crustal thickening, once the model is 
one-dimensional. However, in reality, the deformation is heterogeneous in both time and space, resulting 
in zones more and less deformed (Elger et al., 2005; Oncken et al. 2006). Besides the uncertainties about the 
actual deformation rates, the variations of the trends are known. Thus, it is possible to discuss the topography 
evolution using the curve shape. We can see four elevation trends in Figure 3A for the last 46 m.y.

5 DISCUSSION

The results suggest that the rates and absolute values for the subsidence of the Madre de Dios Basin are 
higher in the Subandean Zone than in the foredeep (Figs. 1, 2), the opposite of what is expected in a 
foreland basin, where the depocenter lies on the foredeep zone. Such unusual subsidence history could 
be related to the eastward Andean system migration, which result in migration of the depocenter over 
time. The Subandean Zone stratigraphy also records such orogenic migration patterns. As interpreted by 
Gil (2001), the Eocene to Oligocene successions were deposited in backbulge and distal foredeep contexts, 
and the younger succession were gradually deposited in proximal foredeep and finally in wedge-top 
(Charqui Formation - Miocene-Pliocene) contexts. 

The subsidence curves produced by backstripping display the subsidence of the last 100 m.y., whereas the 
paleoelevation model concerns the last 46 m.y. Hence, we only formulated hypotheses for the tectono-
sedimentary evolution of the region since the Middle-Eocene (46 Ma), comparing the Madre de Dios 
subsidence model with the Central Andes paleoelevation model (Figs. 2 and 3A).

The time interval of 30-15 Ma presents the most coherent results between the paleoelevation and the 
subsidence models since the enhanced orogenic uplift led to a flexural response in the foreland. The 
Madre de Dios stratigraphy records such subsidence, especially in the Subeandean Zone with Quendeque 
Formation (29,6 ± 1,2 - 16,5 Ma), dated by AFT ages and biostratigraphic markers (Baby et al.,1995; Hermoza, 
2004). However, the subsidence and paleoelevation models do not seem to have corresponding trends for 
the rest of the time interval, which means that the sedimentary record (or its absence) cannot be explained 
only by the available Andean uplift data.
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5.1 Climate patterns

We did not consider climate changes over time to calculate the paleoelevation curve. However, such factors 
could partly explain incongruences between the models. Humidity circulation models for South America 
indicate that Andean uplift changed the moisture transport patterns in the orogen east flank, enhancing 
the rainfall, especially when heights reached 50% of the present Andean values (Insel et al., 2009; Poulsen et 
al., 2010). The orographic precipitation increases denudation rates and affects the orogenic growth on the 
east side of Eastern Cordillera since this zone has the highest slopes. Therefore, the climate could explain 
why the actual heights of the Andes are lower than those indicated by the model, resulting in subsidence 
rates smaller than expected in the foreland. This scenario could explain, at least in part, the depositional 
gap in the Madre de Dios record between the middle Eocene and early Oligocene (~46-30 Ma, Fig. 2).

After a time interval of relatively stable global temperatures since Oligocene, ending with the Middle 
Miocene Climatic Optimum, the global temperature started to decrease progressively from ~15 Ma 
(Zachos et al., 2008). Armijo et al. (2015) suggest an increase in aridity in the western Central Andes during 
the Miocene. Decreased temperature and increased aridity might have reduced the denudation rates in 
Central Andes at that time and maintained the high elevations, which explains the significant subsidence 
and sedimentary record in the basin despite the low uplift rates in the paleoelevation model between 
15 and 7 Ma (Fig. 3A). Based on this hypothesis, although the shortening rates were low in this interval, 
the possible reduction of denudation rates allowed for the mountain growth, and, consequently, the 
continuous subsidence in the foreland. 

5.2 Middle-Eocene – Early Oligocene (46-30 Ma)

The Madre de Dios basin presents a stratigraphy gap in this time interval (Gil, 2001; Hermoza, 2004; Horton, 
2017). However, Elger et al. (2005) and Oncken et al. (2006) report crustal shortening in Central Andes 
since at least 46 Ma, and one would expect that the uplift due to this shortening would have resulted in 
foreland subsidence and deposition. Besides climate changes, we suggest another hypothesis to explain 
the unexpected stratigraphic gap: from 46 to 30 Ma, the current territory of the Madre de Dios basin could 
have been in the forebulge zone (Fig. 1 section). Generally, the sediment transportation does not reach 
the forebulge, especially in the firsts stages of the foreland subsidence, which explains the absence of 
sedimentary record in the basin during that stage. Horton (2017) also suggests such ideas to the Madre 
de Dios and Chaco (Bolivia) basins. Gil (2001) interpreted Huayabamba (Paleocene-Eocene) and Pozo 
(Eocene) formations from Madre de Dios basin respectively as distal foredeep and backbulge deposits, 
which confirm the hypothesis that the basin was located on distal zones of the foreland system in that 
time. 

5.3 Middle-Late Miocene (15-7 Ma)

The Central Andes shortening rates decreased in the middle Miocene (Gil, 2001; Oncken et al., 2006). As a 
response, the paleoelevation model reached conditions close to a topographic steady state (Fig. 3A), when 
the denudation rates have similar values with tectonic uplift (Willet and Brandon, 2002; Naylor and Sinclair, 
2008). However, the foreland basin records significant subsidence in this time interval, the opposite of 
what is expected in a close to steady state scenario.

Besides the climatic factor argued in the item 5.1, there are two other hypotheses to explain the discrepancy 
between the models, which do not exclude each other: 1) once the uncertainties related to the shortening 
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rates are unknown, the paleoelevation model would not be a good fit to the real uplift in this time interval. 
Furthermore, we use shortening rates based on Oncken et al. (2006) cumulative shortening curve, related 
to latitude 21°S (Bolivia), that may not represent the events in Southern Peru. 2) Dynamic topography 
(Hager and Richards, 1989) could partially explain the Madre de Dios subsidence in this interval. Such 
mechanism consists of mantle disturbances induced by slab subduction angle variation, expressed on 
the surface as subsidence or uplift. In this time interval, Shephard et al. (2010) and Flament et al. (2015) 
dynamic topography models indicate subsidence for the foreland (Bicudo et al., 2020). That would be a 
partial explanation since such models do not reach a magnitude large enough to explain the observed 
thickness of the sedimentary record in the basin.

5.4 Late Miocene - Holocene (7-0 Ma)

A flat slab subduction setting was installed in the Central Andes around 10 Ma, increasing the shortening 
rates (Oncken et al., 2006). Hence, the paleoelevation model for that time interval displays the highest uplift 
rates of the last 46 m.y. (Fig. 3A). However, the basin stratigraphy does not record an increase in subsidence 
rates attributable to tectonic uplift (Fig. 2) since the foredeep subsidence model rates decreased in the 
interval of 9 Ma to Holocene.

We suggest two complementary possibilities to explain such scenario: 1) The pure shear model does not 
fit the actual Andean shortening process. In the last 10 m.y., the deformation was concentrated in the 
Subandean Zone (Elger et al., 2005; Oncken et al., 2006), where the lithospheric resistance is lower than in 
the Plateau (Artemieva, 2006). The Subandean Zone has high pluviosity due to orographic precipitation 
(Montgomery et al., 2001), resulting in elevated local denudation rates. Furthermore, the transition of 
the East Cordillera to the Subandean Zone is a high slope area, contributing to increased erosion. In this 
scenario, deformation occurs where the sediment yield is more intense, reducing the orogenic growth 
rates. As a result, the foreland did not record the shortening increase. 2) The dynamic topography could 
have led to an uplift in the Madre de Dios basin in this time interval, which agrees with Shephard et al. 
(2010) and Flament et al. (2015) models. This uplift, while compensating for the increased uplift rates, 
could not have ceased the flexural subsidence, once the basin has a record associated with this interval.

6 CONCLUSION

This work shows that a deep and critical literature review and analysis of simple quantitative models can 
lead to relevant hypotheses about the tectono-sedimentary history of orogen-basin systems.

The quantitative evaluation of the simplified models reveals that the Andean deformation history described 
in current works, alone, does not explain in detail the stratigraphic record in the foreland. The interpretation 
of paleoelevation and subsidence models obtained in this work, integrated to information about climate 
patterns, sediment yield, and dynamic topography concepts, allows us to propose hypotheses for the 
region comprising both models, to describe scenarios that explain both Central Andes deformation and 
the Madre de Dios foreland basin record. 
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ANÁLISE ESTRUTURAL E CINEMÁTICA DAS ROCHAS 
METAMÓRFICAS DE ALTO GRAU DO COMPLEXO COSTEIRO, 

LITORAL NORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO

Souza, M.C.1; Meira, V. T. 1                                                                             
1Universidade Estadual de Campinas 

RESUMO: O Complexo Costeiro é uma unidade heterogênea que faz parte do segmento central do Orógeno 
Ribeira, e é composta por rochas orto e paraderivadas que foram submetidas a condições metamórficas 
da fácies anfibolito superior e um grande volume de granitoides do Ediacarano. Esse complexo é um 
importante registro da evolução tectônica do orógeno e da porção sudoeste do continente Gondwana. 
No entanto, a origem do Orógeno Ribeira vem sendo amplamente discutida pela comunidade científica 
e o significado tectônico do Complexo Costeiro ainda não é bem compreendido. Dessa forma, o presente 
trabalho teve como principais objetivos estudar os mecanismos de deformação, padrões estruturais, e 
a cinemática que afetaram os gnaisses, migmatitos e milonitos do Complexo Costeiro na região de São 
Sebastião, litoral norte de São Paulo. Para atingir os objetivos traçados, inicialmente foi elaborado um 
banco de dados estruturais que foram obtidos através de trabalhos realizados previamente na área 
de estudo. Em seguida, foram feitas análises estruturais em meso e microescalas para a determinação 
tanto da cinemática quanto do padrão estrutural da região, e por fim, a identificação de microestruturas 
em lâminas delgadas orientadas para compreensão dos mecanismos responsáveis por acomodarem a 
deformação e para estimativas de temperaturas em que os processos deformacionais ocorreram. O padrão 
estrutural do Complexo Costeiro na área de estudo pode ser caracterizado por uma foliação milonítica 
de orientação NE-SW com mergulhos predominantes para NW de baixos a altos ângulos, e lineações de 
estiramento mineral oblíquas, direcionais e frontais com uma orientação geral NNE e caimento para NE. 
Os indicadores cinemáticos sugerem uma cinemática predominantemente dextral, com alguns locais com 
uma componente sinistral para as zonas de cisalhamento subverticias, e movimento do topo para SW, NW 
e SE nas zonas de cisalhamento de médio a baixo ângulo de mergulho. Os dados estruturais e cinemáticos 
sugerem que a área de estudo pode fazer parte de uma região entre flancos de domos gnáissicos 
migmatíticos. Os contatos entre os grãos de quartzo sugerem que durante o processo de deformação houve 
recristalização dinâmica. O principal mecanismo responsável pela recristalização dinâmica observado em 
lâmina foi a migração dos limites dos grãos (GBM), seguido pela rotação de subgrãos (SGR). O mecanismo 
GBM ocorre em temperaturas superiores a 500°C e pode ser enquadrado no regime III de dislocation creep 
onde a deformação é acomodada por climb dislocation creep. 

PALAVRAS – CHAVE: Complexo Costeiro. Orógeno Ribeira. Análise Cinemática. Recristalização Dinâmica.

INTRODUÇÃO

Análises estruturais e cinemáticas detalhadas são de extrema importância para a compreensão dos 
processos envolvidos durante um evento de orogênese. O padrão estrutural do Complexo Costeiro sugere 
a ocorrência de uma estrutura em flor positiva na área que foi formada a partir de um sistema transpressivo 
(Karniol, 2000; Maffra, 2000). No entanto, trabalhos recentes realizados nos domínios Embu e Costeiro 
atribuem essa estruturação a evolução de domos gnáissicos migmatíticos (Meira et al.,2015, 2019a). 
Dentro desse contexto, o Complexo Costeiro se mostra como um importante domínio tectônico para o 
entendimento da evolução tectônica do segmento central do Orógeno Ribeira.
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Os trabalhos de Karniol (2000) e Maffra (2000) apresentam maior enfoque na geologia estrutural do 
Complexo Costeiro, no entanto, estudos estruturais detalhados e integrados ainda são escassos para a 
região. Análises de microestruturas de deformação em quartzo e feldspatos também tem se mostrado úteis 
para entender os mecanismos e condições de deformação em que as rochas foram submetidas durante 
eventos orogênicos (Ribeiro et al., 2019; Stipp et al., 2002a). Dessa forma, o principal objetivo do presente 
trabalho foi realizar uma análise estrutural e cinemática das rochas do Complexo Costeiro no município de 
São Sebastião (SP), para um melhor entendimento da estruturação e cinemática dessas rochas. Além disso, 
foram realizadas análises de microestruturas principalmente nos grãos de quartzo para compreensão dos 
processos de deformação e mecanismos de recristalização atuantes, e para estimativas semi-quantitativas 
das temperaturas em que os processos deformacionais ocorreram.

MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 Análise estrutural e cinemática

As análises estrutural e cinemática foram feitas com base na elaboração de um banco de dados estruturais 
retirados dos trabalhos de Karniol (2000) e Meira (2014), onde a partir disso foram confeccionados 
estereogramas para a representação das foliações e lineações de estiramento e mineral, e um perfil 
geológico-estrutural esquemático adaptado de Karniol (2000). Além disso, foram identificados indicadores 
cinemáticos presentes nas lâminas delgadas para complementar a análise cinemática. 

2.2 Petrografia e análise microestrutural 

As análises petrográficas em luz transmitidas foram realizadas no laboratório de microscopia do Instituto de 
Geociências da Universidade Estadual de Campinas (IG-UNICAMP), onde cinco lâminas delgadas orientadas 
foram descritas (PSM- 51A, PSM-54B, PSM-55A, PSM-60A e PSM-104B). As lâminas orientadas foram 
confeccionadas a partir de um corte paralelo à direção da lineação de estiramento mineral e perpendicular 
à foliação, ou seja, representam o plano XZ do elipsoide de deformação. As descrições consistiram na (i) 
identificação das assembleias minerais e texturas; (ii) identificação de microestruturas de deformação; (iii) 
análise cinemática; e (iv) determinação dos mecanismos de recristalização e de deformação nos grãos 
de quartzo com base em Stipp et al. (2002) e Hirth e Tullis (1992). A análise microestrutural seguiu as 
recomendações apresentadas por Passchier e Trouw (2005).

GEOLOGIA REGIONAL

O Orógeno ou Faixa Ribeira (Hasui et al., 1975), é um complexo sistema orogênico que faz parte da porção 
central da Província Mantiqueira (Almeida et al., 1981), sendo limitado ao norte pelo Orógeno Araçuaí e ao 
sul pelo Cráton Luiz Alves, e é um importante registro dos eventos e processos relacionados a construção 
da porção oeste do paleocontinente Gondwana (Figura 1). Esse orógeno apresenta orientação principal 
NNE-SSW e é representado principalmente por rochas do embasamento arqueano, rochas proterozoicas 
orto e paraderivadas, assim como um volumoso magmatismo granítico Ediacarano (Campos Neto e 
Figueiredo, 1995; Trouw et al., 2000; Schmitt et al., 2004; Heilbron et al., 2008; Meira, 2014). 
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Figura 1: Mapa geológico simplificado da porção Sul e Central do Orógeno Ribeira contendo as idades de corpos ígneos e as 
principais zonas de cisalhamento. Cidades: CA – Caraguacatuba; CT – Curitiba; JA – Jacareí; PA – Paraibuina; SP – São Paulo; SS 
– São Sebastião. Batólitos: AGB – Batólito Agudos Grandes; CPB – Batólito Cunhaporanga. TCB – Batólito Três Córregos. Crátons: 
AM – Cráton Amazônico; ANG – Bloco Angola; CO – Cráton do Congo; KA – Cráton do Kalahari; LA – Cráton Luis Alves; PP – Bloco 
Paranapanema; RA – Bloco Rio Apa; RP – Cráton Rio de la Plata; SL – Cráton São Luis; WA - Cráton Oeste Africano. Modificado de 

Meira et al. (2019 a).

Diversos autores propõem subdivisões para o Orógeno Ribeira em diferentes domínios ou terrenos 
tectônicos, e se baseiam principalmente em dados de geocronologia, características de metamorfismo 
e padrões estruturais (Tassinari e Campos Neto, 1988; Campanha e Sadowski, 1999; Campos Neto, 
2000; Trouw et al.,2000; Heilbron e Machado, 2003; Meira et al., 2019a, 2019b, entre outros). Além das 
compartimentações propostas, o Orógeno Ribeira também é dividido geograficamente em porções sul, 
norte e central, no entanto, sem seguir limites geológicos e geotectônicos definidos.

Para a porção central, utilizaremos os termos domínios tectônicos para descrever as divisões desse segmento, 
evitando a carga interpretativa das subdivisões existentes na literatura. Dessa forma, o segmento central 
do Orógeno Ribeira é composto, de noroeste para sudeste, pelos domínios São Roque-Serra do Itaberaba 
(SR-SI), Embu e Costeiro (Figura 1). O Domínio São Roque/Serra do Itaberaba é constituído pelos grupos 
São Roque e Serra do Itaberaba (Juliani e Beliavskis, 1995). o Grupo São Roque compreende essencialmente 
uma sequência de metapelitos, lentes de metavulcânicas e metaconglomerados, metarenitos rítmicos e 
metarenitos arcoseanos. O Grupo Serra do Itaberaba representa a unidade basal sobre a qual se depositou 
o Grupo São Roque, sendo representado por uma sequência metavulcanossedimentar na base constituída 
por metabasitos, xistos diversos, metassedimentos quartzosos e grafitosos, metapelitos com lentes 
subordinadas de cálciossilicáticas na porção intermediária e quartzitos no topo (Juliani e Beliavskis, 1995).
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O Domínio Embu é representado pelos complexos Rio Capivari e Embu, e é limitado por extensas 
zonas de cisalhamento (Meira, 2014; Meira et al., 2019a, 2019b). O Complexo Rio Capivari é constituído 
por ortognaisses migmatizados, rochas metamáficas e leucogranitos, e é interpretado como sendo o 
embasamento sobre o qual as rochas supracrustais do Complexo Embu foram depositadas (Fernandes, 
1991; Meira et al., 2019b). Já o Complexo Embu é composto por uma sucessão de rochas metassedimentares 
que incluem xistos, quartzitos impuros, rochas calciossilicáticas e corpos boudinados de material granítico 
(Meira et al., 2019b). 

O Domínio Costeiro é representando pelo complexo homônimo, que por sua vez, é constituído por 
uma variedade de rochas orto e paraderivadas que foram submetidas a condições metamórficas 
de fácies anfibolito superior a granulito (Dias Neto, 2001; Meira, 2014). No Complexo Costeiro são 
encontrados ortognaisses migmatíticos, sucessões metassedimentares com feições migmatíticas que 
variam de metatexitos a diatexitos, rochas calciossilicáticas e anfibolitos boudinados, além de granitos 
neoproterozoicos (Meira, 2014; Meira et al., 2019b).

ÁREA DE ESTUDO

4.1 Geologia Local

Foram descritos seis pontos na área de estudo onde foi possível identificar a ocorrência de duas unidades 
principais: Unidade de migmatitos paraderivados e Unidade de ortognaisses (Figura 2 – A).

Figura 2: A) Mapa geológico da área de estudo com a subdivisão dos domínios estruturais. Modificado de Meira et al. (2019b). B) 
Perfil geológico estrutural esquemático e estereogramas com os dados de foliação (Sn) e lineação de estiramento mineral (Ln) em Sn 

posicionados em relação aos seus respectivos domínios estruturais.
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De um modo geral, a unidade de migmatitos paraderivados é representada por biotita gnaisses, granada-
sillimanita-biotita gnaisses, migmatitos metatexíticos e biotita gnaisses metatexíticos com granada (Figura 
3 – A, B, C, D). Associado a essas rochas, são observadas intrusões de granitos concordantes a foliação 
principal, corpos máficos boudinados e veios quartzosos dobrados intrafolialmente (Figura 3 – E, F). A 
unidade de ortognaisses é constituída por milonitos e protomilonitos de composição granítica a tonalítica, 
migmatitos metatexíticos e diatexitos estromáticos com estruturas nebulíticas, e biotita gnaisse miloníticos 
a protomiloníticos com granada (Figura 3 – G, H, I, J, K). Na porção SW da área, onde ocorrem os milonitos 
e protomilonitos, foram observados porfiroclastos de feldspatos do tipo sigma e delta que sugerem 
uma cinemática do topo para SSW (Figura 3 – G). Foram observados veios e intrusões de pegmatoides 
associados ao biotita gnaisse com granada que preenchem zonas de cisalhamento discretas que ocorrem 
na área (Figura 3 – L).

Figura 3: Aspectos gerais dos afloramentos visitados em campo. A) Dobras isoclinais e veios de aplito (porção félsica) concordantes 
a foliação do biotita gnaisse. B) Foto em detalhe de uma porção do granada gnaisse. C) Migmatito metatexítico com leucossomas 
de forma sigmoidal. D) Porfiroblastos centimétricos de sillimanita definindo a lineação de estiramento mineral e veios quartzosos 

no paragnaisses. E) Corpos máficos boudinados. F) Intrusão granítica concordante e subconcordante a foliação do biotita gnaisse. 
G) Foto em detalhe do milonito com porfiroclastos de feldspato do tipo delta sugerindo movimento do topo para SW. H) Foto em 

detalhe do protomilonito onde é possível observar porfiroclastos centimétricos de feldspato alcalino. I) Visão geral do afloramento 
do protomilonito J) Diatexito nebulítico. K) Foto em detalhe do gnaisse com granada protomilonítico. L) Dobra rompida por uma 

zona de cisalhamento preenchida pelos pegmatoides.

4.2 Geologia Estrutural

A geologia estrutural do Complexo Costeiro na área de estudo é caracterizada pela ocorrência de uma 
foliação principal milonítica aqui denominada como S3, responsável por transpor a foliação mais antiga 
S2 a qual é representada por dobras intrafoliais isoclinais (Meira et al., 2019a). A foliação S3 possui uma 
orientação geral NE-SW com mergulhos variando de NW para SE. Ocorrem três tipos principais de lineação 
de estiramento e mineral, sendo elas lineações frontais (down dip), direcionais e oblíquas com caimento para 
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NNE e, em algumas porções, para SSW (Karniol, 2000; Meira et al., 2019a). Para uma melhor visualização da 
estrutura geral da área, foi realizada uma subdivisão em três domínios estruturais com base no padrão das 
foliações e lineações de estiramento/mineral, assim como a cinemática, seguindo o que foi apresentado 
por Karniol (2000).

O domínio I ocorre na porção leste da área de estudo entre as praias de São Francisco e a Praia Brava, sendo 
caracterizado pela ocorrência da foliação milonítica S3 que transpõe a S2 em grande parte do domínio 
(Figura 2 - A). Esse domínio é caracterizado por apresentar foliações com uma orientação NE-SW, e com 
mergulhos de baixo a médio ângulo predominantes para NW (Figura 2 – B). É possível observar no mapa 
geológico e no perfil esquemático que o mergulho da foliação vai se tornando verticalizada para oeste 
(Figura 2 – A, B). A lineação de estiramento mineral é frontal e oblíqua com caimentos para NNE e NNW 
(Figura 2– B). Os indicadores cinemáticos presentes no domínio sugerem movimentações do topo para 
SSW mais a leste da área, e topo para SSE próximo a porção central (Figura 2 – A, Figura 3 – G). Esses 
indicadores são representados geralmente por porfiroclastos de feldspatos presentes nos milonitos e 
protomilonitos (Figura 3 – G) e por dobras de arraste.

O domínio II é observado na porção central da área de estudo, entre as praias da Praia de Boiçucanga e 
Barra do Sahy. Nesse trecho, a foliação S3 vai se tornando verticalizada em direção a oeste e o rumo do 
mergulho muda de NW para SE (Figura 2 – A, B). Essa porção onde a foliação muda o rumo do mergulho 
foi denominada como zona de inflexão (Karniol, 2000). As lineações de estiramento mineral passam a ser 
direcionais e com caimentos para NE na porção SE do domínio, e na porção NW as lineações são oblíquas 
e direcionais com caimentos para SE (Figura 2 – A, B). Os dados obtidos de indicadores cinemáticos por 
Karniol (2000) sugerem que, nesse trecho há uma alternância entre componentes de cisalhamento com 
movimentação dextral e sinistral, sendo representados por pares S/C, porfiroclastos rotacionados e 
bandas de cisalhamento assimétricas São observados também indicadores cinemáticos que sugerem uma 
movimentação do topo para NW a oeste da zona de inflexão (Figura 2 – A).

O domínio III ocorre na porção oeste da área de estudo, entre as praias da Barra do Sahy e Praia da 
Juréia. Nesse trecho a foliação apresenta mergulhos predominantemente para SE com ângulos médios 
a altos (Figura 2 – A, B). Ela é caracterizada como uma foliação gnáissica que vai sendo milonitizada 
gradativamente em direção a oeste. A lineação de estiramento mineral é direcional e oblíqua em algumas 
porções, e apresentam caimento para ESE (Figura 2 – A, B). Os indicadores cinemáticos são representados 
por porfiroclastos rotacionados, bandas de cisalhamento e corpos máficos sigmoidais (Karniol, 2000). Esses 
indicadores sugerem uma movimentação do topo para NW associados a componentes laterais dextral e 
sinistral (Figura 2 – A).

PETROGRAFIA E MICROESTRUTURAS

Foram descritas cinco lâminas delgadas de duas unidades principais que ocorrem na área: Unidade de 
migmatitos paraderivados, constituída por biotita gnaisses, granada-sillimanita-biotita gnaisse e gnaisse 
com granada (PSM – 51 A, PSM – 54 B e PSM – 104 B respectivamente); e Unidade de ortognaisses, 
representada por protomilonitos e biotita gnaisse milonítico (PSM – 55 A e PSM – 60 A respectivamente).

5.1 Unidade de Migmatitos Paraderivados

As rochas que compõem essa unidade apresentam granulação média a grossa, e uma assembleia mineral 
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composta por quartzo, plagioclásio, feldspato alcalino, biotita, granada e sillimanita. Os grãos de quartzo são 
geralmente subidioblásticos a xenoblásticos, com contatos lobados, curvos e localmente retos, e ocorrem 
na forma de agregados ou em ribbons (Figura 4 – A, B, C). Os ribbons apresentam grãos recristalizados com 
contatos curvados e retos, são orientados paralelamente a foliação principal e possuem espessura média de 
0,3 mm (Figura 4 – B). Os cristais de plagioclásio são subidioblásticos a idioblásticos, apresentam contatos 
retos e regulares e possuem macla polissintética característica (Figura 4 – D). Em algumas porções, os cristais 
de plagioclásio apresentam maclas de deformação e grãos de quartzo vermiculares ou globulares em seu 
interior ou nos limites (Figura 4 – D, E). A biotita ocorre geralmente entre as bandas quartzo feldspáticas, 
com contatos retos e regulares, formam estruturas do tipo pinning em algumas porções e é responsável 
por definir uma foliação contínua nas rochas (Figura 4 – A, B, C). A granada ocorre em meio a foliação das 
rochas na forma de grãos subidioblásticos, com tamanhos variando de 0,2 a 0,5 mm (Figura 4 – D, E, F). A 
sillimanita forma porfiroblastos centimétricos e ocorre na forma de agregados, sendo que os cristais são 
idioblásticos e apresentam contatos retos e regulares (Figura 4 – F).

Figura 4: Fotomicrografias das principais feições microestruturais identificadas nas rochas. A direção e caimento da lineação está 
indicada nas figuras. Seções correspondentes ao plano XZ do elipsoide de deformação. Abreviações: Qtz = quartzo; Bt = biotita; Pl 
= plagioclásio; Kfs = feldspato alcalino; Grt = granada; Sill = sillimanita S3 = foliação principal. A) Agregados quartzo-feldspáticos 

em meio a foliação definida pelos cristais de biotita. A seta amarela indica contatos curvados entre os grãos de quartzo. Alguns 
grãos de quartzo podem não ter crescido devido ao efeito de pinning controlado pelos grãos de biotita (seta vermelha). Foto em luz 
polarizada, aumento de 10x. B) Ribbon de quartzo indicado pela seta verde. Os grãos que compõem o ribbon estão recristalizados 

e apresentam contatos curvados e retos em algumas porções (setas amarela e laranja respectivamente). Foto em luz polarizada, 
aumento de 10x. C) Agregados de quartzo com contatos suturados indicados pela seta amarela. Alguns grãos são poligonais e 

apresentam contatos retos (seta laranja). Seta vermelha indica um pinning da biotita no quartzo (luz polarizada, aumento 10x). D) 
Maclas de deformação no plagioclásio (seta azul) Luz polarizada, aumento de 10x. E) Ocorrência de quartzo globular ou vermicular 

nos cristais de plagioclásio. A seta amarela indica um contato lobado de um grão de quartzo recristalizado. Luz polarizada, 
aumento de 4x. F) Agregados de sillimanita responsáveis por definir a lineação de estiramento mineral. A foliação é marcada 
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pela orientação preferencial dos cristais de biotita. (luz natural, aumento de 4x). G) Contatos lobados dos grãos de quartzo (seta 
amarela) e quartzo chess board (seta laranja) indicando a ocorrência de subgrãos. Luz polarizada, aumento de 10x. H). Quartz 
ribbons marcando a foliação (seta verde), porfiroclasto de plagioclásio do tipo sigma com maclas de deformação (seta azul). O 

porfiroclasto apresenta sombras de pressão constituída por cristais de biota que sugerem uma movimentação de topo para SSW. 
Luz polarizada, aumento de 4x. I) Porfiroclasto de plagioclásio e quartz ribbons (seta verde) definindo a foliação principal. Luz 

polarizada, aumento de 4x. J). Kink band em porfiroclasto de plagioclásio. É possível observar a ocorrência de subgrãos de quartzo 
(seta laranja) e contatos lobados entre os grãos (seta amarela). Luz polarizada, aumento de 4x. K). Porfiroclasto simétrico de 

feldspato alcalino com pertita, indicada pela seta branca, e ocorrência de quartzo globular ou vermicular nos cristais de feldspato 
alcalino e plagioclásio. Luz polarizada, aumento de 4x. L). Agregados quartzo-feldspáticos em meio a foliação definida pela biotita. 

Os grãos de plagioclásio e feldspato alcalino apresentam quartzo globular. Luz plano polarizada, aumento de 4x. 

5.2 Unidade de Ortognaisses

As rochas dessa unidade apresentam granulação média a fina e a assembleia mineral é composta por 
quartzo, plagioclásio, feldspato alcalino, biotita e muscovita em menor proporção. O quartzo ocorre na 
forma de agregados com grãos subidioblásticos a xenoblásticos, possuem contatos suturados e lobados 
em certas porções (Figura 4 – G, H, J). São observados ribbons de quartzo com grãos recristalizados, contatos 
lobados e retos, intercalados com cristais de biotita muito finos, sendo responsáveis por definir uma foliação 
contínua no protomilonito (Figura 4 – H, I). Além dessas feições, foram observados subgrãos de quartzo, 
ocorrência de quartzo globular ou vermicular no feldspato alcalino e estruturas do tipo pinning (Figura 
4 – G, J, K, L). Os cristais de plagioclásio são subidioblásticos a idioblásticos, e apresentam microestruturas 
de deformação como kink bands e maclas de deformação (Figura 4 – H, J). O feldspato alcalino ocorre na 
forma de grãos subidioblásticos, possuem contatos irregulares e apresentam pertitas. Os cristais de biotita 
são idioblásticos a subidioblásticos com hábito lamelar e contatos retos, e são responsáveis por definir 
uma foliação contínua no biotita gnaisse milonítico (Figura 4 – K, L).

DISCUSSÃO

6.1 Estruturação e cinemática do Complexo Costeiro 

A partir de uma análise integrada dos dados estruturais e cinemáticos obtidos pelos trabalhos de Karniol 
(2000) e Meira (2014), foi possível identificar diferentes padrões de comportamento para as foliações, 
lineações, e cinemática da área, que são importantes para a interpretação dos modelos tectônicos 
apresentados para a região central do Orógeno Ribeira. De um modo geral, a foliação principal S3 é 
caracterizada por apresentar uma orientação geral NE-SW, com rumos de mergulho variando de NW nas 
porções leste e central, para SE na porção oeste, e ocorre associada a lineações de estiramento mineral 
oblíquas, direcionais e frontais. 

Maffra (2000) e Karniol (2000) atribuem essa mudança no rumo de mergulho a uma estrutura em flor positiva 
dextral formada em um sistema transpressivo através de uma colisão oblíqua. Os autores destacam que a 
coexistência de lineações obliquas e direcionais em determinadas porções, como no domínio estrutural II 
apresentado neste trabalho, indica uma movimentação paralela das rochas em relação ao eixo principal 
do orógeno e perpendiculares a direção dos cavalgamentos. Esse tipo de movimentação caracteriza a 
heterogeneidade e partição da deformação que, por sua vez, pode ocorrer em sistemas transpressivos 
(Robin e Cruden, 1994; Tikoff e Teyssier, 1994; Maffra, 2000). 

No entanto, na porção leste do Domínio estrutural I (Figura 2 – A), próximo ao Plúton São Sebastião em 
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uma região marcada pela ocorrência de migmatitos e milonitos, dados de indicadores cinemáticos obtidos 
por Meira (2014) sugerem uma movimentação do topo para SSW com uma provável componente de 
cisalhamento sinistral (Figura 3 –G; Figura 4 – H). Meira et al. (2019a) atribui essa movimentação para SW a 
uma zona de fluxo crustal que estaria associada a fusão parcial e geração de migmatitos e domos gnáissicos 
(Teyssier e Whitney, 2002). Dentro desse contexto, o processo de fusão parcial da crosta seria responsável 
por modificar as propriedades reológicas das rochas, enfraquecendo a crosta média e possibilitando a 
localização da deformação e a formação de zonas de cisalhamento e geração de milonitos 
Meira et al. (2019a) sugerem que a estruturação do Complexo Costeiro na região de São Sebastião foi 
formada devido a esforços gravitacionais ao invés de esforços tectônicos. Trabalhos como Mondou et al. 
(2012) e Cavalcante et al. (2013) também mostram a relação entre fluxo crustal e a atuação de esforços 
gravitacionais, no entanto, para o Orógeno Araçuaí. Dessa forma, a estrutura principal apresentada por 
Maffra (2000) e Karniol (2000) não seria compatível com a cinemática presente na porção leste do Domínio 
estrutural I. A área correspondente a zona de inflexão e as zonas de cisalhamento associadas que sugerem 
uma estrutura em flor positiva, podem ser caracterizadas como uma região correspondente a um dos 
flancos dos domos gnáissicos migmatíticos onde há a formação de zonas de concentração de deformação 
(e.g., Kruckenberg et al., 2011). No entanto, ainda se faz necessário a realização de mapeamentos geológicos 
de detalhe nas áreas correspondentes aos domínios estruturais II e III para confirmar de fato a cinemática 
sugerida pelos autores.

6.2 Microestruturas, mecanismos de recristalização do quartzo e temperaturas de deformação 

Análises de microestruturas presentes nos grãos de quartzo e feldspatos fornecem importantes informações 
a respeito dos mecanismos e condições de deformação que esses minerais foram submetidos. 

O plagioclásio apresenta microestruturas típicas de deformação dúctil, como kink bands e maclas de 
deformação. Esses tipos de microestruturas são evidências de deformação plástica intracristalina, através 
de mecanismos de dislocation creep que consistem na movimentação das deslocações ao longo da 
estrutura cristalina dos minerais (Vernon, 2004; Passchier e Trouw, 2005). As principais microestruturas 
identificadas nos grãos de quartzo são os quartz ribbons (Figura 4 – B, H, I) e quartzo globular ou vermicular 
(Figura 4 – E, J, K). Foram identificados três tipos de ribbons: um que ocorre no biotita gnaisse (Figura 
4 – B) e outros dois no protomilonito (Figura 4 – H, I). O tipo de ribbon que ocorre no biotita gnaisse 
apresenta grãos de tamanhos variados recristalizados paralelamente ao comprimento maior dos ribbons 
com contatos irregulares e retos em algumas porções. No protomilonito ocorrem dois tipos de ribbons que 
são responsáveis por definir a foliação da rocha, sendo que, o primeiro apresenta grãos grandes alongados 
e recristalizados (Figura 4 – H), e o segundo apresenta grãos retangulares recristalizados de tamanhos 
variados (Figura 4 – I). Trabalhos como de Boullier e Bouchez (1978), Vauchez (1980) e Hippert et al. (2001) 
apontam que os ribbons de quartzo são formados por deformação plástica intracristalina, recristalização 
dinâmica e por processos de segregação em estado sólido dos grãos recristalizados. 

O quartzo globular ou vermicular ocorre no gnaisse com granada e no biotita gnaisse milonítico, associado 
principalmente aos cristais de plagioclásio e feldspato alcalino (Figura 4 – E, K, L). Essa feição é representada 
por grãos de quartzo de formas arredondadas a irregulares presentes no interior e nos limites dos cristais 
de plagioclásio e feldspato alcalino. Estudos de Phillips (1980), Hanmer (1982) e Hippert (1989) apresentam 
hipóteses que correlacionam a formação dessa estrutura com a deformação plástica intracristalina. Nas 
rochas descritas o quartzo globular não apresenta feições de deformação intracristalina, dessa forma, 
pode-se considerar que esses minerais foram formados em um estágio pós-deformacional, posterior a 
formação dos cristais de plagioclásio e feldspato alcalino (Hanmer, 1982; Hippert, 1989) e poderiam estar 
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associados com a presença de material fundido durante a deformação. 

Os contatos lobados, irregulares e suturados apresentados pelos grãos de quartzo nas rochas sugerem 
que esses grãos foram formados a partir de recristalização dinâmica, através do mecanismo de migração 
do limite dos grãos (GBM) (Figura 4 – A, B; C, E, G, J). Outras microestruturas como o pinning causado pela 
biotita (Figura 4 – A, C) também sugerem ocorrência de GBM, pois esses minerais acabam atuando como 
uma barreira impedindo a migração total do limite dos grãos (Stipp et al., 2002b). São observados também, 
em menor proporção, a ocorrência de subgrãos formados a partir do mecanismo de rotação de subgrãos 
(SGR) (Figura – 5– G, J). A recristalização dinâmica a partir de GBM com contribuição de SGR faz parte do 
regime III de dislocation creep apresentado por Hirth e Tullis (1992) e na zona de transição de SGR/GBM 
(Stipp et al., 2002a). Nesse regime de dislocation creep, o principal mecanismo responsável por acomodar 
a deformação é o climb dislocation creep, onde o movimento das deslocações ocorre ao longo de planos 
cristalográficos diferentes (Hirth e Tullis, 1992). 

A partir da interpretação dos mecanismos de recristalização do quartzo com base na identificação das 
microestruturas, torna-se possível realizar uma estimativa qualitativa a respeito das temperaturas em 
que os processos deformacionais ocorreram (Stipp et al., 2002a). As rochas descritas apresentam como 
principal mecanismos de recristalização dinâmica a migração de limite dos grãos com contribuições locais 
de rotação de subgrãos. Segundo os trabalhos de Hirth e Tullis (1992) e Stipp et al. (2002a), o mecanismo 
de migração de limite de grãos ocorre em temperaturas superiores a 500 °C. Dessa forma, as rochas aqui 
descritas do Complexo Costeiro foram submetidas a temperaturas de deformação superiores a 500 ºC, 
sendo condizente com as temperaturas de metamorfismo encontradas em trabalhos que calcularam as 
trajetórias P-T nas rochas do Complexo Costeiro, onde foram observadas condições de metamorfismo 
superiores a 700 °C (Meira, 2014). No granada – sillimanita – biotita gnaisse foi observado contribuição de 
recristalização estática evidenciada pelos contatos retos e faces poligonais de alguns grãos (Figura 4 – C). 
Nesse caso em questão, essa recristalização pode estar associada a períodos tardios de resfriamento.

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho foram apresentadas análises estruturais e cinemáticas integradas baseadas na elaboração 
de um banco de dados estruturais obtidos através de trabalhos de Karniol (2000) e Meira et al. (2019a), e 
estimativas semi-quantitativas das temperaturas em que os processos deformacionais ocorreram a partir 
da identificação de microestruturas de deformação em lâminas delgadas. 

A geologia estrutural do Complexo Costeiro em São Sebastião é caracterizada pela presença de uma 
foliação principal com orientação geral NE-SW e rumos de mergulho variando de NW para SE. Na porção 
leste da área, são observados mergulhos para SSW e uma orientação NW-SE. Foram apresentados três 
domínio estruturais com base no padrão das foliações, lineações de estiramento mineral e indicadores 
cinemáticos. Os indicadores cinemáticos presentes na área indicam movimento do topo para NW, SE e 
SW, e a coexistência da lineações de estiramento mineral obliquas e direcionais que sugerem partição da 
deformação. 

A cinemática para SW na porção leste da área de estudo não é compatível com a estrutura em flor positiva 
com componente dextral apresentada em trabalhos anteriores. Estudos recentes atribuem essa cinemática 
a evolução de domos gnáissicos migmatíticos associados a um fluxo crustal facilitado pelo enfraquecimento 



Contribuições à Ciência e Técnica dos(as)
Jovens Geólogos(as) Brasileiros(as)

89

IS
BN

 | 
 9

78
-6

5-
99

26
88

-4
-7

reológico da crosta por processos de fusão parcial. Dessa forma, a área de estudo pode ser considerada 
como uma zona de concentração de deformação entre os flancos de domos gnáissicos migmatíticos, sendo 
que os esforços principais responsáveis pela estruturação da área seriam gravitacionais e não tectônicos.
As microestruturas de deformação identificadas em lâminas delgadas orientadas sugerem a ocorrência de 
recristalização dinâmica através da migração de limites dos grãos (GBM) e rotação de subgrãos (SGR). O 
mecanismo principal que acomodou a deformação nos grãos de quartzo foi o climb dislocation creep. Os 
mecanismos de recristalização dinâmicas atuantes podem ser enquadrados no regime III de dislocation 
creep apresentados por Hirth e Tullis (1992) e na transição entre os domínios de SGR e GBM (Stipp et al., 
2002a), onde as temperaturas deformacionais são superiores a 500 °C. 
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T08TEMA 08

A Terra Primitiva: do Hadeano ao 
Neoarqueano
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MAPEAMENTO GEOLÓGICO EM ESCALA 1.25.000 DA REGIÃO 
ENTRE BARÃO DE COCAIS E SANTA BÁRBARA, QUADRILÁTERO 

FERRÍFERO - MG

Borgatti, H.1; Rodrigues, C.J.L.1; Knauer, L.G. 1; Freimann, M.A. 1                                                                             
1Universidade Federal de Minas Gerais

RESUMO: O Quadrilátero Ferrífero, localizado na borda sudeste do Cráton São Francisco, porção 
centro-sudeste do Estado de Minas Gerais – Brasil, é uma região marcada por terrenos arqueanos 
/ paleoproterozoicos – estes em maior expressão – e fanerozoicos com idade balizada no Paleógeno / 
Neógeno referentes à Bacia Fonseca. No que tange ao aspecto econômico, o Quadrilátero Ferrífero é, sem 
dúvida, uma das províncias metalogenéticas mais importantes do país, com destaque para os depósitos 
de ferro e ouro de classe mundial. O mapeamento geológico em escala 1:25.000 foi realizado em uma 
área localizada na porção nordeste do Quadrilátero Ferrífero entre os Municípios de Barão de Cocais e 
Santa Barbara. Na região afloram rochas do (i) embasamento arqueano granito-gnáissico relativas ao 
Complexo Santa Bárbara; (ii) rochas metavulcanossedimentares pertencentes ao greenstone belt Rio das 
Velhas – expressas por serpentina-talco xistos e talco xistos da sequência metaultramáfica arqueana do 
Grupo Quebra Osso e rochas metassedimentares clástico-químicas arqueanas do Grupo Nova Lima –; 
(iii) rochas metassedimentares paleoproterozoicas do Supergrupo Minas, (iv) rochas intrusivas básicas 
de idade incerta, além de (v) coberturas colúvio-aluvionares cenozoicas. Na área cartografada, as rochas 
se apresentam intensamente deformadas com marcante desenvolvimento de zonas de cisalhamento 
inversas oblíquas – relativamente paralelas, orientadas segundo NE-SW com movimento de topo para 
NW –, falhas transcorrentes de cinemática dextrogira e dobras regionais com eixos orientados segundo 
NE-SW e vergência para NW. A evolução estrutural do Quadrilátero Ferrífero é complexa e policíclica, com 
registros de eventos deformacionais no Arqueano, Paleoproterozoico e Neoproterozoico. Este último, 
sem dúvida, é o mais marcante na área em estudo, seja por ser o mais recente e bem preservado, seja 
por ter obliterado de forma generalizada as estruturas relativas aos eventos deformacionais pretéritos. A 
área estudada se insere na porção NE do Sistema de Cisalhamento Fundão – Cambotas, em um regime 
tectônico transpressivo com características de rampa oblíqua estreitamente relacionado aos altos 
estruturais Maciço do Caraça, Complexo Bação e Complexo Caeté, que são tidos como a causa da partição 
da deformação durante o evento compressivo Brasiliano na porção oriental do Quadrilátero Ferrífero. O 
metamorfismo regional é da facies xisto verde. Geotectonicamente, as rochas do Grupo Quebra Osso se 
relacionam a uma bacia de espalhamento oceânico sob um regime tectônico extensional; as rochas do 
Grupo Nova Lima se relacionam a uma deposição clástico-química marinha com influência de vulcanismo 
sob regime tectônico compressivo e as rochas paleoproterozoicas concernentes ao Supergrupo Minas 
foram depositadas em ambiente marinho plataformal em contexto de margem passiva associado a um 
regime tectônico extensional.

PALAVRAS-CHAVE: Mapeamento Geológico, Quadrilátero Ferrífero, Greenstone Belt Rio das Velhas

INTRODUÇÃO

Devido à sua importância econômica, o Quadrilátero Ferrífero (QF) é uma das regiões mais estudadas do 
Brasil, do ponto de vista geológico. Em suas serras, praticamente ortogonais entre si, estão distribuídos 
grandes depósitos de minério de ferro de alto teor, além de depósitos ouro de importância global. Do ponto 
de vista pedagógico, é um laboratório de geologia a céu aberto, com questões didáticas e desafiadoras. 
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Por estas características foi definido como área de mapeamento do Trabalho de Conclusão de Curso dos 
dois primeiros autores, que contou com o auxílio do projeto Programa de Formação de Recursos Humanos 
– Petrobras (PRH-PB 238). Este trabalho sintetiza os resultados do mapeamento geológico em escala 1: 
25.000 de parte das folhas Santa Bárbara e Catas Altas, que cobriu uma área de aproximadamente 86 km² .
Localização

A área mapeada localiza-se entre as cidades de Santa Bárbara e Barão de Cocais, aproximadamente 100 
km distantes de Belo Horizonte, Minas Gerais (Figura 1b). Esta região encontra-se na porção oriental do 
Quadrilátero Ferrífero, onde estão inseridos megaestruturas importantes como o sinclinal do Gandarela, 
lineamentos regionais Córrego do Sítio e Donana-São Bento e os sistemas de falhas do Fundão e da Água 
Quente (Figura 1a).

Figura 1. a) Mapa geológico do Quadrilátero Ferrífero - em destaque a área de estudo (modificado de Baltazar & Zucchetti 2007). b) 
Localização da área de estudo.

MATERIAIS E MÉTODOS

Sensoriamento remoto

A informação geofísica foi derivada de duas pesquisas regionais: magnetometria e espectrometria de raios 
gama. Foram conduzidas em 1992 pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM), com espaçamento entre linhas 
de voo de 250 m, direção N40ºW, e altura média de voo de 60 m. Os dados aeromagnéticos foram corrigidos 
convencionalmente subtraindo o IGRF (International Geomagnetic Reference Field). A fotointerpretação foi 
feita por meio de fotos aéreas (COPASA) que cobriram parte da área de estudo nas escalas 1: 30.000 e 1: 
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60.000. As análises feitas a partir dessas imagens foram auxiliadas pelo software ArcGis 10.5, utilizando a 
projeção datum UTM “WGS 1984 Zone 23S”. 

Dados de campo e laboratoriais

Os dados foram levantados em 26 dias de campo entre janeiro e setembro de 2018 e incluem 496 estações de 
afloramentos/pontos de controle, 518 medidas estruturais, 60 amostras coletadas, 22 lâminas petrográficas e 
2 análises de difratometria de raios X.

Contexto Geológico

O Quadrilátero Ferrífero (Figura 1) está situado na região sul do cráton do São Francisco (Almeida 1977) sendo 
composto pelo greenstone belt Rio das Velhas de idade arqueana (Schorscher et al., 1978), o Supergrupo Minas 
de idade paleoproterozoica e o Grupo Itacolomi, também paleoproterozoico. Estas unidades supracrustais 
são circundadas por domos granito-gnáissicos (Dorr 1969, Lana et al., 2013), que consistem em unidades 
multideformadas. Os complexos metamórficos do embasamento regional afloram em várias cúpulas distintas 
nomeadas Belo Horizonte, Bação, Bonfim, Florestal, Caeté, Santa Rita e Santa Bárbara. Os corpos dômicos são 
compostos por gnaisses e migmatitos, de composição tonalítica-trondhjemítica-granodiorítica, com grau 
metamórfico variando de fácies xisto verde a granulito (Herz 1970).

O Supergrupo Rio das Velhas corresponde a uma sequência metavulcanossedimentar composta da base ao 
topo dos grupos Quebra Osso, Nova Lima e Maquiné (Dorr et al., 1957; Almeida, 1977; Schorscher, 1978). O Grupo 
Quebra Osso, descrito por Schorscher (1978) consiste em rochas vulcânicas metamáficas e metaultramáficas, 
incluindo metaperidotitos komatiíticos, com textura spinifex e pillow lavas. Baltazar e Zucchetti (2007) 
incluíram o Grupo Quebra Osso no Grupo Nova Lima (Figura 1). O último, por sua vez, compreende uma 
unidade basal formada por rochas metavulcânicas, associadas a rochas metassedimentares químicas; uma 
unidade metavulcanoclástica intermediária e uma unidade superior com rochas metassedimentares clásticas 
(Ladeira 1980, Zucchetti e Baltazar 2000, Baltazar e Zucchetti 2007). 

Baltazar & Zucchetti (2007) propõem seis associações litofaciológicas para o Grupo Nova Lima, relacionadas 
a três ciclos de deposição:  regime extensional; início da subducção; e fase orogênica do regime tectônico.
O Grupo Maquiné (Figura 1) é composto por sequências de metagrauvacas, metaconglomerados, filitos 
e quartzitos (Gair, 1962). De acordo com a proposta de Baltazar & Zucchetti (2007) o Grupo Maquiné é 
representado por duas das sete associações de litofácies, associação ressedimentada (5) e associação não 
marinha (7). Segundo (Moreira et al., 2016) a idade de deposição deste Grupo se deu em 2,73 Ga.

O Supergrupo Minas, que se subdivide nos Grupos Caraça, Itabira, Piracicaba e Sabará, possui idade 
paleoproterozoica e repousa discordantemente sobre o Supergrupo Rio das Velhas (Dorr et al., 1957), sendo 
constituído por uma sequência de rochas metassedimentares de origem plataformal. O Grupo Caraça, 
basal, é composto por rochas predominantemente clásticas à medida que o Grupo Itabira é composto 
essencialmente por sedimentação química, a qual, hospeda o grande volume de BIF do tipo lago Superior 
e corpos de minério de ferro da região (Rosière et al., 2008). O Grupo Piracicaba registra novamente uma 
sedimentação clástica e em menor proporção sedimentos químicos e vulcanismo associado. O Grupo Sabará 
representa o topo estratigráfico e é formado por rochas clásticas (Dorr, 1969). O Grupo Itacolomi é a unidade 
mais jovem do QF, repousando de forma inconformada no Supergrupo Minas, é composta por metarenitos/
arcóseos, metaconglomerados, em menor volume filitos (Dorr, 1969).
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A evolução estrutural do QF ocorreu em três períodos principais durante a Orogenia do Supergrupo Rio das 
Velhas (Baltazar e Zucchetti, 2007): entre 2,8 e 2,67 Ga, que se relaciona com a evolução do greenstone belt; 
2,10 a 1,90 Ga, o evento Riaciano/Orosiriano; e a orogenia Brasiliana ocorrida entre 0,7 - 0,45 Ga.

De acordo com Alkmim e Marshak (1998), a evolução tectônica proterozoica ocorreu em três fases 
deformacionais principais. Cinturões de dobramentos e falhas de empurrão logo após 2,125 Ga; colapso 
orogênico com levantamento de domos arqueanos compostos por granito-gnaisse e formação de sinclinais 
regionais em 2,09 Ga; por fim, a orogenia Brasiliana (0,7 - 0,45 Ga), com cinturas de dobra e falhas de empurrão 
com vergência para oeste.

As idades obtidas por datação U-Pb para o embasamento do QF permitiram a identificação de quatro eventos 
magmáticos principais (Lana et al., 2013; Romano et al., 2013; Farina et al., 2015). Períodos de atividade 
magmática, que registram a história tectônica arqueana do QF, foram descritos como Santa Bárbara, Rio das 
Velhas I, Rio das Velhas II e Mamona.

Geologia da área mapeada

Com base nos dados obtidos em campo foram descritas 8 unidades litoestratigráficas aflorantes. Pertencendo 
ao Arqueano foram identificadas: Complexo Santa Bárbara, Grupo Quebra Osso, Grupo Nova Lima, que por 
sua vez foi dividido em Unidade metassedimentar químico-clástica, Unidade metassedimentar clástico-
química e Unidade Indivisa. Já, referente ao Paleoproterozoico, o Supergrupo Minas aflora como Grupo Itabira 
e Formação Cercadinho. De posicionamento estratigráfico incerto, identificou-se um diabásio. Recobrindo 
estas unidades estratigráficas afloram coberturas cenozoicas (Figura 6).

Complexo Santa Bárbara

As rochas que representam o Complexo Santa Bárbara (CSB) afloram na parte leste/sudeste da área em 
uma faixa de direção N-S recobrindo aproximadamente 13,37% da área mapeada. Tratam-se de rochas 
de coloração branca, de composição mineralógica predominante quartzo, feldspato e biotita (Figura 2a). 
Comumente os feldspatos encontram-se bastante caulinizados e as biotitas e pequenos cristais de quartzo 
orientados em uma direção principal (N20E). O CSB se sobrepõe às unidades que formam o Supergrupo 
Rio das Velhas em contato tectônico por falhas reversas e de empurrão. Nas rochas onde a foliação é bem 
definida, denominada (Sn), observa-se a diminuição progressiva dos grãos e formação de blastomilonitos. 
A partir da análise do estereograma (Figura 2c) nota-se dois máximos modais, um principal de direção 
próxima a N-S, e outro secundário, de orientação ENE-WSW. Em lâmina petrográfica (Figuras 2b) apresenta-
se em granulação predominantemente grossa, inequigranular, textura granoblástica. Mineralogicamente 
composta por quartzo (30%), microclina (25%), biotita (5%), materiais sericitizados e saussuritizados (40%).
Supergrupo Rio das Velhas

5.2.1. GRUPO QUEBRA OSSO

O Grupo Quebra Osso (QO), neste trabalho interpretado como base do Supergrupo Rio das Velhas (SGRV), ocorre 
predominantemente na porção Sul da área, com uma estreita faixa de direção NE-SW, representando cerca 
de 10,32% da área mapeada. Os litotipos desta unidade consistem em um rocha metavulcânica de coloração 
ocre-esbranquiçada (Figura 2d). Em seção delgada apresenta-se em granulação predominantemente fina, 
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inequigranular, textura lepidoblástica. Mineralogicamente composta por clorita (84%), tremolita (5%), talco 
(10%), (1%) de hidróxidos de ferro. Mineralogia acessória: rutilo, magnetita, carbonato (Figura 2e). Tratam-
se de tremolita-talco-clorita-xisto; serpentina-talco-xisto; clorita-xisto. Via de regra as rochas encontram-se 
foliadas (Sn) e, em alguns casos, foi possível identificar um segundo plano de foliação, denominado (Sn+1). 
O caráter anastomosado da foliação principal (Sn), observado nos afloramentos, reflete-se na dispersão dos 
pontos polares evidenciada no estereograma (Figura 2f). De maneira geral, pode-se observar um predomínio 
de uma direção geral N-S/NNE-SSW com mergulho para leste. O segundo plano de foliação, aqui designada 
de (Sn+1), de direções gerais NE-SW mostra comportamento peculiar com mergulhos ora para NW, ora 
para SE em alto ângulo. Impressos sobre os planos da foliação principal (Sn) ressaltam-se dois elementos 
lineares: uma lineação de estiramento mineral, designado de (Lm), e uma lineação de crenulação (Lcren). 
A (Lm) é marcada comumente por filossilicatos estirados no plano da foliação principal (Sn). Essa estrutura, 
comumente, se relaciona à foliação (Sn) de forma down-dip e, localmente, oblíqua - onde foi mapeado uma 
zona de cisalhamento reversa. Associadas à (Sn) observam-se dobras decimétricas com eixos de direção 
próxima a NE-SW, fechadas, isoclinais, com fluxo de material para a charneira, e em alguns casos, com 
rompimento dos flancos.

Figura 2. a) Amostra de mão representativa do Complexo Santa Bárbara; b) Fotomicrografia de um granito foliado do CSB em 
nicóis paralelos; c) Estereograma das medidas de foliação (Sn) para as rochas do CSB; d) Amostra de mão representativa do Grupo 
Quebra Osso; e) Fotomicrografia de um Talco-serpentina-xisto do QO, em nicóis paralelos; f) Estereograma de medidas de foliação 

(Sn) para as rochas do QO;

5.2.2. GRUPO NOVA LIMA

A) Unidade Inferior: Associação de litofácies metassedimentares químico-clásticas

A Unidade Inferior do Grupo Nova Lima ocorre como uma faixa de direção NE-SW do limite leste ao limite 
oeste, representando aproximadamente 16,68% da área. Esta unidade coincide com os lineamentos 
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regionais de orientação preferencial E-W, os quais são associados às mineralizações auríferas. Esta unidade 
é composta majoritariamente por rochas metassedimentares químicas: formações ferríferas bandadas, 
metacherts ferruginosos, filitos ferruginosos (Figura 3f ). Em lâminas petrográficas, trata-se de uma rocha 
de granulometria média, equigranular, textura granoblástica. Composição mineralógica quartzo (50%), 
óxidos de ferro (48%) e rutilo (2%). Associados e pouco representativos nesta unidade, afloram rochas 
metassedimentares clásticas: sericita-filitos, filitos carbonosos e sericita-quartzo filitos. 

B) Unidade superior: Associação de litofácies metassedimentares clástico-químicas

A Unidade superior do Grupo Nova Lima, ocorre como uma faixa de direção NE-SW do limite leste ao 
limite oeste. É a unidade de maior expressão em área, representando aproximadamente 42,05% da 
área. Esta unidade é composta majoritariamente por rochas metassedimentares clásticas: sericita-filito, 
sericita-quartzo-filito, filito carbonoso (Figuras 3a,3b,3d,3e). Em seção delgada trata-se de rocha de 
granulometria fina, equigranular, textura lepidoblástica. Composição mineralógica sericita (60%), matéria 
carbonosa amorfa (15%) e quartzo (15%).  Associados e pouco representativos na unidade, afloram rochas 
metassedimentares químicas: metachert ferruginosos, formação ferrífera bandada.

C) Unidade Indefinida

Aflorante no extremo NW da área mapeada e representa 0,23% da quadrícula. Nesta pequena área, aflora 
um sericita-quartzo-cianita-xisto. Esta rocha caracteriza-se por intensa deformação, com pelo menos 
duas foliações visíveis em amostra de mão e, subordinadamente a este xisto, afloram formações ferríferas 
bandadas. Apesar da composição diferente, as rochas ali aflorantes possuem as mesmas características 
estruturais do Grupo Nova Lima.

D) Contexto Estrutural do Grupo Nova Lima

A semelhança litológica das suas duas unidades constituintes (Inferior e Superior), seu posicionamento 
estratigráfico e padrão de estruturas, permite o tratamento dos dados estruturais de forma unificada. Três 
estruturas planares e uma linear se destacam, designadas de acamamento (So), foliação principal (Sn), 
foliação secundária (Sn+1) e lineação de estiramento mineral (Lm). A foliação principal (Sn) encontra-se 
associada às zonas de cisalhamento, possui caráter anastomosado em escala de afloramento, caráter, 
também observado no estereograma (Figura 3c) com base na dispersão das medidas, a moda das 
medidas desta estrutura é 126/50. Comumente, está vinculada a uma lineação de estiramento mineral 
(Figura 3h), que geralmente se apresenta down-dip em relação à (Sn), onde a moda da (Lm) está em 110/57 
(Figura 3i). Uma segunda foliação (Sn+1), claramente superimposta à (Sn) principal, revela-se como uma 
clivagem de crenulação espaçada, com direções próximas a NE-SW e com ângulos de mergulho variados, 
mergulhando ora para NW, ora para SE. O acamamento (So), única estrutura primária descrita na área, 
ocorre em formações ferríferas bandadas e metaturbiditos. Observa-se maior concentração de pontos 
polares no quadrante NW, com moda de medida em 144/56 (Figura 3g). Nota-se, em diversos afloramentos, 
a ocorrência de dobras intrafoliais e isoclinais nestas rochas, corroborando a hipótese de transposição 
do acamamento, fato também observado ao se comparar a medida modal relativa à foliação principal 
(Sn) (Figura 3c) com a medida modal para o acamamento (So) (Figura 3g). Somadas a estas estruturas, 
são presentes também dobras fechadas, com eixos em direção NE-SW e NNE-SSW e vergência para NW, 
ocorrendo predominantemente nos filitos carbonosos, mas também visualizadas nas formações ferríferas 
bandadas.
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Figura 3. a) e b) Amostras de filitos carbonosos da Unidade Superior do Grupo Nova Lima; c) Estereograma de medidas de foliação 
principal (Sn) para o Grupo Nova Lima; d) e e) Afloramento de metaturbiditos com granodecrescência ascendente da Unidade 

Superior do Grupo Nova Lima; f) Afloramento de BIF, rocha representativa da Unidade Inferior do Grupo Nova Lima; g) Estereograma 
de medidas de Acamamento (So); h) Amostra de minerais estirados (Lm) no plano da foliação principal (Sn); i) Estereograma de 

medidas de Lineação de Estiramento Mineral (Lm).

Supergrupo Minas

O Supergrupo Minas aflora somente na porção NW da área mapeada, encontra-se intensamente 
intemperizado, representa aproximadamente 5,6% e compõe o megassinclinal do Gandarela. 
Estratigraficamente, foram individualizadas: Formação Cercadinho (Grupo Piracicaba) e Grupo Itabira 
(Indiviso). O Grupo Itabira aflora em dois litotipos: uma massa espessa de hematita especular granular 
bastante friável (Figura 4d), coloração azulada e granulometria fina; itabiritos menos friáveis, com 
bandamento centimétrico entre óxidos de ferro e quartzo (Figura 4a). A Formação Cercadinho apresenta-
se com maior frequência como quartzitos ferruginosos (Figura 4c), com bandas intercaladas de quartzo, 
granulometria fina. Em menor frequência, são descritos filitos carnobosos (Figura 4f ) e carbonáticos. Apesar 
do intenso grau de intemperismo e de poucos afloramentos, a partir da repetição estratigráfica, dados 
geofísicos e estruturais constatou-se que esta região se encontra dobrada, sendo o flanco SE do Sinclinal 
do Gandarela invertido. Duas estruturas planares se destacam, acamamento (So) e foliação principal (Sn). 
Em relação à (Sn) observa-se nos pontos polares do estereograma uma grande dispersão das medidas 
que se dispõe principalmente nos quadrantes NW e SE (Figura 4e). O acamamento (So) é a única estrutura 
primária descrita na área, medido a partir de bandamento em formações ferríferas bandadas. Nota-se uma 
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concentração de pontos polares no quadrante NW, com moda de (So) em 144/27 (Figura 4b).  Em escala de 
afloramento verificam-se dobras métricas, com eixos de direção próxima a NE-SW e NNE-SSW e vergência 
para NW. Estruturas que evidenciam estágio de deformação em regime rúptil como falhas reversas de 
pequeno rejeito, pares conjugados de cisalhamento e fraturas, foram identificados (Figura 4c).

Rochas Intrusivas

Na porção SE da área mapeada, representando 0,62% da mesma, intrudindo o Complexo Santa Bárbara, 
foi observado uma região com vegetação espessa, solo muito avermelhado, argiloso, quartzo ausente. 
Foram encontrados blocos métricos (3 – 5m) de coloração verde, granulação fina e capa de intemperismo 
preta. Em lâmina petrográfica trata-se de uma rocha de granulação intermediária, equigranular, textura 
granoblástica (Figuras 4h e 4i). Mineralogicamente composto por anfibólio (52%), epidoto (30%), quartzo 
(15%), ilmenita-titânita (2%), plagioclásio (1%) – identificado como diabásio (Figura 4g).

Coberturas Cenozoicas

As coberturas cenozoicas e recentes observadas na área representam 11,13%, consistem em: conglomerados 
polimíticos com matriz laterítica, couraças ferruginosas, solos espessos residuais e transportados.

Figura 4. a) Afloramento de Formação Ferrífera Bandada do Grupo Itabira; b) Estereograma de medidas de Acamamento (So) 
para o Supergrupo Minas; c) Falhas em pares conjugados em quartzito ferruginoso; d) Minério friável de ferro, Grupo Itabira; e) 

Estereograma de medidas da Foliação principal (Sn)  para o Supergrupo Minas; f) Filito carbonoso com concreções de hidróxido de 
ferro; g) Amostra de mão do Diabásio alterado; h) Fotomicrigrafia do Diabásio em nicóis paralelos; i) Fotomicrografia do Diabásio 

em nicóis cruzados.
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Interpretação de dados Geofísicos

A interpretação da assinatura magnética da área de estudo baseou-se em imagens do campo magnético 
total, sua derivada total e vertical além da amplitude do sinal analítico. Lineamentos foram traçados e 
categorizados em famílias com base em orientação e densidade (Figura 5c e 5d). A individualização de 
domínios ferromagnéticos se mostrou bastante efetiva, tendo em vista o grande volume de formações 
ferríferas na área (Figura 5b). Já a espectrometria de raios gama reflete o conteúdo e a distribuição de 
elementos radioativos em rochas e na cobertura saprolítica, incluindo anomalias geoquímicas criadas por 
alterações hidrotermais e intemperismo – ambos bastante evidentes na área. A interpretação da resposta 
radiométrica foi baseada na imagem RGB de K, Th e U, que por sua vez foi dividida em domínios (Figura 5a) 
para auxiliar na caracterização de assinaturas litológicas e regolíticas. 

Figura 5. a) Imagem de gamaespectrometria ternaria K (vermelho), Th (verde) e U (azul), composição RGB da área mapeada dividia 
em domínios; b) Imagem magnetométrica do sinal analítico - rosa, vermelho e laranja representam altos valores magnéticos, 
enquanto verde e azul representam baixos valores; c) Imagem magnetométrica de derivada total com lineamentos traçados – 

amarelos lineamentos positivos, azuis lineamentos negativos; d) Imagem magnetométrica da derivada vertical com lineamentos 
traçados – amarelos: positivos; azuis: negativos. 

DISCUSSÕES

Atribui-se a maior parte das estruturas observadas ao evento compressivo Brasiliano, com importante 
influência de obstáculos na região do antepaís. Tal configuração produziu megaestruturas – zonas de 
cisalhamento e dobramentos – de direção geral NE-SW e vergência para NW. Essas estruturas estão 
intimamente relacionadas com a foliação principal (Sn) que na maior parte dos blocos estruturais foi 
classificada como do tipo milonítica e apresenta moda de direções em NE-SW e mergulhos para SE. 
Com base nos dados estruturais obtidos em campo somados à interpretação das imagens geofísicas, 
interpreta-se as transcorrências cartografadas que cortam outras falhas/zonas de cisalhamento como 
sendo geneticamente relacionadas a uma etapa tardi-brasiliana, pós-colisional de cinemática dextral. 
As mineralizações auríferas presentes na área são estruturalmente controladas e ocorrem associadas a 
alterações hidrotermais ao longo das zonas de cisalhamento geradas na orogenia arqueana, que, por sua 
vez, formou os lineamentos regionais Córrego do Sítio, Donana-São Bento e Cristina.

As rochas sedimentares do Supergupo Rio das Velhas foram depositadas em ambientes marinhos 
profundos associadas às fumarolas vulcânicas e sedimentação por fluxos gravitacionais – unidade inferior; 
e ambientes marinhos profundos relacionados a correntes de turbidez com menor contribuição das 
fumarolas vulcânicas – unidade superior. As rochas proterozoicas do Supergrupo Minas foram depositadas 
em ambiente marinho a marinho raso para o Grupo Itabira e regredindo para o topo, depositam-se em 
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ambiente deltaico a base do Grupo Piracicaba.

Em relação a evolução tectônica, os ultramafitos mapeados representam a fase extensional do 1º ciclo 
deposicional de Baltazar e Zuchetti (2007). Subsequentemente, os sedimentos clástico-químicos do Grupo 
Nova Lima compreendem associações de fácies turbidíticas distais do 2º ciclo dos mesmos autores. No 
Paloproterozoico ocorre um novo evento distensivo com evolução para margem passiva, onde foram 
depositadas as rochas do Grupo Itabira e Piracicaba e, em seguida, ocorre um novo regime compressivo 
que amalgamou a Bacia Minas e os arcos magmáticos paleoproterozoicos. Já no Neoproterozoico, o evento 
Brasiliano resulta em um cinturão de cavalgamento vergente para oeste que reativou e obliterou boa parte 
das estruturas mais antigas do Quadrilátero Ferrífero, representando uma das colisões orogênicas que 
culminaram na amalgamação do supercontinente Gondwana.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho permitiu a correlação das unidades do Supergrupo Rio das Velhas, pelo menos em parte, às 
associações de litofácies propostas por Baltazar e Zucchetti (2007). O novo mapa geológico traz contribuições 
importantes no detalhamento dos litotipos, no entendimento das estruturas e relações cinemáticas entre 
as diferentes unidades estratigráficas. Novas estruturas litológicas foram identificadas, outras tornaram-se 
mais detalhadas e os limites litológicos foram refinados. Esta contribuição gera uma base para trabalhos 
futuros que tratem da evolução crustal desta província metalogeneticamente privilegiada.

Figura 6. Mapa Geológico em escala 1:25.000 da região entre Barão de Cocais e Santa Bárbara, MG. Autores: Henrique Borgatti, 
Carlos José Lopes Rodrigues.
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PETROGRAFIA E GEOQUÍMICA DO GRANITOIDE CUPIM: 
IMPLICAÇÕES DE LEUCOGRANITOS PERALUMINOSOS NA 
PORÇÃO SETENTRIONAL DO CINTURÃO MINEIRO, SUL DO 

CRÁTON SÃO FRANCISCO - MINAS GERAIS, BRASIL

Syro Gusthavo Lacerda1, Wilker Soares1; Leonardo Gonçalves1; Cristiane Gonçalves1; Marco Aurélio Pinheiro2

1Universidade Federal de Ouro Preto; 2Serviço Geológico do Brasil (CPRM)

RESUMO: O Granitoide Cupim, localizado na porção setentrional do Cinturão Mineiro, sul do Cráton São 
Francisco, constitui-se de granitos tipo-S, ou granitoides à duas micas, moderadamente foliados, com 
presença de granada. Feições petrográficas identificam monzogranitos leucocráticos a hololeucocráticos, 
de granulação média a grossa, com composição modal formada predominantemente por albita-
oligoclásio (~25%), ortoclásio (~25%), quartzo (~30%), biotita (~10%) e muscovita (~5%) e frequentemente 
granada (almadina-espessartita) (~5%). São comuns fases acessórias como epidoto, allanita e zircão. 
As características geoquímicas do Granitoide Cupim, como o alto teor em SiO2 (74-75,9wt.%) e o alto 
índice de peraluminosidade (A/CNK >1), aliado ao baixo conteúdo de elementos ferromagnesianos 
(Fe2O3+MgO+TiO2 <5wt.%), o classificam como leucogranitos peraluminosos. Estas características 
estão expressas em sua mineralogia rica em muscovita, granada, e baixo conteúdo de minerais máficos 
(exclusivamente biotita). Os baixos valores da razão CaO/Na2O e o conteúdo de Rb, Ba e Sr (Rb/Sr e Rb/
Ba >1), bem como o padrão plano de ETR e acentuadas anomalias negativas em Eu (Eu/Eu*= 0,04-0,18) 
em diagramas normalizados ao condrito, revelam a natureza da fonte metassedimentar heterogênea. 
Variações e correlações composicionais entre elementos maiores e traço sugerem processos magmáticos 
como a cristalização e fracionamento simultâneo de biotita e zircão, o acúmulo de epidoto e allanita e a 
entrada de granada como fase peritética. O Granitoide Cupim é limitado a sul pela zona de cisalhamento 
Lenheiro que deve exercer um importante papel para sua ascensão e diferenciação magmática através 
do mecanismo de filter-press. Neste cenário, o Granitoide Cupim se mostra como a primeira ocorrência 
de magmatismo formado em um ambiente exclusivamente colisional no Cinturão Mineiro, e revela a 
aglutinação de blocos crustais no sul do Cráton São Francisco durante o paleoproterozoico (<2,10Ga).   

PALAVRAS-CHAVE: Granitoide Cupim, Cinturão Mineiro, Leucogranitos peraluminosos. 

INTRODUÇÃO

O debate sobre a origem e os processos de segregação, ascensão e colocação de granitos (s.l.) na crosta 
continental terrestre data do século XVIII (Hutton 1794) até os dias atuais (Vigneresse 2004; Janousek et al. 
2020). No século XX, diversos paradigmas sobre a fonte geradora de granitos foram especulados com base 
em dados geoquímicos e, provavelmente, o mais notável uso desse tipo de dados para o entendimento da 
geração de granitos foi a distinção dos tipos I e S, relacionados respectivamente à fusão parcial de rochas 
ígneas e à anatexia de fontes metassedimentares (Chappell & White 2001). À esse sistema de classificação, 
foram adicionados granitos denominados anorogênicos (tipo-A, Loiselle & Wones 1979) e derivados do 
manto (tipo-M, White 1979), que sumarizam a amplamente difundida classificação alfabética (S-I-A-M). 
Demais propostas de classificação de granitos foram desenvolvidas com base na mineralogia, aspectos 
petrográficos e de campo, e sobretudo na química de elementos maiores e traço, na forma de óxidos ou 
proporções mili-catiônicas (Debon & Le Fort 1983, 1988; Barbarin 1999; Frost et al. 2001; Bonin et al. 2020).
Granitos tipo-S, ora também classificados como granitos à duas micas, leucogranitos peraluminosos 



Contribuições à Ciência e Técnica dos(as)
Jovens Geólogos(as) Brasileiros(as)

105

IS
BN

 | 
 9

78
-6

5-
99

26
88

-4
-7

(Patiño Douce 1999; Frost et al. 2001), Granitos Peraluminosos ricos em Muscovita e Cordierita (MPG e CPG, 
respectivamente, Barbarin 1996, 1999; Bonin et al. 2020), Leucogranitos Colisionais (CLG, Nabelek 2019) 
e Granitos Fortemente Peraluminosos (SPG, Sylvester 1998; Bucholz & Spencer 2019), são entendidos, 
e experimentalmente gerados, a partir da fusão de rochas metassedimentares, devido ao eventual 
espessamento da crosta em decorrência de eventos colisionais, na ausência de consideráveis interações 
com o manto, que resultam em características mineralógicas e geoquímicas, e assinaturas isotópicas 
particulares (Hopkinson et al. 2017). Leucogranitos peraluminosos apresentam abundância de minerais 
peraluminosos (e.g. muscovita, cordierita, granada e aluminossilicatos), e eventualmente turmalina 
(Barbarin 1996; Bucholz & Spencer 2019; Nabelek 2019). Do ponto de vista geoquímico, possuem caráter 
peraluminoso (A/CNK ou ASI >1), baixo conteúdo de elementos ferromagnesianos (Fe2O3+MgO+TiO2 
<5wt%) e alto conteúdo em sílica (68-80 wt.%). O conteúdo de cálcio é extremamente baixo (0,3-2,5wt.%), 
comparado com os de sódio (3-7wt.%) e potássio (1-8wt%), enquanto o conteúdo de elementos-traço, 
especialmente Rb, Sr e Ba, são potenciais testemunhas da natureza metassedimentar da fonte (Bucholz & 
Spencer 2019; Nabelek 2019).

Neste trabalho, pretende-se apresentar as características mineralógicas, petrográficas e geoquímicas do 
Granitoide Cupim (Santos & Baltazar 2013; Lacerda et al. 2019, 2020), localizado na porção setentrional do 
Cinturão Mineiro, sul do Cráton São Francisco (CSF), no sudeste do Brasil. Busca-se discutir suas possíveis 
fontes geradoras, os processos magmáticos em decorrência da diferenciação, e as prováveis implicações 
geotectônicas alinhavadas com os modelos de evolução já existentes.  

CONTEXTUALIZAÇÃO GEOLÓGICA

O Cráton São Francisco (e sua contra-parte congolesa) consiste em um mosaico de núcleos arqueanos, 
formados predominantemente por terrenos do tipo TTG-grenstone belts, aglutinados derradeiramente 
no paleoproterozoico (ca. 2,1Ga - Teixeira et al. 2015). Esses terrenos foram relativamente poupados dos 
registros termais e deformacionais das orogenias neoproterozoicas, e parcialmente recobertos por sinéclises 
fanerozoicas (Fig. 1a). No sul do CSF, localizado no Estado de Minas Gerais, o embasamento arqueano (e.g. 
Quadrilátero Ferrífero, Complexo Campo Belo) é bordejado a sul por um terreno geologicamente distinto, 
conhecido como Cinturão Mineiro (Fig. 1b).

O Cinturão Mineiro (CM) é um domínio orogênico paleoproterozoico (ca. 2,47-2,10Ga - Alkmim & 
Teixeira 2017; Barbosa et al. 2019) formado por granitoides juvenis e retrabalhados que ora associam-se, 
ora intrudem, unidades metavulcanossedimentares (ca. 2,35-2,20Ga - Ávila et al. 2010, 2014; Teixeira et 
al. 2015). O CM é crono-correlato com domínios orogênicos posicionados à leste, tais como complexos 
Mantiqueira (ca. 2,20-2,05Ga - Heilbron et al. 2010) e Juiz de Fora (ca. 2,42-2,08Ga - Heibron et al. 2010). 
A acresção diacrônica destes terrenos resultou na formação do paleo-cráton São Francisco e é conhecida 
como orogenia Minas (Teixeira et al. 2015). Bruno et al. (2020) incluem um terreno distinto entre o CM e o 
Complexo Mantiqueira, conhecido como Bloco Piedade (ca. 2,6-1,9Ga), e que restringe o fechamento do 
CM entre peças arqueanas a norte e a sul.
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Figura 1: : (a) Cráton São Francisco-Congo no cenário de reconstrução do oeste-Gondwana evidenciando a por-ção sul do CSF, 
onde localizam-se o Quadrilátero Ferrífero e o Cinturão Mineiro. (b) Porção sul do CSF e principais associações litoestratigráficas e 

litodêmicas, evidenciando a porção norte do CM. (c) Geolo-gia da porção setentrional do CM e local-ização das amostras estudadas. 
Adaptado de Seixas et al. (2012), Santos & Baltazar (2013); Alkmim & Teixeira, 2017 e Moreira et al. (2020). Qzt =quartzito; ZCJB =zona 

de cisalhamento Jaceaba-Bom Sucesso; ZCCI = zona de cisalhamento Congonhas-Itaverava; ZCL =zona de cisalhamento Lenheiro.
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Granitoides paleoproterozoicos do CM marcam importantes episódios de formação e retrabalhamento 
da crosta através da geração de arcos oceânicos e continentais (Alkmim & Teixeira 2017 e referências 
contidas), mas também evidenciam, de certa maneira, importantes passos da evolução do sistema de 
placas tectônicas durante o paleoproterozoico. A Suíte TTG Lagoa Dourada (ca. 2,35Ga - Seixas et al. 2012) 
e a Suíte Sanukitoide Alto Maranhão (ca. 2,13Ga - Seixas et al. 2013) (Fig. 1c) registram a última evidência 
global da transição TTG-Sanukitoide, que marca a abertura da cunha mantélica e o início do sistema de 
subducção de placas moderno (Moreira et al. 2018, 2020). Barbosa et al. (2015) descrevem a evolução do 
CM a partir da acreção sucessiva de três arcos desenvolvidos durante o Sideriano-Riaciano. O arco Ritápolis 
(ca. 2,17-2,10Ga) marcaria os estágios finais da orogenia aos quais associam-se granitoides cordilheiranos 
com pronunciados níveis de assimilação crustal. No entanto, o cenário de fechamento do CM, que revela 
um regime colisional do tipo Himalaiano, é pouco investigado. Lacerda et al. (2019, 2020) provocam que 
a ocorrência de leucogranitos peraluminosos a fortemente peraluminosos, representada pelo Granitoide 
Cupim (Fig. 1c), pode indicar o primeiro vestígio de um cenário essencialmente colisional no CM.

METODOLOGIA

Descrições petrográficas foram realizadas a partir de lâminas delgadas, cedidas pelo Serviço Geológico 
do Brasil (CPRM), em microscópio óptico de luz transmitida, além de amostras de mão a fim de melhor 
conhecer as feições estruturais in loco. Análises texturais de detalhe e semi-quantitativas de química 
mineral (em feldspatos e granada) foram realizadas em sistema de microscopia eletrônica de varredura 
com espectrômetro de energia dispersiva acoplado (MEV-EDS - Thermo Electron Noran System Six, 25kV, 
work-distance =10mm) em duas lâminas delgadas polidas e metalizadas por carbono (LS-330 e LS-453). O 
erro analítico do equipamento é de aproximadamente 2%.

Dados de análise geoquímica de elementos maiores e traço foram disponibilizados pela CPRM a partir de 
um acordo de pesquisa institucional firmado com a Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) em 2018. 
Estas análises foram realizadas pelos laboratórios da Geosol, em 2009, em que os elementos maiores (Si, Ti, 
Al, Fe, Mn, Mg, Ca, Na, K e P) foram estimados na forma de óxidos (%wt.) a partir de fluorescência de raios-x 
(FRX), e os elementos-traço (Rb, Ba, Sr, Th, U, Nb, Ta, Zr, Hf, Y, Ni, ETR), em ppm, a partir de espectrometria 
de massa com plasma indutivamente acoplado (ICP-MS). 

Foram selecionadas cinco amostras de granitoides, inseridas no corpo denominado Granitoide Cupim 
(Santos & Baltazar 2013). Para a organização de planilhas, análises elementares e confecção de diagramas 
bi- e tri-variantes, foram utilizados os programas GCDkit 6.0 (Janousek et al. 2019) e Numbers v.6.1 do 
sistema operacional Macintosh.

RESULTADOS 

Amostragem e Petrografia
As amostras coletadas em exposições nas proximidades do município de Cristiano Otoni (MG) são 
leucogranitos à duas micas fracamente a moderadamente foliados, com granada (Fig. 2a-d-g), por 
vezes cortados por veios aplíticos e pegmatoides. Estas amostras (ver localização na Fig.1c) apresentam 
assembleia mineral similar e são definidas neste trabalho como Granitoide Cupim. Os granitoides e as 
rochas hospedeiras vizinhas foram metamorfizadas em fácies anfibolito baixo (Ávila et al. 2014), no entanto 
o prefixo meta- foi suprimido nas discussões subsequentes a fim de simplificá-las.
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Figura 2: Características petrográficas, mineralógicas e microestruturais do Granitoide Cupim. (a) Leucogranito (Bt~15%) 
foliado com granada. (b) Cristal tabular de muscovita intergranular entre cristais de plagioclásio e quartzo. (c) Cristais de zircão 

inclusos em biotita exibem halos pleocróicos. (d) Detalhe para cristal de granada em leucogranito equigranular. (e) Foliação 
ígnea marcada pela orientação de cristais tabulares de biotita (acastanhado) e muscovita (incolor) entre cristais de plagioclásio. 

(f ) Lamelas de quartzo vermiforme (mirmequita) associadas a cristais de plagioclásio em contato com cristais de microclíneo 
(maclas em grade) (g) Hololeucogranito (Bt<10%) com granada, fracamente foliado. (h) Seções circulares de apatita inclusas 
em cristais de plagioclásio e microclíneo. (i) Cristal de allanita com envoltório de epidoto associam-se a cristais tabulares de 
biotita (parcialmente cloritizadas). (j) Exsoluções de pertitas do tipo flamme em cristais de álcali-feldspato. (k) Fenocristal de 

álcali-feldspato envolto por quartzo e cristais tabulares de muscovita. (l) Granada peritética com textura poiquilítica dada por 
inclusões de quartzo. All-Ep =allanita-epidoto; Ap =apatita; Bt =biotita; Chl =clorita; Grt =granada; Kfs =álcali-feldspato; Mc 

=microclíneo; Mus =muscovita; Pl =plagioclásio; Qtz =quartzo; Zrc =zircão.
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As amostras apresentam moda formada por plagioclásio (albita-oligoclásio) (~25%), álcali-feldspatos 
(~25%), quartzo (~30%), biotita (~10%), muscovita (~5%) e frequentemente granada (~5%), sendo 
classificadas como monzogranitos leucocráticos a hololeucocráticos. Proporções modais equivalentes 
de quartzo e feldspatos evidenciam a composição próxima ao mínimo de sistemas haplo-graníticos 
(Barbarin, 1999, Bucholz & Spencer 2019). Os plagioclásios são subédricos, com granulação média com 
comuns ocorrências de mirmequita (Fig. 2f ) e por vezes apresentam-se alterados. Os álcali-feldspatos 
variam de anédricos a subédricos de granulação média a grossa (Fig. 2k) e exsoluções do tipo pertita (Fig. 
2j). A biotita é caracterizada por cristais tabulares com pleocroísmo em tons de castanho, frequentemente 
exibem halos pleocroícos devido a inclusões de zircão (Fig. 2c) e ocasionalmente apresenta-se substituída 
por clorita (Fig. 2i). A muscovita possui granulação fina a média e ocorre como lamelas inter-granulares 
dominantemente entre cristais de feldspatos e quartzo (Fig. 2b-e-k). O quartzo ocorre predominantemente 
como cristais anédricos a subédricos de granulação média e localmente apresenta extinção ondulante.
Todas as amostras apresentam zircão, apatita, allanita e epidoto como minerais acessório, além de 
finos agregados de minerais opacos associados frequentemente com biotita. A apatita ocorre inclusa 
predominantemente nos cristais de feldspato (Fig. 2h). A granada ocorre como cristais subédricos de 
granulação média e coloração rosada, apresenta-se fraturada e com textura poiquilítica dada por inclusões 
de quartzo e biotita (Fig. 2l). Possui composição almadina-espessartita, provavelmente devido à alta razão 
Mn / (Mn + Fe2+ + Mg) em magmas peraluminosos diferenciados (Bucholz & Spencer 2019).

GEOQUÍMICA DE ROCHA TOTAL

Elementos maiores e traço

Os leucogranitos estudados apresentam alto conteúdo em sílica (>74wt.% - Tabela 1) e no conjunto exibem 
trends de correlação negativa do conteúdo de sílica com os óxidos Al2O3 e P2O5 e positivas com os óxidos 
Na2O e TiO2 e elementos-traço, como U, Zr e Y (Fig. 3). A amostra mais ácida (LS-333) exibe, por vezes, 
um comportamento diferente dos trends de correlação definidos para as demais (e.g. Al2O3, TiO2 e Zr). 
Segundo os parâmetros sugeridos por Bonin et al. (2020), que utilizam do conteúdo de elementos maiores, 
o Granitoide Cupim é definido como sub-alcalino, com alto conteúdo de óxido de potássio em relação 
aos óxidos de cálcio e sódio (K2O/CaO e K2O/Na2O >1), ferroano leucocrático (100*Mg# < 20), de baixo 
conteúdo de elementos ferromagnesianos (Fe2O3+MgO+TiO2+Mn < 5wt.%), peraluminoso à fortemente 
peraluminoso (A/CNK =1,01-1,13). As amostras possuem baixo conteúdo em Ba e Sr (Ba+Sr <600ppm e 
Sr/Ba <0,5), quando comparado com Rb (Rb/Ba e Rb/Sr >1), e alto conteúdo de elementos incompatíveis 
de alto potencial iônico (U, Th, Zr e Y), enquanto o conteúdo de elementos compatíveis é extremamente 
baixo (Ni <1,5ppm) (Fig. 4a-g).

Elementos Terra-Rara

O conteúdo de elementos terra-rara das amostras em estudo é variado e relativamente baixo (∑ETR~22-
288ppm). O diagrama de ETR normalizado ao condrito do Granitoide Cupim está ilustrado na Fig. 4l, em 
que também estão plotadas, para comparação, a composição de leucogranitos Himalaianos e do Platô 
Tibetano (Guo & Wilson 2012; He et al. 2020). As amostras apresentam, assim como demais leucogranitos 
peraluminosos, padrões planos a ligeiramente inclinados (LaN/YbN <10) com pronunciadas anomalias 
negativas de Eu (Eu/Eu* = 0,04-0,18). Há um aumento gradativo do conteúdo de ∑ETR em relação ao 
aumento em sílica, bem como da razão de ETR leves/pesados e de Eu/Eu*. As amostras LS-006 e LS-453 
apresentam enriquecimento de La e Ce em relação aos demais ETRL.
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Amostra LS-106B LS-330 LS-453 LS-006 LS-333
UTM N 621989 621553 618079 624493 616824
UTM E 7697185 7692553 7688670 7699588 7687127

Or-Ab-An Granito Granito Granito Granito Granito
SiO2 74,00 74,60 74,70 74,80 75,90
TiO2 0,02 0,03 0,07 0,09 0,06

Al2O3 14,40 13,70 13,40 13,30 13,70
Fe2O3 0,82 1,18 1,44 1,50 1,24
MnO 0,14 0,02 0,02 0,03 0,02
MgO 0,10 0,10 0,10 0,14 0,10
CaO 0,40 0,58 0,53 0,92 0,90

Na2O 3,15 4,23 3,39 3,62 3,95
K2O 6,30 4,81 5,65 5,17 4,48

P2O5 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
Total 99,35 99,27 99,32 99,59 100,37

Rb 265 309 245 267 257
Ba 254 159 279 497 269
Sr 84,2 50,3 70,1 138,0 65,9
Th 9,60 13,1 30,0 25,4 15,9
U 13,2 52,2 13,2 34,7 50,7
Zr 29,0 50,7 79,9 92,2 50,6
Y 12,2 39,2 26,4 28,8 93,1
Ni <0.5 1,50 <0.5 <0.5 1,00
La 1,30 19,2 17,2 21,3 77,6
Ce 9,40 32,5 47,9 37,4 46,2
Pr - 5,01 1,88 2,17 19,40
Nd 1,10 18,4 10,3 9,90 66,8
Sm 1,20 6,00 3,90 3,70 17,7
Eu 0,07 0,08 0,14 0,18 0,79
Gd 1,17 7,17 4,01 4,19 18,4
Tb 0,35 1,28 0,81 0,83 3,10
Dy 2,11 8,96 4,42 4,75 18,8
Ho 0,52 1,39 0,95 1,10 3,20
Er 1,70 3,79 2,47 2,72 8,62

Tm 0,34 0,48 0,40 0,44 0,95
Yb 2,40 3,70 2,20 2,40 6,20
Lu 0,36 0,59 0,27 0,26 0,87

∑ ETR 22,02 108,55 96,85 91,34 288,60
Mg#*100 19,5 14,4 12,1 15,6 13,8
F+M+T 0,94 1,31 1,61 1,73 1,40
A/CNK 1,13 1,04 1,06 1,01 1,06

Al2O3/TiO2 720 457 191 148 228
(La/Yb)N 0,37 3,51 5,28 6,00 8,46
Eu/Eu* 0,18 0,04 0,11 0,14 0,13
Rb/Ba 1,04 1,94 0,88 0,54 0,96
Rb/Sr 3,15 6,14 3,50 1,93 3,90

Tabela 1: Conteúdo geoquímico de elementos 
maiores, menores e traço das amostras do 

Granitoide Cupim. Óxi-dos em (wt.%) e elementos-
traço em (ppm).

Figura 3: Diagramas de variação do tipo Harker para os principais 
óxidos (wt.%) e traço (ppm) do Granitoide Cu-pim. As setas 

sugerem trends de variação entre os elementos. As concentrações 
de U e Th estão repre-sentadas em escala logarítmica.
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Figura 4:: (a-g) Características químicas de elementos maiores do Granitoide Cupim, segundo a classifi-cação proposta por Bonin 
et al. (2020), evidenciando ainda os campos de granitoide peraluminosos (MPG - laranja e CPG - marrom). Ver referências destes 

diagramas neste trabalho. (h) Diagrama de classificação de granitoide arqueanos (Laurent et al. 2014). Também plotados os 
campos dos corpos granitoides Suíte Lagoa Dourada (SLD - Seixas et al. 2012), Suíte Resende Costa (SRC - Teixeira et al. 2015), 
Suíte Alto Maranhão (SAM - Seixas et al. 2013), plútons São Brás-Bombaça (SBS-BB), Água Limpa-Casa Grande (AL-CG) e Serra 

do Camapuã (SC) (Moreira et al. 2018). Diamantes simbolizam leucogranitos neo-arqueanos do QF (Farina et al. 2016). (i) 
FeO(t)+MgO+TiO2 (wt.%) vs. SiO2 do Grani-toide Cupim. Granitos fortemente peraluminosos (SPG) de Alta e Baixa razão CaO/Na2O 
definidos por Sylvester (1998). (j) Rb/Ba vs. CaO/Na2O e (k) Rb/Ba vs. Rb/Sr do Granitoide Cupim. Setas indicam fontes sedimentares 

ricas ou pobres em argilas (Sylvester 1998). (l) Diagrama de ETR normalizado ao condrito C1 (Taylor & McLennan 1985). (m) 
Diagrama multi-elementar de elementos-traço normalizado ao manto primitivo (McDonough et al. 1992). Notar a introdução de 
valores não normalizados dos parâ-metros Mg# e Ni (ppm). Também plotados: DG-15, DG-2: leucogranitos himalaianos (Guo & 

Wilson 2012); campo em rosa: leucogranitos do platô Tibetano (amostras GYS16-22; MJ20-27) (He et al. 2020).
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Análise multi-elementar

O diagrama multi-elementar normalizado ao manto-primitivo das amostras estudadas está ilustrado na 
Fig. 4m, onde também encontram-se, a fim de comparação, a composição de leucogranitos peraluminosos 
cenozoicos (Guo & Wilson 2012; He et al. 2020). Também encontram-se inseridos neste diagrama valores 
não-normalizados de 100*Mg# [=100 *mol Mg/(MgO+0,9*Fe2O3)] e Ni (ppm). O Granitoide Cupim 
apresenta leve enriquecimento em elementos de baixo potencial iônico (LILE) em relação os elementos de 
alto potencial iônico (HFSE), devido aos altos valores de ETRP e Y, e anomalias negativas em Ba, Nb, Sr, P e 
Ti. A ausência da anomalia de Nb da amostra LS-106B se dá potencialmente ao baixo conteúdo de ETRL.  

  
DISCUSSÕES

Fonte

As características petrográficas e geoquímicas do corpo Cupim o classificam como Granitoide Peraluminoso 
rico em Muscovita (MPG in Barbarin 1999; Bonin et al. 2020). O diagrama de classificação de granitoides 
arqueanos (Fig. 4h) atribui o end-member peraluminoso (2*A/CNK) aos granitos ricos em biotita e granitos 
à duas micas (Laurent et al. 2014). Ocupam esse campo o Granitoide Cupim e leucogranitos neo-arqueanos 
presentes no Quadrilátero Ferrífero (Farina et al. 2016). A gênese deste tipo de granitoides é pensada, e 
obtida experimentalmente, a partir da fusão de rochas metassedimentares (Sylvester 1998; Patiño Douce 
1999), tipicamente relacionada a sistemas orogênicos colisionais do tipo Himalaiano, em que rochas 
sedimentares imergem no interior da crosta através de sistemas de falhas, sendo aquecidas a ponto de 
fundirem parcialmente (Guillot & Le Fort 1995; Barbarin 1996; Nabelek 2019). Outros trabalhos ainda 
direcionam o magmatismo sin- a pós-colisional, onde rochas metassedimentares (back-arc ou fore-arc) 
são fundidas a partir do aquecimento por inputs de magmas basálticos (Lalonde 1989). 

O baixo conteúdo de elementos ferromagnesianos (FeO(t)+MgO+TiO2 <2wt.%) e o alto conteúdo em sílica 
(Fig. 4i) assemelham-se da composição de Granitos Fortemente Peraluminosos (Strong Peraluminous 
Granites - SPG) de baixa razão CaO/Na2O, atribuindo como fonte materiais relativamente mais ricos em 
argila (Sylvester 1998). Os altos valores das razões Rb/Ba e Rb/Sr corroboram esta hipótese uma vez que 
refletem a natureza da fonte rica em biotita e/ou muscovita (Fig. 4j-k). No entanto, os baixos valores destas 
razões indicam uma fonte pobre em argila (LS-006), sugerindo portanto uma fonte metassedimentar 
heterogênea para o Granitoide Cupim.

A natureza da fonte metassedimentar heterogênea pode ser evidenciada através da variação da razão 
Eu/Eu* que sugere o comportamento distinto do plagioclásio em determinada porção da fonte. Magmas 
mais primitivos (LS-006) indicam uma fonte pobre em argila, como grauvacas e xistos, que geralmente 
possuem anomalia negativa em Eu e padrão levemente enriquecido em ETRL (ver referências em Nabelek 
2019; McLennan et al. 1980). A fusão desta fonte, quando retém quantidades mínimas de plagioclásio, 
certamente produz magmas com pequenas anomalias de Eu, como percebido nos magmas mais primitivos. 
No entanto, os magmas mais evoluídos, gerados a partir da fusão de uma fonte rica em argila, como pelitos 
e ardósias, possuem composição drasticamente empobrecida em Eu, uma vez que a fonte já encontra-se 
deficiente em feldspatos e naturalmente em Eu. 



Contribuições à Ciência e Técnica dos(as)
Jovens Geólogos(as) Brasileiros(as)

113

IS
BN

 | 
 9

78
-6

5-
99

26
88

-4
-7

Magma parental

A partir das variações mineralógicas e químicas, sugere-se que o magma parental, ou mais primitivo, 
assemelha-se da composição da amostra LS-006. Petrograficamente, a amostra possui maior conteúdo em 
minerais máficos (Bt~15%) e menor proporção de albita normativa entre os feldspatos. Do ponto de vista 
geoquímico, a amostra apresenta conteúdo em sílica semelhante às amostras LS-330 e LS-453, no entanto, 
as concentrações em elementos ferromagnesianos (F+M+T) e Zr (ppm), assim como os valores de MgO# 
e da razão CaO/Na2O (Fig. 4j), são relativamente mais elevados (Tabela 1). Em contrapartida, a amostra 
LS-006 possui o menor conteúdo em Al2O3 e ETR, assim como nas razões A/CNK, Rb/Ba e Rb/Sr. A amostra 
LS-106B não foi considerada no estudo da diferenciação do magma, uma vez que possui concentrações 
relativamente diferentes das demais amostras, além do conteúdo em ETR extremamente baixo (~22ppm). 
Petrograficamente, a amostra LS-106B encontra-se bastante alterada, com feldspatos caulinitizados e 
biotitas oxidadas.

Processos magmáticos

A razão Al2O3/TiO2 e a temperatura de saturação em zircão calculada, permitem investigar as condições 
termais na geração de SPG. SPG com baixo conteúdo de Zr (geralmente <100ppm) e baixa temperatura 
de saturação em zircão, e alta razão Al2O3/TiO2 (>100) são sugestivamente gerados em condições de 
temperatura relativamente baixa através da fusão por quebra de muscovita (Mus + Pl + Qtz [+fluido] → Sil 
+ melt) que ocorre entre 650-725ºC e 0,4-1,0GPa (Bucholz & Spencer 2019).

O enriquecimento em ETR é esperado em magmas peraluminosos mais evoluídos, devido aos baixos 
valores de coeficientes de partição nas fases minerais residuais. O enriquecimento em La e Ce em amostras 
mais primitivas (LS-006 e LS-453) pode indicar o acúmulo de minerais acessório que normalmente 
compartimentam ETRL, como epidoto e allanita.

Correlações coerentes de variação entre Fe2O3+MgO+TiO2 (F+M+T) com Zr (ppm) (Fig. 5) indicam que 
a biotita e o zircão compartilham de certa maneira a mesma história de evolução do magma (Tartèse & 
Boulvais 2010). Isto é esperado tanto em processos de fusão parcial da fonte metassedimentar, quanto 
em cristalização fracionada do melt. A última hipótese é por hora adequada, visto que a biotita hospeda 
pequenos cristais de zircão (Fig. 2c). Além disso, Ba e Sr, elementos compatíveis com feldspatos e biotita, 
apresentam variações coerentes com o Zr, e pouco evidenciado para variações em sílica (Fig. 3). As baixas 
variações em FeOt+MgO (wt.%) e dos valores de A/CNK, combinada com as variações composicionais de 
Yb (ppm), mostram padrões inclinados verticalmente (Fig. 5) e indicam a entrada de granada como fase 
peritética (Stevens et al. 2007; Zhu et al. 2020). 

Alguns autores propõem que a deformação associada a sistemas de fraturas ou zonas de cisalhamento 
provoca a diferenciação do melt através do mecanismo de filter-press, que promove a segregação do melt 
de porções inicialmente cristalizadas (Moyen et al. 2003). A presença da zona de cisalhamento Lenheiro 
(Fig. 1c) pode ter influenciado na colocação do Granitoide Cupim na medida em que: alimenta o magma 
com fluidos, como a água, diminuindo a temperatura de fusão do sistema; e promove a ascensão de 
magmas mais diferenciados (LS-333) para profundidades mais rasas, através do input de aquecimento 
provocado pelo cisalhamento e da melhoria na segregação cristal-líquido.
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Figura 5: Cenário tectônico proposto para a gênese do Granitoide Cupim e processos magmáticos responsáveis pela geração e 
diferenciação magmática. Detalhe para os processos de geração, ascensão e diferencia-ção geoquímica relacionada a processos 
magmáticos de entrada, retenção e fracionamento de fases minerais distintas e o papel da zona de cisalhamento Lenheiro como 
filter-press. Variações geoquímicas relacionam-se com a paleta de cores que ilustra o magma e as setas indicam enriquecimento 

relativo dos elementos ou razões entre elementos. Diagramas bi-variantes que sugerem processos magmáticos: Fe2O3 + MgO 
+ TiO2 vs. Zr evidencia a cristalização simultânea de zircão e biotita; Yb vs. A/CNK e (d) Yb vs. FeOt + MgO sugerem entrada de 

granada; Diagramas de ETR normalizados ao condrito indicam variações de Eu/Eu* que sugerem retenção de plagioclásio na fonte.

IMPLICAÇÕES GEOTECTÔNICAS

As características petrológicas e geoquímicas do Granitoide Cupim, indicam uma gênese relacionada a 
fusão de rochas metassedimentares heterogêneos em cenário tectônico colisional, do tipo Himalaiano 
(Fig. 5). Barbosa et al. (2015) descrevem a construção do arco Ritápolis (2,17-2,10Ga) como último estágio 
colisional do Cinturão Mineiro. No entanto, os grupos litodêmicos são classificados como granitoides tipo-I, 
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com variadas assinaturas isotópicas que sugerem contaminação por assimilação, relacionados ao ambiente 
de arco continental. Neste trabalho, nós postulamos que a formação do Granitoide Cupim, leucogranitos 
à duas micas, peraluminoso à fortemente peraluminoso, potencialmente relaciona-se ao estágio colisional 
do Cinturão Mineiro. Este evento de colisão pode estar ligado a aglutinação de arcos juvenis, como a Suíte 
Lagoa Dourada (ca. 2,35Ga - Seixas et al. 2012), Suíte Alto Maranhão (ca. 2,13Ga - Seixas et al. 2013), Suíte 
Serrinha-Tiradentes (ca. 2,22Ga - Ávila et al. 2014), ao longo da zona de cisalhamento Lenheiro; ou mesmo 
decorrente da chegada do Bloco Piedade (ca. 2,6Ga - Bruno et al. 2020) na porção sul do Cinturão Mineiro, 
em sistemas de far-field stress. Ambos os cenários poderiam se encaixar no intervalo entre o último evento 
de magmatismo registrado na porção norte do Cinturão Mineiro (2,10Ga) e as idades relacionadas ao 
colapso do orógeno Minas e deposição do Grupo Itacolomi (após 2,05Ga - Duque et al. 2020). As mesmas 
idades foram registradas em titanitas metamórficas na Suíte Resende Costa (ver Fig.1c), que também 
indicam o colapso do Cinturão Mineiro (Moreira et al. 2018).

CONCLUSÕES

O Granitoide Cupim consiste de leucogranitos à duas micas foliados com frequente presença de granada, 
peraluminosos a fortemente peraluminosos, formados através da fusão de rochas metassedimentares 
heterogêneos em regime colisional. As concentrações em Zr(ppm) associadas aos valores da razão Al2O3/
TiO2 indicam condições de temperatura de saturação em zircão relativamente baixas e compatíveis com 
reações de quebra de muscovita (650-725ºC e 0,4-1,0GPa). 

As variações das concentrações de Sr, Ba e Rb, e das razões CaO/Na2O, Rb/Ba, Rb/Sr, indicam diferenças 
composicionais da fonte metassedimentar quanto ao conteúdo em argila. Magmas mais primitivos 
guardam maior conteúdo em elementos ferromagnesianos e Zr(ppm) e apresentam os menores valores 
das razões Rb/Sr e Rb/Ba, e os maiores valores das razões CaO/Na2O, que indica uma fonte pobre em argila. 
Enquanto os magmas mais diferenciados apresentam assinaturas contrárias, evidenciando a participação 
de materiais ricos em argila. As variações do conteúdo de ETR e dos valores de anomalias de Eu/Eu* 
retratam de maneira similar a heterogeneidade da fonte.

Evidências mineralógicas refletem as correlações entre elementos específicos e evidenciam processos 
magmáticos como: acúmulo de epidoto, cristalização simultânea de biotita e zircão e entrada de granada 
peritética. A zona de cisalhamento Lenheiro exerce um papel importante na geração do Granitoide Cupim 
na diferenciação e ascensão de magmas relativamente mais diferenciados, através do aprimoramento da 
segregação líquido-cristal, pelo mecanismo de filter-press.    
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MISTURA DE MAGMAS NO PALEOPROTEROZOICO: EVIDÊNCIAS 
DE CAMPO E PETROGRÁFICAS NO METAGRANITOIDE MACUCO 

DE MINAS, CINTURÃO MINEIRO

Neves, C.V.S.1; Ávila, C.A.2; Faulstich, F.R.L.2 
1Universidade Federal do Rio de Janeiro; 2Museu Nacional – Universidade Federal do Rio de Janeiro; 

RESUMO: O metagranitoide Macuco de Minas é um corpo do Cinturão Mineiro delimitado a sul pelo 
metagranitoide Represa de Camargos e a oeste pelo metadiorito Rio Grande e pelas rochas da sequência 
metavulcanossedimentar Rio das Mortes. Sua associação espacial e temporal com os litótipos do Bloco 
Norte do Cinturão Mineiro e sua idade de cristalização, entre 2126 ± 21 Ma e 2114 ± 6 Ma, indicam que 
sua evolução geológica está relacionada à estruturação do Arco Ritápolis. As rochas do metagranitoide 
Macuco de Minas são leucocráticas, médias a grossas e foram subdivididas nas fácies equigranular média e 
porfirítica, que são semelhantes em relação à composição mineralógica, diferindo somente pela presença 
de fenocristais de feldspato na fácies porfirítica. Associado ao metagranitoide Macuco de Minas ocorre 
um titanita metagranitoide, localmente ocelar, que corresponde ao produto da interação mecânica e 
química entre um magma ácido e um intermediário. Outras feições que reforçam a mistura de magmas 
são: fenocristais de feldspato tabulares e centimétricos dentro dos enclaves microgranulares máficos; 
fenocristais de feldspato com bordas irregulares, corroídas e reassimiladas; formação de hialofano no 
contato dos fenocristais com a matriz. 

PALAVRAS-CHAVE: Cinturão Mineiro, Metagranitoide Macuco de Minas, Mistura de magmas

1 – INTRODUÇÃO

Granitoides correspondem a rochas ígneas compostas predominantemente por quartzo, plagioclásio, 
feldspato potássico, biotita e muscovita e plotam no diagrama QAP de Streckeisen (1976) entre os campos 
dos tonalitos e dos álcali-feldspato granitos. Constituem o grupo de rochas mais abundantes na crosta 
continental e estão associados a ambientes desde colisionais até distensivos (Gill, 2014). As semelhanças 
mineralógicas, petrográficas e químicas entre os granitoides formados em arcos magmáticos recentes e 
aqueles associados ao Paleoproterozoico permitem inferir que processos de subducção de crosta oceânica 
já estariam vigentes desde o fim do Arqueano (Condie & Kröner, 2008). Portanto, o estudo de granitoides 
e de rochas coevas é de grande relevância para a interpretação da evolução geológica de ambientes 
modernos e primitivos, principalmente de arcos magmáticos mais antigos, cujos componentes vulcânicos 
já foram erodidos. 

O Cinturão Mineiro corresponde a um segmento paleoproterozoico predominantemente plutônico 
localizado na borda meridional do Cráton do São Francisco, porção sul do estado de Minas Gerais. Esse 
cinturão é interpretado como resultante da junção de arcos magmáticos formados e estruturados ao 
longo do Sideriano e do Riaciano (Alkmim & Teixeira, 2017). Nesse cinturão ocorrem exposições de corpos 
desde tonalíticos até graníticos que podem estar gnaissificados ou com estruturas e texturas primárias 
preservadas, as quais fornecem importantes indicativos dos processos evolutivos pelos quais passaram. 
Nesse contexto, destacam-se as feições associadas à mistura de magmas, que representam um dos mais 
importantes processos envolvidos na diversificação litológica em ambientes de arcos continentais. Essa 
interação entre magmas contemporâneos gera diversas heterogeneidades, como enclaves microgranulares 
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máficos e texturas ocelares, as quais podem ser identificadas tanto em campo quanto em estudos 
petrográficos (e.g. Barbarin & Didier, 1992; Baxter & Feely, 2002; Vegas et al., 2011). 

O metagranitoide Macuco de Minas é um dos mais importantes corpos félsicos riacianos do Cinturão 
Mineiro e se destaca pela preservação de suas estruturas e texturas primárias. Portanto, o estudo das suas 
feições de campo, petrográficas e de química mineral representa uma importante contribuição acerca dos 
mecanismos envolvidos na sua formação e no entendimento da evolução geológica do arco ao qual esse 
corpo está associado.

2 – CONHECIMENTO PRÉVIO DO CINTURÃO MINEIRO

O embasamento presente na borda meridional do Cráton do São Francisco apresenta extenso registro 
geológico, que varia desde o Paleoarqueano até o Riaciano, predominando três grandes conjuntos: i) 
crosta paleo a neoarqueana composta por gnaisses TTG, granitoides potássicos, charnockitos e corpos 
máficos-ultramáficos acamadados, bem como rochas metavulcanossedimentares do Supergrupo Rio das 
Velhas e das sequências correlatas (Teixeira et al., 2017); ii) rochas metassedimentares neoarqueanas a 
paleoproterozoicas do Supergrupo Minas, que afloram na área do Quadrilátero Ferrífero e nas serras de 
Bom Sucesso e Ibituruna (Neri et al., 2013); iii) unidades siderianas a riacianas do Cinturão Mineiro (Figura 
1), representadas pelas sequências metavulcanossedimentares e por corpos vulcânicos-subvulcânicos e 
plutônicos máficos e félsicos (Ávila et al., 2010, 2014; Teixeira et al., 2015; Barbosa et al., 2015, 2019; Cardoso 
et al., 2019). Os limites do Cinturão Mineiro são bem definidos e representados pelo lineamento Jeceaba-
Bom Sucesso a norte e noroeste, pelo lineamento Congonhas-Itaverava a leste e nordeste e pelas sucessões 
meso-neoproterozoicas a sul e sudoeste (Figura 1). 

A principal proposta de compartimentação do Cinturão Mineiro envolve a zona de cisalhamento do 
Lenheiro, que subdivide esse cinturão nos blocos Norte e Sul (Figura 1). Segundo Ávila et al. (2010, 2014) 
essa proposta baseia-se em: (i) truncamento de camadas, (ii) diferença entre níveis crustais (predomínio 
de rochas plutônicas no Bloco Norte e vulcânicas–subvulcânicas no Bloco Sul), (iii) diferença na idade do 
magmatismo, variando de 2190 a 2100 Ma no Bloco Norte e de 2250 a 2200 Ma no Bloco Sul, e (iv) presença 
de pegmatitos mineralizados em Sn-Nb-Ta, que são intrusivos somente nas rochas do Bloco Norte. 
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Figura 1 – Mapa geológico do magmatismo associado ao Cinturão Mineiro. Adaptado de Teixeira et al. (2015) e Cardoso et al. 
(2019). Área da Figura 2 destacada no retângulo amarelo.

3 – METODOLOGIA 
A cartografia geológica foi realizada na escala de 1:25.000, envolvendo uma área de cerca de 60 km2. Foram 
confeccionadas vinte e oito lâminas petrográficas do metagranitoide Macuco de Minas, vinte e quatro do 
metagranitoide equigranular fino e oito do titanita metagranitoide. A descrição petrográfica envolveu a 
determinação do índice de cor, a caracterização textural e mineralógica (essencial, acessória e secundária) e 
a classificação no diagrama QAP de Streckeisen (1976). No caso das rochas porfiríticas, a composição modal 
da matriz foi recalculada com base na proporção dos fenocristais presentes no afloramento amostrado.

Análises de microscopia eletrônica de varredura (MEV) com espectroscopia de raios X por dispersão de 
energia (EDS) foram realizadas no Centro de Tecnologia Mineral em um equipamento FEI Quanta 400, com 
espectrômetro Bruker Quantax 800, detector XFlash 5010 e calibração com padrão de Cu ultrapuro. As 
lâminas foram recobertas com carbono e as condições das análises foram alto vácuo, tensão de aceleração 
de elétrons de 20 kV, spot size 5, distância de trabalho de 11 mm e tempo de análise de 60 segundos. 

As análises químicas semiquantitativas dos minerais foram obtidas no software Spirit 2.1 da Bruker na 
forma elementar com método de correção P/B ZAF. O cálculo da química de cada mineral é baseado na 
quantidade teórica de átomos de oxigênio fixa (para minerais anidros) e de oxigênio/H2O (para minerais 
hidratados) segundo Deer et al. (2013).
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4 – RESULTADOS

4.1 – Cartografia geológica

Os principais litótipos encaixantes do metagranitoide Macuco de Minas são os anfibolitos da sequência 
metavulcanossedimentar Rio das Mortes que afloram a oeste/sudoeste. Rochas dioríticas-tonalíticas do 
metadiorito Rio Grande estão expostas a nordeste (Figura 2). O contato sul do metagranitoide Macuco de 
Minas está associado à zona de cisalhamento do Lenheiro, que coloca esse metagranitoide em contato 
com o metagranitoide Represa de Camargos. Os anfibolitos da sequência metavulcanossedimentar Rio 
das Mortes são rochas pretas a esverdeadas, normalmente alteradas intempericamente, que exibem 
diferentes padrões de dobramento e foliação sub-vertical com mergulhos ora para SE, ora para NW. A 
granulação varia de fina a média, a textura é granonematoblástica e são observados níveis milimétricos 
máficos ricos em anfibólio intercalados com níveis félsicos ricos em plagioclásio e, mais raramente, em 
quartzo. Anfibolitos dessa faixa exibem idade de cristalização entre 2231 ± 5 Ma e 2202 ± 11 Ma (Ávila et 
al., 2012). As rochas do metadiorito Rio Grande são esverdeadas, homogêneas, equigranulares médias 
a grossas ou porfiríticas com fenocristais de plagioclásio imersos em matriz média. Sua mineralogia é 
composta principalmente por hornblenda, plagioclásio, quartzo e biotita. Exibem xenólitos de diversos 
tamanhos e formas de rochas anfibolíticas da sequência metavulcanossedimentar Rio das Mortes (Figura 
3A) e apresentam idade de cristalização de 2145 ± 7 Ma (Barbosa et al., 2015) ou entre 2128 ± 24 e 2102 ± 
33 Ma (Cardoso et al., 2019). 

O metagranitoide Macuco de Minas é representado por rochas leucocráticas de granulação média a grossa 
e exibe duas fácies texturais: porfirítica e equigranular (Figuras 3B e 3C). A fácies porfirítica predomina 
e é caracterizada por fenocristais de feldspato com até 5 cm de tamanho, que podem ser tabulares 
retangulares ou pseudo-hexagonais (Figura 3B). Quando modificados por processos deformacionais, 
os fenocristais podem exibir forma amendoada, augen (Figura 3D) ou ocorrerem em fitas alongadas. O 
conteúdo de fenocristais varia de 3 a 40% em volume e eles encontram-se distribuídos de maneira caótica 
em meio a uma matriz de granulação média a grossa (composta por quartzo, feldspato, biotita, allanita e 
titanita) ou orientados segundo a direção da foliação. A fácies equigranular possui distribuição restrita e 
apresenta composição mineralógica semelhante à da fácies porfirítica, diferindo apenas pela ausência dos 
fenocristais de feldspato (Figura 3C). Rochas da fácies porfirítica do metagranitoide Macuco de Minas são 
cortadas por duas gerações distintas de diques pegmatíticos e por diques de um metagranitoide fino.
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Figura 1 – Mapa geológico 1:25.000 da área estudada. *Cardoso et al. (2019); **Barbosa et al. (2015); ***Ávila et al. (2012).

As rochas das duas fácies do metagranitoide Macuco de Minas apresentam grande variedade de enclaves 
caracterizados como: (i) microgranulares máficos, os quais são geralmente lenticulares ou elipsoidais e 
compostos predominantemente por biotita e, restritamente, por feldspato e quartzo. Esses podem ocorrer 
isolados ou em enxames. Alguns enclaves apresentam em seu interior fenocristais tabulares de feldspato 
potássico interpretado como da fácies porfirítica do metagranitoide Macuco de Minas (Figura 3E); (ii) 
xenólitos de um ortognaisse tonalítico médio datado a 2462 ± 14 Ma e considerado como do ortognaisse 
Cassiterita (Barbosa et al., 2019); e (iii) xenólitos desde tabulares até angulosos de anfibolitos da sequência 
metavulcanossedimentar Rio das Mortes (Figura 3F). 
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Figura 3 – Principais aspectos de campo das unidades cartografadas. A) Metadiorito Rio Grande com xenólito de anfibolito fino da 
sequência metavulcanossedimentar Rio das Mortes. Presença de veio de quartzo dobrado no xenólito. B) Rocha da fácies porfirítica 

do metagranitoide Macuco de Minas com fenocristal de feldspato tabular. C) Rocha da fácies equigranular do metagranitoide 
Macuco de Minas com foliação incipiente. D) Fenocristal de feldspato da fácies porfirítica do metagranitoide Macuco de Minas 

com aspecto augen. E) Enclave microgranular máfico orientado e com fenocristais de feldspato em seu interior em rocha da fácies 
porfirítica do metagranitoide Macuco de Minas. F) Xenólitos de anfibolito da sequência metavulcanossedimentar Rio das Mortes em 

rocha da fácies porfirítica do metagranitoide Macuco de Minas.

Associado à área de exposição do plúton Macuco de Minas ocorrem dois conjuntos diferentes de rochas 
graníticas, representados por: um metagranitoide fino e um titanita metagranitoide, localmente ocelar. 
O metagranitoide fino ocorre como diques que variam de centimétricos até cerca de 10 m de espessura, 
exibem contatos retos e bruscos com o metagranitoide Macuco de Minas e cortam a primeira geração 
de pegmatitos. Esse é leucocrático, equigranular, fino (restritamente médio), isotrópico e composto por 
quartzo, feldspato, rara biotita e allanita. Diques do metagranitoide fino são cortados por pegmatitos de 
uma segunda geração, que podem alcançar até 5 m de espessura. 

As rochas do titanita metagranitoide são equigranulares, finas a médias, leucocráticas a mesocráticas, 
isotrópicas (Figura 4A) a foliadas e compostas por quartzo, plagioclásio, biotita e titanita. Exibem foliação 
primária marcada pela orientação de clots máficos (Figura 4B) e exposições com textura ocelar com núcleo 
de titanita, que são representadas por agregados félsicos subcirculares com fenocristais de titanita de até 1 
cm em seu centro (Figura 4C). Os ocelos podem estar orientados segundo a direção da foliação (Figura 4D).

4.2 – Petrografia e química mineral dos metagranitoides

A fácies equigranular do metagranitoide Macuco de Minas varia de tonalítica a granodiorítica e a fácies 
porfirítica de granodiorítica a monzogranítica (Figura 5A). Sua mineralogia essencial é representada por 
quartzo, microclínio (Figura 5B), oligoclásio e biotita, enquanto titanita, allanita, epidoto, zircão, ilmenita, 
magnetita e apatita são acessórios. Albita/oligoclásio (An02 a An12), muscovita, sericita e uma geração 
de epidoto estão associadas à transformação metamórfica e/ou hidrotermal do plagioclásio (Figuras 
5C), enquanto uma segunda geração de titanita, biotita e clorita, à transformação da biotita primária. 
Intercrescimento pertítico e mirmequita são feições comuns.
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Figura 4 – Aspectos de campo do titanita metagranitoide. A) Feição de rocha equigranular, média e leucocrática. B) Rocha 
equigranular, média e leucocrática com grande quantidade de clots máficos orientados segundo a foliação. C) Textura ocelar 

centimétrica com ocelos elípticos e cristal de titanita (Ttn) no centro. D) Textura ocelar elíptica e orientada segundo a direção da 
foliação.

O titanita metagranitoide varia de leucocrático a mesocrático, de fino a médio, apresenta composição 
tonalítica (Figura 5A) e textura ocelar, que é definida pela presença de aglomerados félsicos semicirculares 
ou elípticos compostos por quartzo, plagioclásio e microclínio, destacando-se a presença de fenocristais de 
titanita em seu interior (Figuras 5D e 5E). Sua mineralogia essencial é representada por quartzo, oligoclásio, 
microclínio (restrito aos ocelos félsicos), biotita e titanita, enquanto allanita, epidoto, zircão e apatita são 
acessórios frequentes. Albita (An04 a An07), muscovita e uma segunda geração de epidoto e clinozoisita são 
minerais metamórficos e/ou secundários.

As rochas do metagranitoide fino são leucocráticas, monzograníticas (Figura 5A), variam de equigranulares 
a porfiríticas exibindo escassos fenocristais tabulares de até 1,5 mm de microclínio e plagioclásio (Figura 
5F), os quais estão imersos em matriz de granulação inferior a 1 mm, composta por quartzo, microclínio, 
oligoclásio e biotita. Ilmenita, titanita, allanita, zircão e apatita são minerais acessórios frequentes, 
enquanto albita-oligoclásio (An02 a An11), muscovita, epidoto, clorita e sericita são minerais metamórficos 
e/ou secundários. 
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Figura 5 – Aspectos petrográficos dos granitoides estudados. A) Classificação modal das rochas estudadas no campo dos 
granitoides no diagrama QAP (Streckeisen, 1976). 1 – Álcali-feldspato granito; 2a – Sienogranito; 2b – Monzogranito; 3 – 

Granodiorito; 4 – Tonalito. B) Fenocristal de microclínio da fácies porfirítica do metagranitoide Macuco de Minas. C) Grão tabular de 
plagioclásio saussuritizado da fácies porfirítica do metagranitoide Macuco de Minas. D) Cristais euédricos de titanita (destacados 

em vermelho) nos ocelos félsicos do titanita metagranitoide. E) Cristal de titanita no centro de um ocelo félsico com cerca de 2,5 mm 
de comprimento. F) Metagranitoide fino com fenocristal de plagioclásio saussuritizado. Fotomicrografias B, C, E e F com polarização 

cruzada e D com polarização paralela.

Os grãos de plagioclásio primário de todos os metagranitoides estudados correspondem a oligoclásio 
(An14 a An30 - Figura 6A), enquanto os associados ao processo de saussuritização variam de oligoclásio 
a albita (An2 a An11 - Figura 6A). É importante destacar que o microclínio das rochas da fácies porfirítica 
frequentemente apresenta feições de reassimilação, como corrosão e substituição por quartzo de suas 
bordas, onde se forma o hialofano, uma variedade de feldspato potássico rica em Ba. 

Os grãos analisados das micas escuras plotam no campo da biotita – annita (Figura 6B) por apresentarem 
predominantemente enriquecimento de Fe em relação ao Mg, sendo que a razão Fe/(Fe + Mg) da biotita 
é menor no metagranitoide Macuco de Minas (0,41 a 0,59) do que no metagranitoide fino (0,56 e 0,69) e 
no titanita metagranitoide (0,68 a 0,74). De maneira similar à razão Fe/(Fe + Mg), o teor de TiO2 nos grãos 
das micas escuras é menor no metagranitoide Macuco de Minas (1,21 a 2,21%) quando comparado ao 
metagranitoide fino (1,45 a 2,38 %) e ao titanita metagranitoide (2,11 a 2,45 %). Nos diagramas MgO x FeOt 
x Al2O3 (Nockolds, 1947; Abdel-Rahman, 1994) confirma-se que a biotita corresponde ao principal mineral 
máfico presente e que essa plota no limite entre os campos das suítes cálcio-alcalinas orogênicas e das 
suítes peraluminosas (Figura 6C).

5 – DISCUSSÕES

Na literatura existe o consenso de que a formação da textura ocelar com núcleo de titanita envolve um 
processo de mistura entre um magma ácido e um componente básico ou intermediário (e.g. Baxter & 
Feely, 2002; Vegas et al., 2011). Admite-se, nesse caso, que a formação dos ocelos estaria associada à 



Contribuições à Ciência e Técnica dos(as)
Jovens Geólogos(as) Brasileiros(as)

127

IS
BN

 | 
 9

78
-6

5-
99

26
88

-4
-7

desestabilização da biotita do componente básico ou intermediário pelo magma ácido, adicionando 
titânio ao líquido residual, que preencheria os espaços livres e cristalizaria quartzo, feldspato potássico 
e plagioclásio sob a forma de ocelos com titanita em seu centro (Figura 3C). Para o caso das rochas 
ocelares estudadas, os grãos de biotita de sua matriz apresentam enriquecimento acentuado em TiO2 e 
altas razões Fe/(Fe + Mg). Essas características sugerem que a formação da biotita nessas rochas também 
estaria associada a desestabilização no componente diorítico de um mineral rico em Fe e Ti e pobre em Mg 
como a ilmenita (FeTiO3), que enriqueceria a biotita recém formada nesses dois elementos. Essa hipótese é 
corroborada pela ausência de ilmenita no titanita metagranitoide, em contraste com a abundante presença 
do referido mineral no metadiorito Rio Grande e, subordinadamente, no metagranitoide Macuco de Minas. 

Figura 6 – Química mineral dos metagranitoides estudados. A) Diagrama ternário de Deer et al. (2013) pra classificação do 
feldspato. B) Diagrama de classificação Al x Fe/(Fe + Mg) de Deer et al. (1992) aplicado para as micas escuras do metagranitoide 

Macuco de Minas. C) Diagramas ternários de Nockolds (1947) e Abdel-Rahman (1994) para classificação da biotita. (I) Biotita 
associada a minerais ricos em Al; (II) Biotita como principal mineral máfico; (III) Biotita associada com hornblenda, piroxênio e/ou 

olivina; (A) Suítes alcalinas anorogênicas; (C) Suítes cálcio-alcalinas orogênicas; (P) Suítes peraluminosas.

Outras feições de campo e petrográficas também apontam para a interação mecânica e química entre 
um magma ácido e um magma básico e/ou intermediário. Essas são representadas por: (i) fenocristais de 
feldspato tabulares e centimétricos dentro dos enclaves microgranulares máficos (Figura 3E); (ii) fenocristais 
de feldspato com bordas irregulares, corroídas e reassimiladas; (iii) formação de hialofano no contato dos 
fenocristais com a matriz. Essas feições são indicativas de variações nas condições de temperatura da 
câmara magmática, que estariam associadas à chegada de novas frentes de magmas mais quentes, que 
transfeririam calor para o mush. Barbarin & Didier (1992) apontaram que um dos principais indicativos 
de interação mecânica entre magmas que coexistem é a presença de enclaves máficos que englobam 
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fenocristais da rocha encaixante. Estes seriam formados por imiscibilidade localizada, condicionada por 
diferença de temperatura e composição entre os dois componentes.

A associação em campo entre o titanita metagranitoide e o metagranitoide Macuco de Minas permite 
sugerir que o primeiro corresponderia ao termo resultante da mistura de dois magmas enquanto o segundo 
seria o componente ácido. A semelhança entre a idade de cristalização do metadiorito Rio Grande (2128 ± 
24 e 2102 ± 33 Ma) obtida por Cardoso et al. (2019) e a idade do metagranitoide Macuco de Minas (2126 ± 
21 Ma e 2114 ± 6 Ma) permite inferir que o metadiorito Rio Grande poderia corresponder ao componente 
intermediário dessa interação. É importante salientar que a preservação de registros dos processos que 
ocorrem durante a evolução de uma câmara magmática, sobretudo em rochas paleoproterozoicas que 
sofreram metamorfismo e/ou alteração hidrotermal, é rara. Portanto, a identificação das evidências diretas 
de mistura de magmas no metagranitoide Macuco de Minas é de grande importância para o entendimento 
da complexa evolução geológica da região estudada.

6 – CONCLUSÕES

As relações de campo indicam que o metagranitoide Macuco de Minas é intrusivo nas rochas anfibolíticas 
da sequência metavulcanossedimentar Rio das Mortes, cuja idade de cristalização varia entre 2231 ± 5 Ma 
e 2202 ± 11 Ma (Ávila et al., 2012). Por aflorar no bloco ao norte da zona de cisalhamento do Lenheiro e 
por apresentar idade de cristalização entre 2126 ± 21 Ma e 2114 ± 6 Ma, admite-se que o metagranitoide 
Macuco de Minas estaria associado à evolução do Arco Ritápolis (Barbosa et al., 2015; Araújo et al., 2019). 
Sugere-se que durante os diferentes estágios de cristalização do metagranitoide Macuco de Minas, 
ocorreu a entrada de um magma intermediário quente na câmara (Figura 7), gerando três consequências 
diretas: (i) mistura de magmas (magma mixing), indicada pela formação de rochas híbridas como o titanita 
metagranitoide com textura ocelar; (ii) interação mecânica (magma mingling) evidenciada pela presença 
dos enclaves máficos com fenocristais de microclínio; (iii) reaquecimento da câmara nos estágios finais de 
cristalização associado às feições de reassimilação parcial dos fenocristais de microclínio e formação de 
hialofano.

Não foram observadas relações de campo entre o metagranitoide Macuco de Minas e o metadiorito 
Rio Grande, porém os dois corpos apresentam idades de cristalização próximas e, dentro dos referidos 
erros, apontam para a contemporaneidade entre magmas dioríticos e graníticos na evolução riaciana do 
Cinturão Mineiro. 
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Figura 7 – Interações em diferentes condições de temperatura e de cristalização da câmara magmática entre os protólitos do 
metadiorito Rio Grande (magma diorítico) e do metagranitoide Macuco de Minas (magma granítico) na evolução riaciana do 
Arco Ritápolis. A) Entrada e interação do magma diorítico com a câmara magmática granítica. B) Processo inicial da formação 

do componente híbrido a partir da interação entre os dois diferentes magmas. C) Separação do componente híbrido e uma nova 
injeção do magma diorítico ocasionando a interação mecânica com a captura de fenocristais de feldspato. D) Rompimento do 

magma diorítico na câmara granítica originando os enxames de enclaves máficos orientados.
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MAPEAMENTO GEOLÓGICO E CONSIDERAÇÕES ESTRUTURAIS 
DA REGIÃO DE SUMÉ, PARAÍBA: UMA CONTRIBUIÇÃO PARA O 
CONHECIMENTO DO TERRENO ALTO MOXOTÓ DA PROVÍNCIA 

BORBOREMA
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RESUMO: O Terreno Alto Moxotó corresponde a um bloco crustal paleoproterozoico que ocorre na 
porção central da Província Borborema, NE do Brasil. Neste estudo, apresentamos a combinação de dados 
aerogeofísicos (gamaespectrometria e magnetometria) para auxiliar no mapeamento geológico da região 
de Sumé, Paraíba, e conduzimos análise estrutural mesoscópica, buscando contribuir para o refinamento 
estratigráfico deste terreno. Foram mapeadas unidades geológicas desmembradas do Complexo 
Sumé: Suíte Carmo (rochas metamáficas e metaultramáficas), Complexo Sertânia (xistos e paragnaisses 
migmatizados), Suíte Sumé (metassienitos, sienogranitos e mobilizados metapiroxeníticos), Suíte Carnoió 
(sheets de ortognaisses monzograníticos), Suíte Sucuru (metariodacitos milonitizados), Granito Prata e 
depósitos aluvionares. Boa parte da área é afetada por tectônica de cavalgamento, formando nappes com 
mergulho preferencial para SSE e transporte de massa para WNW. As rochas encontram-se dobradas e 
redeformadas pela Zona de Cisalhamento transcorrente destral Riacho fundo. Os diques da Suíte Sucuru 
ocorrem ao longo de estruturas rúpteis de direção N-S e corredores miloníticos, o que sugere alojamento 
magmático em regime transtensional.

PALAVRAS-CHAVE: Estratigrafia, Análise Estrutural, Terreno Alto Moxotó,  Província Borborema.

The Alto Moxotó Terrane corresponds to a Paleoproterozoic crustal block occurring in the central portion of 
the Borborema Province, Northeastern Brazil. In this study, we present the combination of aerogephysical 
data (gamma ray and magnetic data) to help the geological mapping in the Sumé region, Paraíba State, as 
well as the mesoscopic structural analysis in order to contribute to the stratigraphic refining of this terrane. 
Geological units dismembered from the Sumé Complex were mapped: Carmo Suite (metaultramafics and 
metamafic rocks), Sertânia Complex (migmatized paragneisses and schists), Sumé Suite (metasyenite, 
syenogranites and mobilized metapyroxenites), Carnoió Suite (monzogranitic orthogneisses sheets), 
Sucuru Suíte (milonitized metariodacites), Prata Granite and alluvial deposits. A great portion of this area 
is affected by the thrust tectonics, making up nappes with SSE dip and top-to-the-NW mass transport. 
Such rocks are folded and redeformed by the Riacho Fundo dextral transcurrent shear zone. The dikes 
of the Sucuru Suite occur along N-S direction brittle structures and mylonitic corridors, which suggstes 
magmatic accommodation in a transtensional regime.

KEY-WORDS: Stratigraphy, Structural Analysis, Alto Moxotó Terrane, Borborema Province.

INTRODUÇÃO

O Terreno Alto Moxotó (TAM) ocorre na porção central da Zona Transversal da Província Borborema, 
representando a maior exposição de rochas paleoproterozoicas na região. Seu arcabouço crustal foi 
constituído por processos acrescionários riacianos e orosirianos (ca. 2,1-1,9 Ga) que agregaram núcleos 
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neoarqueanos a associações metaplutônicas e metavulcânicas de arcos magmáticos e possíveis 
remanescentes ofiolíticos (Santos et al. 2015, 2017a; Brito Neves et al. 2020). Nos recentes anos, dados 
aerogeofísicos integrados com observações mesoscópicas têm auxiliado sobremaneira a reinterpretação 
de diversas associações litológicas e estruturais dentro do terreno, bem como sua relação com os blocos 
adjacentes da Zona Transversal (e.g., Rodrigues e Brito Neves, 2008; Santos et al. 2017b). Neste cenário, 
a região de Sumé (PB) tem sido utilizada como modelo para investigar processos crustais antigos, 
contrastando com as demais unidades preferencialmente neoproterozoicas ao longo da Zona Transversal 
(Santos et al. 2015). Os litotipos aflorantes nesta área foram anteriormente agrupados no Complexo Sumé, 
que compunha rochas metagraníticas datadas em ca. 640 Ma (Silva et al. 2002), metamáficas e meta-
ultramáficas, além de lentes de rochas calciossilicáticas (Medeiros e Torres 2000). 

Conforme demonstrado por Santos et al. (2012) e Santos et al. (2015), parte dessas unidades podem ser 
reagrupadas em associações petrotectônicas distintas e cujas idades de cristalização de seus protólitos 
seriam bem mais antigas. Neste trabalho os autores integram dados aerogeofísicos e de campo em parte 
do Complexo Sumé (PB). Através do refinamento litoestratigráfico, pretendem reconhecer associações 
petrotectônicas no Terreno Alto Moxotó, contribuindo para a reconstituição do Paleoproterozóico na Zona 
Transversal da Província Borborema.

CONTEXTO GEOLÓGICO

A Província Borborema (PB) é caracterizada por extensas zonas de cisalhamento transcorrentes relacionadas 
aos estágios finais da orogenia Brasiliana (Vauchez et al. 1995; Viegas et al. 2014), das quais os lineamentos 
Patos e Pernambuco são interpretados como os principais limites das subprovíncias Setentrional, Transversal 
e Meridional (Brito Neves et al. 2000; Van Schmus et al. 2008, Fig. 1a). A Subprovíncia Transversal ocorre 
na porção central da província e vem sendo interpretada à luz da tectônica acrescionária, cuja evolução 
envolveria orogenias superpostas durante o Neoproterozoico (Santos et al. 2021 e referências ali contidas). 
Nesta subprovíncia, são reconhecidos, de oeste para leste, os terrenos São Pedro, Piancó-Alto Brígida, Alto 
Pajeú, Alto Moxotó e Rio Capibaribe, limitados por zonas de cisalhamento compressivas e transcorrentes 
de direção dominante NE-SW (Santos e Medeiros, 1999).

Figura 1 – Contexto geológico da área de estudo. a) Compartimentação geotectônica da Província Borborema (modificado de Van 
Schmus et al. 2008) b) Mapa geológico simplificado do Terreno Alto Moxotó (Santos et al. 2004). SPN – Subprovíncia Norte; SPT – 
Subprovíncia Transversal; SPS – Subprovíncia Sul; TSP – Terreno São Pedro; TPAB – Terreno Piancó-Alto Brígida; TAP – Terreno Alto 

Pajeú; TAM – Terreno Alto Moxotó; TRC – Terreno Rio Capibaribe.
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A área de estudo ocorre nas proximidades do município de Sumé (PA) e cobre litotipos pertencentes aos 
complexos Sumé e Sertânia do Terreno Alto Moxotó. Datações U-Pb conduzidas por Santos et al. (2015) 
e Santos e Santos (2019) têm identificado o predomínio de rochas cristalizadas no intervalo Riaciano-
Orosiriano (ca. 2,1-2,0 Ga), incluindo ortognaisses (suítes Pedra d´Água e Carnoió), migmatitos, rochas 
metamáficas e meta-ultramáficas, além de rochas metasieníticas-sienograníticas originalmente atribuídas 
ao Complexo Sumé (Medeiros e Torres, 2000). Rochas metassedimentares na área correspondem ao 
Complexo Sertânia, definido originalmente como uma sequência de granada-sillimanita-biotita xistos/
paragnaisses parcialmente migmatizados com raras intercalações de rochas vulcânicas (Santos, 1977). 
Rochas vulcanoclásticas dessa sequência foram datadas em sua área tipo por Santos et al. (2004) em ca. 
2,0 Ga, embora Neves et al. (2017) sugiram idade máxima de deposição durante o Ediacarano. Unidades 
menos expressivas incluem o granito de prata datado em ca. 512 Ma (Guimarães et al. 2005) e os diques 
de rochas metavulcânicas atribuídas a Suíte Sucuru, cujas idades variam entre 548 e 533 Ma (Hollanda et 
al. 2010).

METODOLOGIA

A metodologia do trabalho consistiu na integração de dados aerogeofísicos (magnetometria e 
gamaespectrometria) com trabalhos de campo para a caracterização litológica mesoscópica e estrutural 
de uma região próxima a Sumé, Paraíba. Os dados aerogamaespectrométricos e aeromagnetométricos 
foram obtidos através do projeto Pernambuco-Paraíba, conduzido pelas empresas LASA Engenharia e 
Prospecções S/A e Prospectors Aerolevantamentos e Sistemas Ltda. cordialmente cedidos pelo Serviço 
Geológico do Brasil (CPRM). A aquisição dos dados aerogeofísicos seguiu os seguintes parâmetros: i) 
espaçamento das linhas de voo (N-S) e de controle (E-W) de 500 m e 10 km, respectivamente, ii) altura de 
voo de cerca de 100 m. A partir dos dados gamaespectrométricos foram selecionadas imagens dos canais 
individuais de K, eTh e eU e de composição ternária no sistema de cores RGB a fim de observar as variações 
dos radioelementos e associar a litotipos presentes na área de estudo (c.f., Dickson e Scott, 1997). 

Os dados magnéticos foram gridados pelo método bidirecional, com tamanho de célula de 125 m utilizando 
o software Oasis Montaj 8.1. A partir disto, foi obtido o mapa de anomalia magnética (AM), submetido à 
aplicação de filtros para realce de estruturas magnéticas crustais rasas, resultando nos mapas de derivada 
vertical de primeira ordem (1DZ) e do sinal analítico 3D (AS 3D).

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Dados gamaespectrométricos
 
Os mapas dos canais individuais de K (%), eTh e eU estão mostrados na Figura 2. A partir destas imagens 
foram traçados domínios de distribuição de radioelementos da região estudada (Figura 2E), resultando 
num trend NE-SW, evidenciado na distribuição de anomalias positivas de eU, eTh e K (%) (Figuras 2A, B, 
C). A interpretação visual integrada dos dados aerogamespectrométricos de contagem individual dos 
radioelementos K (%), eTh (ppm) e eU (ppm) em um mapa de composição ternária RGB (red, green, blue) 
(Figura 2D) permitiu a delimitação de três domínios litogeofísicos principais (Figura 2E). Esses domínios 
foram classificados quanto ao conteúdo proporcional dos três radioelementos em três categorias: baixo, 
médio e alto. 
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O domínio I possui baixos teores para K (<1 %), médios para eTh e eU e ocorre de forma dispersa por toda a 
área de estudo e não define uma única unidade litológica, abrangendo tanto as rochas gnáissicas, quanto 
variações composicionais de gnaisses e metagranitoides diversos na região. O domínio II é caracterizado 
por alto conteúdo de K (até 6,31 %), e baixo eTh e eU, correlato na porção norte da área de estudo à 
granitoides leucocráticos de composição quartzo sienítica a granítica, doravante referidos como Suité 
Sumé. O domínio III possui teor baixo de K (<1 %), baixo eTh e alto eU, ocorrendo, predominantemente, no 
quadrante sudeste da área de estudo, região dominada por biotita gnaisses com granada e silimanita, por 
vezes migmatizados, do Complexo Sertânia.

Figura 2 - (A) Mapa do canal do potássio (K), (B) mapa do canal do chumbo (eTh) e (C) mapa do canal do urânio (eU). Figura 3 – (D) 
Imagem ternária dos radioelementos K, eTh, eU (RGB) e (E) mapa de domínios gamaespectrométricos da área de estudo.

Dados aeromagnetométricos

A assinatura magnética da região de estudo baseou-se nos mapas de anomalia magnética, da primeira 
derivada vertical e do sinal analítico 3D (Fig. 3). A partir destes dados, foi possível traçar alinhamentos 
magnéticos de primeira e segunda ordem. O principal trend observado é NE-SW com subordinados 
alinhamentos E-W. A norte da área concentram-se os alinhamentos E-W com anomalias positivas de alta 
amplitude. A região nordeste também apresenta anomalias e amplitudes similares, porém com um trend 
NE-SW. O restante da área apresenta um trend NE-SW com anomalias negativas e amplitudes médias a 
altas na porção central e anomalias negativas e amplitudes baixas na porção sudeste. 
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Figura 3 – Mapas de (A) anomalia magnética, (B) do sinal analítico e (C) da primeira derivada vertical da anomalia magnética. Com 
lineamentos de 1ª e 2ª ordem interpretados (1ª - cinza azulado e 2ª - amarelo).

Dados geológicos mesoscópicos

Unidades cartografadas

Com base na integração da geologia de campo com os dados geofísicos, principalmente 
gamaespectrométricos, foram mapeadas sete unidades distintas (Fig. 4) anteriormente cartografadas como 
Complexo Sumé e Sertânia por Medeiros e Torres (2000). Suíte Carmo: unidade mais antiga identificada, 
interpretada por Santos et al. (2015) como uma sequência máfica-ultramáfica alojada na crosta em torno 
de 2,15 Ga. Na área de estudo, essa sequência é correlacionada a parte do domínio gamaespectrométrico I. 
Essas rochas afloram esporadicamente, sendo cartografadas principalmente pelo manto de intemperismo 
de coloração ocre, típico dessas rochas. Os poucos afloramentos disponíveis correspondem a blocos ou 
boulders de metagabros ou lentes de anfibolitos centimétricas a métricas, normalmente transpostas pela 
foliação regional. Suíte Sumé: é comum que rochas metamáficas da Suíte Carmo ocorram intercaladas 
à litotipos metaígneos enriquecidos em feldspato potássico, possuindo a composição sienítica a 
sienogranítica de seus protólitos, mapeadas como Suíte Sumé, que é correlacionável com parte do domínio 
gamaespectrométrico II. Rochas ultramáficas também estão presentes nesta suíte ocorrendo na forma 
de lentes ou bolsões, incluindo frequentes intercalações com rochas calciossilicáticas. De acordo com 
Santos e Santos (2019), essas rochas possuem idade de cristalização em torno de 1,97 Ga. Os principais 
afloramentos desta suíte ocorrem ao longo de cortes de estrada exibindo rochas metasienograníticas que 
envolvem bolsões de rochas metapiroxeníticas ou metawebsteríticas. 

Complexo Sertânia: na porção leste da área, predomina a intercalação de rochas paraderivadas atribuídas 
ao Complexo Sertânia e ortognaisses de composição intermediária da Suíte Carnoió, concentrando-se 
no domínio gamaespectrométrico III, caracterizado pelo empobrecimento nos três elementos. Todo este 
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conjunto está em contato com as rochas da Suíte Sumé por tectônica transcorrente ou de cavalgamento. 
As rochas do Complexo Sertânia correspondem a granada-biotita xistos e paragnaisses frequentemente 
migmatizados. Cristais de granada e silimanita com dimensões superiores a 2 cm são comuns, permitindo 
especular que essas rochas foram submetidas a condições metamórficas do tipo HT/LP, anteriormente 
atribuídas a paragênese Sertânia (Santos et al., 2012). Em contraste, ortognaisses da Suíte Carnoió, datadas 
em 1,6 Ga (Lages et al., 2019) ocorrem principalmente na forma de sheets com baixo ângulo de mergulho, 
sendo dobrado pela tectônica transcorrente e exibindo diversos graus de migmatização.

No extremo leste da área de estudo, ocorre uma série de diques de direções preferenciais N e NW, atribuídas 
a Suíte Sucuru. Estes diques correspondem a rochas metavulcânicas conhecidas internacionalmente pelas 
ocorrências de quartzo azul, sendo mapeadas como riolitos e riodacitos com fenocristais de quartzo e 
microclina imersos em uma matriz cinza escura de quartzo e plagioclásio. Estes diques não representam 
lineamentos magnéticos nos mapas da Figura 3 por conta de sua orientação próxima às linhas de vôo, ou 
por reação metamórfica da magnetita original em hematita. Granito Prata: na porção norte da área, nas 
adjacências do município de Sumé, ocorrem monzograníticos porfiríticos leucocráticos desta Suíte que 
correspondem, em parte ao segmento norte do domínio II, de alto K.

Fig. 4 – Mapa Geológico da região de Sumé, Paraíba. Zona de Cisalhamento
Componente Destral corresponde a ZC de Riacho Fundo.

Evolução estrutural

Apesar do padrão deformacional regional de direção NE claramente exposto na magnetometria, feições 
magmáticas preservadas podem ser ainda observadas em rochas da Suíte Sumé como a presença de 
mobilizados de rochas piroxeníticas no interior de rochas sienograníticas (Figs. 5a e 5b), típicos de processos 
de coexistência de magmas. A análise dos valores de mergulho da foliação e obliquidade da lineação 
abrange duas geometrias dúcteis. A primeira é caracterizada por valores de foliação entre 04o e 30o de 
mergulho com lineação de alta obliquidade. A melhor representação dessa deformação corresponde aos 
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sheets da Suíte Carnoió e nappes ou zonas de cavalgamento com transporte tectônico para NW (Fig. 5c), 
interpretado como o registro da fase compressiva da orogenia Brasiliana (Medeiros e Torres 2000; Santos 
et al., 2012). Os principais marcadores cinemáticos estão presentes nos ortognaisses, correspondendo a 
tramas de uma foliação prévia (?) dobradas (Fig. 5d e 5e). Ao longo das regiões deformadas, predominam 
ortognaisses e paragnaisses que gradam para protomilonitos com evidências de anatexia.

Em contraste, esta foliação tende a ser substituída por foliações com mergulho médio (35-65º), até valores 
subverticais e verticais (Fig. 5f ). Estas feições são interpretadas pela transição entre o regime de cavalgamento 
e o regime transcorrente, materializado na zona de cisalhamento Riacho Fundo, de cinemática dextral. A 
rotação da lineação também é observada até sua total horizontalização, principalmente em ortognaisses 
que gradam para rochas miloníticas associadas a essa estrutura (Fig. 5g). Diversos critérios cinemáticos são 
descritos, incluindo porfiroclastos do tipo σ e tramas S-C em rochas miloníticas paraderivadas do complexo 
Sertânia (Fig 5h). Um aspecto importante da deformação transcorrente é o dobramento da trama anterior 
produzindo zonas dobradas com geometria isoclinal. Esta feição é comum no âmbito do Terreno Alto 
Moxotó (e.g., Santos et al., 2016a,b), evidenciando a forte influência da deformação brasiliana no interior 
desse bloco.

Por fim, o último regime deformacional mapeado é de natureza rúptil-extensional. Além de pequenos 
corpos pegmatíticos não mapeáveis na escala de trabalho, os diques da Suíte Sucuru possuem direções 
preferencialmente N-S cortando tanto a foliação de baixo ângulo quanto a foliação vertical. Apesar de 
comumente não deformados, riodacitos com fenocristais de quartzo azul localmente milonitizados (Figs. 
5i e 5j) sugerem o envolvimento de deformação de alta temperatura durante o alojamento desses magmas. 
Tal feição foi interpretada por Santos et al. (2012) como relacionada a um evento transtensional marcado 
no final da orogênese Brasiliana. 

Aspectos Conclusivos

O refinamento estratigráfico obtido através da integração de aerogeofísica e dados de campo permitiu 
identificar outras unidades litoestratigráficas em uma área que era interpretada anteriormente como 
pertencente unicamente aos complexos Sumé e Sertânia. Estas unidades incluem rochas metamáficas e 
metaultramáficas (Suíte Carmo), rochas supracrustais incluindo xistos e paragnaisses (Complexo Sertânia), 
sheets de ortognaisses monzograníticos (Suíte Carnoió), metasienogranitos e metassienitos com bolsões 
de metapiroxenitos e metawebsteritos da Suíte Sumé, riolitos e riodacitos parcialmente milonitizados 
da Suíte Sucuru, além dos monzogranitos porfiríticos (Suíte Prata). Este conjunto possui forte controle 
estrutural marcado falhas de cavalgamento com transporte de massa para W-NW, posteriormente 
dobrado ou transposto pela tectônica transcorrente brasiliana, cuja principal estrutura corresponde a 
zona de cisalhamento dextral Riacho Fundo. A deformação rúptil é marcada principalmente por fraturas 
extensionais de direção N-S, responsáveis por permitir a percolação dos magmas que deram origem as 
rochas metavulcânicas da Suíte Sucuru. Neste ponto, a ocorrência de diques e veios milonitizados sugere 
de que o último episódio deformacional nesta área corresponda a um regime transtensional, interpretado 
como a última manifestação tectônica brasiliana na região de Sumé.
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Fig. 5 – (a) e (b) Afloramento de metassienogranito com de metapiroxenito sugestivo de coexistência de magmas; (c) zona 
de cisalhamento compressiva (nappe) demonstrando o empurrão de granada-biotita xistos do Complexo Sertânia sobre 

metasienogranito da Suíte Sumé; (d) foliação dobrada em sheet de ortognaisse da Suíte Carnoió; (e) dobras isoclinais com plano 
axial horizontal em sheet de ortognaisse da Suíte Carnoió; (f ) planos de foliação vertical observado em ortognaisses da Suíte 

Carnoió, mostrando também evidências de fusão parcial (leucossomas); (g) ortognaisse milonítico com porfiroclastos de granada 
do tipo δ e σ da Suíte Sumé; (h) trama S-C sugerindo cinemática destral, associada à Zona de Cisalhamento Riacho Fundo; (i) 

metariodacito milonítico da Suíte Sucuru; (j) detalhe de cristal de quartzo azulado na mesma rocha em (i). 
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T10TEMA 10

Rodínia ao Gondwana
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MAGMATISMO PRÉ-COLISIONAL NO ORÓGENO ARAÇUAÍ: 
INTEGRAÇÃO DE DADOS DE CAMPO, PETROGRAFIA E 

GEOQUÍMICA DO ORTOGNAISSE ESTRELA NA REGIÃO DE 
ESTRELA DO NORTE, SUL DO ESPÍRITO SANTO

Pereira, V.H.M.1; Carvalho, M.Q.T.1; Coelho, V.S.A.1; Mendes, J.C.1                                                                             
1Departamento de Geologia, Universidade Federal do Rio de Janeiro

RESUMO: O orógeno Araçuaí é um segmento do sistema orogênico Brasiliano – Pan-Africano, que teve 
a sua evolução entre o início do Ediacarano e o limite Cambriano – Ordoviciano. As rochas plutônicas 
formadas durante seus estágios de evolução orogênica foram agrupadas em cinco supersuítes (G1, G2, G3, 
G4 e G5), que estão relacionadas a diferentes estágios orogênicos. Na área de estudo, o Ortognaisse Estrela 
é uma rocha leucocrática, localmente migmatítica, de composição granodiorítica a tonalítica, porfirítica e 
geralmente com foliação bem marcada, podendo conter enclaves de uma rocha mesocrática a melanocrática 
e de paragnaisse, além de ser cortada por diques de um granito rico em titanita (titanita-granito). Também 
ocorre um granito hololeucocrático (leucogranito), cortando discordantemente o ortognaisse. A assinatura 
geoquímica do Ortognaisse Estrela aponta uma composição metaluminosa a fracamente peraluminosa, 
de filiação cálcio-alcalina, sendo formado em um contexto pré- a sin-colisional, coerente com a supersuíte 
G1, que consiste na porção plutônica do arco magmático Rio Doce. De uma maneira geral, o ortognaisse 
e o leucogranito apresentam padrões semelhantes nos diagramas multielementares, caracterizados pelo 
enriquecimento de LILE em relação aos HFSE e de ETRL em relação aos ETRP. Tal comportamento sugere 
o envolvimento de um manto previamente enriquecido e/ou processos de interação manto/crosta para 
a geração do magma parental. A cristalização fracionada foi provavelmente um importante processo na 
evolução do protólito do ortognaisse. 

PALAVRAS-CHAVE: Orógeno Araçuaí; Arco Magmático Rio Doce; Ortognaisse Estrela

INTRODUÇÃO

Nas últimas duas décadas, diversos dados geocronológicos, geoquímicos e isotópicos levaram à descoberta 
de corpos (meta)ígneos, configurando séries cálcio-alcalinas expandidas de idade neoproterozoica, além 
de rochas básicas associadas, nos cinturões neoproterozoicos do Brasil (Almeida et al., 1981, Heilbron et 
al., 2020). Essas associações têm assinatura geoquímica e isotópica típica de arco magmático, tendo sido 
geradas em zonas de subducção, com contribuição de distintos processos de diferenciação, incluindo 
mistura e contaminação.  

A descoberta dessas associações de arcos magmáticos foi o ponto chave para o estabelecimento de 
processos modernos de tectônica de placas em cinturões neoproterozoicos do Brasil que se desenvolveram 
do Toniano ao Criogeniano (Heilbron et al., 2020).

O arco Rio Doce é um desses representantes formados durante o Neoproterozoico, o qual parece representar 
um link entre os domínios orogênicos Araçuaí e Ribeira, sendo ele gerado após o fechamento do golfo do 
Oceano Adamastor, configurando assim um ambiente confinado a semi-confinado em um contexto de 
subducção (Alkmim et al., 2006).
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Trabalhos recentes, como de Fossen et al. (2020), trazem uma nova visão acerca do desenvolvimento 
deste orógeno, sugerindo uma evolução em um contexto intracontinental, o que contrapõe o modelo 
tradicional proposto para esta região.

Este trabalho apresenta dados de relações de campo, petrográficos e litogeoquímicos do Ortognaisse 
Estrela na região de Estrela do Norte, sul do ES, os quais indicam seu desenvolvimento em um contexto de 
subducção. Trata-se de um batólito inserido na supersuíte G1 do Orógeno Araçuaí, interpretada como raiz 
do arco Rio Doce (Gonçalves et al., 2014). 

METODOLOGIA

Inicialmente foi realizado mapeamento geológico na escala 1:25.000 na área de estudo, com coleta 
sistemática de amostras representativas para análises petrográficas e litogeoquímicas.

As análises petrográficas foram efetuadas a partir da descrição de 36 lâminas delgadas em microscópio 
de luz transmitida e contagem automática de 800 pontos por lâmina, visando a classificação das rochas. A 
preparação de amostras para análises geoquímicas foi iniciada com a britagem em britador de mandíbulas, 
seguida de quarteamento, lavagem e moagem em moinho de panela de tungstênio. Vinte e cinco amostras 
(23 do Ortognaisse Estrela e 2 do leucogranito) foram encaminhadas para análise no laboratório ALS, 
onde, para obtenção dos resultados, foi efetuada uma fusão prévia em borato de lítio seguida por uma 
dissolução em ácido. 

GEOLOGIA REGIONAL

A área de estudo encontra-se inserida no orógeno Araçuaí, no contexto geológico da Província Mantiqueira 
(situada no sul e sudeste do Brasil), no qual, em conjunto com sua contraparte africana, o Cinturão Congo 
Ocidental, forma o orógeno Araçuaí-Congo Ocidental (AWCO), Figura 1, que representa um ramo da rede 
orogênica Brasiliana – Pan-Africana formado durante a amalgamação do Gondwana ocidental ao final do 
Neoproterozoico, através do fechamento de um golfo, com geração parcial de crosta oceânica (Alkmim 
et al., 2006, Pedrosa-Soares et al., 2008). Ele tipifica uma sucessão duradoura (630-480 Ma) de eventos 
produtores de granitoides e rochas máficas subordinadas (Pedrosa-Soares et al., 2011), correspondendo 
a magmatismo pré- a pós-colisional. Através de relações de campo, feições estruturais, dados químicos e 
geocronológicos, essas rochas ígneas plutônicas foram agrupadas em cinco supersuítes denominadas de 
G1, G2, G3, G4 e G5 (Pedrosa-Soares et al., 2011), que marcam diferentes estágios da evolução orogênica.
O Ortognaisse Estrela estaria associado à supersuíte G1 (630 – 580 Ma), sendo possivelmente um 
representante da raiz do arco magmático Rio Doce (Figura 1), o qual teria sido formado como resposta à 
subducção da litosfera oceânica de oeste para leste (na atual geografia), antes do evento colisional que 
levou ao desenvolvimento final do orógeno Araçuaí-Congo Ocidental por volta de 575-560 Ma (Alkmim et 
al., 2006; Pedrosa-Soares et al., 2011; Tedeschi et al., 2016).



Contribuições à Ciência e Técnica dos(as)
Jovens Geólogos(as) Brasileiros(as)

143

IS
BN

 | 
 9

78
-6

5-
99

26
88

-4
-7

FEIÇÕES GEOLÓGICAS E PETROGRÁFICAS

O Ortognaisse Estrela é o litotipo predominante na área de estudo e ocorre principalmente constituindo 
morros do tipo “pão de açúcar” e na forma de lajedos e blocos nas encostas destes morros (figuras 2a, 2b 
e 2h). Esta unidade faz contato com litotipos do Plúton Alto Chapéu (Duffles-Teixeira et al., 2020), porção 
nordeste do mapa (Figura 3).

Na área de estudo, este batólito ocorre comumente leucocrático, com textura hipidiomórfica 
inequigranular a inequigranular porfirítica, apresentando predominantemente fenocristais de granulação 
grossa de plagioclásio, e, eventualmente, de microclina, imersos em uma matriz fina a média contendo 
plagioclásio, microclina, quartzo, biotita, hornblenda, minerais opacos, titanita, allanita, apatita, zircão, e, 
por vezes, epidoto. Como minerais secundários, observa-se frequentemente mica branca, clorita e biotita. 
Geralmente, apresenta uma foliação tectônica (NNE-SSW a NNW-SSE), marcada pela orientação das fases 
minerais máficas e, ocasionalmente, dos fenocristais de feldspato (podendo apresentar textura augen). 
Foliação ígnea reliquiar é localmente observada, por exemplo, por orientação de fenocristais tabulares 
assim como pela presença de cristais de plagioclásio apresentando grau de desenvolvimento euédrico 
(Figura 4a). Agregados máficos contendo biotita, titanita, minerais opacos e, por vezes, hornblenda são 
frequentes, de modo que uma feição comum do Ortognaisse Estrela é a ocorrência de titanita anédrica 

Figura 1: Mapa geológico simplificado do sistema orogênico Araçuaí – Ribeira (AROS) e sua localização 
no Gondwana Ocidental. 1 – Cobertura Cenozoica; 2 – Cráton São Francisco. Unidades do AROS: 3 – 

Plutonismo pós-colisional; 4 – Plutonismo colisional; 5 – Arco magmático Rio Doce e correlatos prováveis; 
6 – Assembleias de rochas ricas em ofiolito; 7 – Domínio do arco Rio Negro; 8 – Sucessões metavulcânicas 

e metassedimentares neoproterozoicas; 9 –Rochas magmáticas relacionadas aos riftes do Toniano e 
Criogeniano; 10 – Porção sul da faixa Brasília; 11 – Unidades pré-neoproterozoicas; 12 –Localização 
aproximada da área de estudo. CCO, Cinturão Congo Oeste; CSF, Cráton São Francisco; Pp – La – PR, 

Blocos cratônicos Paranapanema – Luiz Alves – Rio de La Plata. Modificado de Silva et al. (2005).
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associada com fases opacas e/ou biotita, representando, respectivamente, uma possível substituição de 
ilmenita e/ou Ti-magnetita e uma possível desestabilização de biotita rica em Ti para titanita (figuras 4b 
e 4c). Além disso, os minerais opacos podem ocorrer apresentando uma textura esqueletal, indicando 
condições de resfriamento rápido para esta fase mineral (Figura 4b).

Observa-se que quando espacialmente associado ao Plúton Alto Chapéu, o Ortognaisse Estrela apresenta 
feições de fusão parcial, com diversas estruturas migmatíticas (figuras 2c e 2d). Neste contexto, pode conter 
uma fase residual mesocrática, de granulação geralmente mais fina, caracterizada por cristais de biotita, 
hornblenda, minerais opacos, quartzo e plagioclásio.

Enclaves máficos decimétricos de granulação fina, ricos em biotita e/ou anfibólio (Figura 2e), são observados. 
Foi identificado também, em escala de mapa, um possível xenólito de paragnaisse a duas micas e rico em 
granada, apresentando contatos difusos a bruscos (Figura 2f ). Nas proximidades do xenólito o ortognaisse 
possui cristais de granada assimilados (Figura 2g).

Diques graníticos equigranulares de granulação fina e ricos em titanita (titanita-granito) cortam o 
Ortognaisse Estrela, geralmente na direção NNE-SSW (Figura 2h). 

Também cortando o ortognaisse ocorre o leucogranito isotrópico, que aflora geralmente em cotas mais 
baixas. Este litotipo consiste em um granito hololeucocrático, geralmente equigranular hipidiomórfico de 
granulação fina a média, contendo microclina, plagioclásio, quartzo, biotita, hornblenda, titanita, apatita, 
zircão, minerais opacos e allanita. A Figura 4d exibe o aspecto textural do leucogranito ao microscópio. 
Enclaves do Ortognaisse Estrela apontam idade relativa mais jovem para este litotipo.

Segundo o diagrama QAP (Streckeisen, 1976), o protólito do Ortognaisse Estrela tem composição 
granodiorítica a tonalítica predominante e o leucogranito apresenta composição sienogranítica a 
monzongranítica (Figura 4e).

Figura 2: Características de campo do Ortognaisse Estrela. Ocorrência em morro do tipo “pão de açúcar” (a) e em 
“mar” de blocos (b); Estrutura schlieren (c); Mesossoma, leucossoma e fase residual evidenciando fusão parcial 
da unidade (d); Presença de enclaves máficos (e); Contato brusco com o xenólito de paragnaisse (f); Cristais de 

granada assimilados (g); Relação de corte com o dique de titanita-granito (h).
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(e)

Figura 4: Feições petrográficas do Ortognaisse Estrela (a, b, c) e do leucogranito (d). Cristais de plagioclásio com textura 
ígnea preservada (a); Agregado máfico de biotita, fases opacas e titanita, notar a desestabilização dos minerais opacos 

para titanita e sua textura esqueletal (b); Associação de cristais de biotita e titanita (c) e aspecto geral do leucogranito (d); 
Diagrama QAP de Streckeisen (1976) para o Ortognaisse Estrela e leucogranito (e).

Figura 3: Mapa geológico da área de estudo. Datum WGS84, zona 24S, sistema de coordenadas UTM.
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RESUTADOS

Geoquímica de rocha total

O Ortognaisse Estrela exibe teores de SiO2 entre 63,9 a 72,5%, de K2O entre 1,57 e 5,43%, de CaO entre 
1,56 e 5,2% e de Fe2O3 entre 1,84 e 5,91%; dentre os traços, o conteúdo de Rb varia de 46 a 136 ppm, de Ba 
entre 252 e 3370 ppm, de Sr de 202 a 453 ppm e de Zr entre 181 e 355 ppm. Já o leucogranito apresenta 
teores de SiO2 variando de 75,9 e 78,6%, de K2O de 4,86 a 5,46%, de CaO entre 1,38 e 2,02% e de Fe2O3 de 
0,64 e 0,94%; dentre os elementos traços, destaque para Ba variando de 1065 a 1525 ppm, Sr entre 231 e 
257 ppm, e Zr entre 63 e 92 ppm. Os dados geoquímicos de elementos maiores e traços, incluindo ETR, 
encontram-se no ANEXO 1.

O diagrama TAS da Figura 5a (Middlemost, 1994) evidencia que o ortognaisse e o leucogranito são rochas 
ácidas de afinidade subalcalina que plotam, respectivamente, nos campos do granito ao granodiorito e 
do granito. No diagrama AFM de Irvine & Baragar (1971), Figura 5b, as amostras evidenciam sua natureza 
cálcio-alcalina e exibem um trend relacionado a conteúdos moderados de Fe e enriquecimento em 
álcalis. Destaque para o posicionamento das amostras do leucogranito próximo ao vértice dos álcalis. 
Observa-se no diagrama de Peccerillo & Taylor (1976), Figura 5c, que as amostras do Ortognaisse Estrela 
caem predominantemente nos campos das séries cálcio-alcalina e cálcio-alcalina de alto-K, enquanto o 
leucogranito apresenta afinidade cálcio-alcalina de alto-K.

De acordo com Frost et al. (2001) o ortognaisse e o leucogranito pertencem, predominantemente, à série 
magnesiana (granitos cordilheiranos), apresentando #Fe variando de 0,7 a 0,85, coerente com condições 
de maior fO2, e exibem afinidades metaluminosa a fracamente peraluminosa com valores de ASI inferiores 
a 1,1 (figuras 6a e 6b).

Figura 5: (a) Diagrama TAS (Total de Álcalis vs. Sílica; Cox et al., 1979) adaptado para rochas plutônicas por 
Middlemost (1994), (b) Diagrama AFM de Irvine & Baragar (1971) e (c) Diagrama SiO2 x K2O de Peccerillo & Taylor 

(1976) para as amostras do Ortognaisse Estrela e leucogranito.
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Nos diagramas de Harker, à exceção do K2O, os elementos constituintes maiores e menores apresentam 
trends negativos, os quais, exceto Na2O, exibem padrão curvilíneo com pontos de inflexão entre 67 e 69% 
de SiO2, indicando que o processo de cristalização fracionada com mudança de assembleia fracionante foi 
importante na cristalização do Ortognaisse Estrela.

Dentre os diagramas que apresentam pontos de inflexão, à exceção do Al2O3 e CaO (figuras 7e e 7f ), 
verifica-se que os trends, de uma maneira geral, são mais verticalizados antes da composição de 68% de 
SiO2 e menos inclinados após essa composição, indicando uma maior extração desses elementos em um 
momento inicial de evolução do magma. Aponta-se que as fases minerais responsáveis por uma extração 
inicial (<68% de SiO2) de FeOt e TiO2 (figuras 7b e 7c) seriam os óxidos de Fe-Ti, e, após seu ponto de inflexão, 
a diminuição da concentração desses elementos estaria associada com a cristalização e fracionamento da 
hornblenda e biotita. Além disso, uma possível formação de clinopiroxênio (fase mineral não observada 
na área de estudo) poderia implicar na diminuição inicial dos teores do FeOt. Por seu lado, cristalização 
inicial de hornblenda e clinopiroxênio pode ser sugerida nos diagramas de Al2O3 e CaO, enquanto que o 
comportamento do MgO pode estar atrelado à cristalização e fracionamento inicial de clinopiroxênio e/ou 
hornblenda (figuras 7a, 7e e 7f ). Por sua vez, o diagrama P2O5 (Figura 7d) indica cristalização e fracionamento 
mais acentuado de apatita até aproximadamente 67% de SiO2. 

A partir do ponto de inflexão, o trend nos diagramas de Al2O3 e CaO (figuras 7e e 7f ) ficam mais inclinados, 
indicando uma maior extração desses elementos, sendo possivelmente controlada pela cristalização da 
hornblenda e do plagioclásio cálcico, sugerindo que a cristalização do plagioclásio foi mais tardia que da 
hornblenda.

A tendência observada para K2O (Figura 7h), com enriquecimento relativo durante a evolução do magma, 
aponta para uma característica comum em magmas cálcio-alcalinos e indica uma cristalização tardia de 
biotita e K-feldspato.

Figura 6: (a) Diagrama FeOt/(FeOt+MgO) vs. SiO2 e (b) Diagrama A/NK = Al2O3/(Na2O+K2O) vs. ASI = Al/(Ca-1,67P+Na+K) de 
Frost et al. (2001) para as amostras do Ortognaisse Estrela e leucogranito.  
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Nos diagramas multielementares normalizados para o manto primitivo (McDonough & Sun, 1995) e 
condrito (Boynton, 1984) da Figura 8, verifica-se, excetuando Eu, semelhança entre amostras do ortognaisse 
e leucogranito. Observa-se enriquecimento em elementos LIL em relação aos elementos HFS e padrão de 
ETRs moderadamente a fortemente fracionado (razões La/Lu entre 4,018 e 57,679), coerente com rochas 
da série cálcio-alcalina. 

Anomalias negativas de Nb, Ta, P e Ti (Figura 8a) sugerem retenção na fonte de óxidos de Fe-Ti e 
apatita (Pearce et al., 1984) e/ou posterior fracionamento de tais fases minerais. O Ortognaisse Estrela 
exibe predominantemente anomalias negativas de Eu (variando de aproximadamente 0,319 a 1,121), 
contrastando com as anomalias positivas do leucogranito (variando de aproximadamente 1,438 a 2,766; 
Figura 8b).

Figura 8: (a) Diagrama multielementar de McDonough & Sun (1995) normalizado para manto primitivo e (b) Diagrama exibindo 
o padrão de ETR normalizado para condrito de Boynton (1984) para as amostras do Ortognaisse Estrela e do leucogranito.

Figura 7: Diagramas de variação de Harker para elementos maiores e elementos menores para as amostras do Ortognaisse 
Estrela. Observar a linha vermelha marcando os pontos de inflexão e a linha preta indicando a tendência do trend.
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DISCUSSÃO

Feições geológicas e petrográficas 

As características e relações observadas em campo e em lâmina delgada indicam que o Ortognaisse 
Estrela é um corpo metaígneo de composição predominantemente granodiorítica a tonalítica, que pode 
exibir, na área de estudo, características que remetem sua ocorrência em diferentes níveis crustais, sendo 
a porção mais a leste da área associada à exposição de um nível crustal mais profundo (onde a topografia 
é mais abatida e há predominância de sua porção migmatítica), enquanto a porção oeste representaria a 
exposição de um nível crustal mais raso (onde a topografia é mais elevada e há uma maior ocorrência do 
leucogranito).

Deste modo, o leucogranito é interpretado como um suposto produto da fusão parcial do ortognaisse, 
sendo o magma possivelmente extraído de um nível crustal mais profundo, e, por apresentar uma maior 
concentração de minerais de menor densidade, teria se colocado em um nível crustal mais raso em relação 
ao Ortognaisse Estrela, cortando-o discordantemente e fazendo contato brusco, indicando uma diferença 
de temperatura nessa porção.

Desenvolvimento do Ortognaisse Estrela no Arco Rio Doce

A geoquímica do Ortognaisse Estrela é consistente com o desenvolvimento em um cenário tectônico de 
margem continental ativa, em um contexto pré- a sin-colisional (Figura 9), condizente com granitoides 
de afinidade cordilheirana formados a partir de magmas mais oxidados (Irvine & Baragar, 1971; Peccerillo 
& Taylor, 1976; Pearce et al., 1984; Harris et al., 1986 e Frost et al., 2001), indicando que essa unidade é 
possivelmente associada ao arco Rio Doce.

A sua formação em um contexto de subducção pode ser atestada pelo padrão observado no spidergram 
normalizado para manto primitivo, no qual há um enriquecimento dos LILE em relação aos HFSE, além 
das depressões de Ti, P, Nb e Ta, que estão relacionadas à retenção desses elementos em fases refratárias 
(como apatita, titanita e ilmenita) durante a fusão parcial do manto litosférico. Já o enriquecimento de 
ETRL em relação aos ETRP pode ser relacionado ao envolvimento de um manto previamente enriquecido 
e/ou a processos de interação magma/ material crustal para a geração do magma parental que evoluiu e 
formou o protólito do Ortognaisse Estrela.
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CONCLUSÃO

O Ortognaisse Estrela é um corpo metaígneo granodiorítico a tonalítico, cálcio-alcalino, formado em 
ambiente de arco magmático. Essa unidade, segundo o modelo de Tedeschi et al. (2016), teria se formado 
inicialmente, entre 630 e 605 Ma, a partir da subducção de uma litosfera oceânica e posterior transição 
de uma etapa pré-colisional para uma colisão inicial (entre 585 e 575 Ma), quando a crosta oceânica se 
rompeu e houve um input magmático final no arco Rio Doce, sendo provavelmente associado à supersuíte 
G1.

Na área de estudo, há a exposição de níveis crustais diferentes do ortognaisse, de maneira que, a partir 
de similaridades geoquímicas, petrográficas e nas relações de campo, pode-se inferir que o leucogranito 
consiste em um possível produto da fusão parcial do Estrela, sendo extraído em níveis crustais mais 
profundos, e, devido às concentrações de fases minerais menos densas, o magma migrou e se colocou em 
níveis crustais mais rasos, cortando discordantemente o Ortognaisse Estrela.

As características geoquímicas do Ortognaisse Estrela e do leucogranito apontam para um cenário de 
subducção, sendo destacado pelo seu caráter magnesiano (Frost et al., 2001), pelos padrões dos diagramas 
multielementares e corroborado pelos diagramas de Pearce et al. (1984) e Harris et al. (1986). Enquanto 
as anomalias negativas de Eu do ortognaisse são condizentes com fracionamento e/ou retenção de 
plagioclásio na fonte, as anomalias positivas observadas no leucogranito devem ser associadas ao seu 
maior volume de feldspato em relação a fases concentradoras de ETRs leves e intermediários, como 
hornblenda, titanita e allanita.

Figura 9: (a) Diagrama discriminante de ambiente tectônico para granitoides de Pearce et al. (1984). VAG = Arcos vulcânico; 
Syn-COLG = Sin-colisional; WPG = Ambiente intraplaca; ORG = Cadeia oceânica; e VAG + syn-COLG = Arco vulcânico + sin-
colisional e (b) Diagrama discriminante de Harris et al. (1986) para as amostras do Ortognaisse Estrela e leucogranito. VA = 

Arco vulcânico; WP = Ambiente intraplaca; Grupo 2 = Sin-colisional; e Grupo 3 = Tardi- a pós-colisional.
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ANEXO 1: Análises de rocha total exibindo elementos maiores e menores (porcentagem em peso) e traços (em ppm) para 
amostras do Ortognaisse Estrela e leucogranito (ES-03 Gr e ES-04).
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USO DE VANTS NO RECONHECIMENTO DE FEIÇÕES 
GEOLÓGICAS: ESTUDO DE CASO NOS COSTÕES ROCHOSOS DOS 

MUNICÍPIOS DE ANCHIETA E PIÚMA (ES)

Oliveira, H.C.1; Mota, R.C.2; Duarte, B.P.3; Fortes, P.T.F.O.1

1Universidade Federal do Espírito Santo; 2Eneva S/A; 3Universidade do Estado do Rio de Janeiro

RESUMO: Os costões rochosos e ilhas continentais dos municípios de Piúma e Anchieta, região sul do 
estado do Espírito Santo, estão situados na porção central da Província Mantiqueira, conexão entre os 
orógenos Araçuaí e Ribeira, sendo relacionada à fase sin-colisional da amalgamação da porção oeste do 
Gondwana. Aqui são apresentados dados relativos à interpretação geológica de imagens multiespectrais 
de alta resolução (obtidas por VANTs), relações de campo, petrografia e estrutural, exibidos na forma de 
mapas geológicos de detalhe. Foram cartografados quatro litotipos nos costões e ilhas, correlacionáveis 
a três unidades que ocorrem também em escala regional: 1) Complexo Nova Venécia, representado por 
silimanita-cordierita-granada gnaisses migmatíticos; 2) Suíte Bela Joana, unidade com maior ocorrência 
e caracterizada por dois tipos de gnaisses tonalíticos e; 3) Suíte Intrusiva Espírito Santo, tipificada por 
intrusões graníticas tardias. As feições da ocorrência do Complexo Nova Venécia na forma de xenólitos 
dentro da Suíte Bela Joana corroboram a ideia destes paragnaisses serem o protólito dos granitoides. As 
estruturas de foliação obtidas por meio de sensoriamento remoto e medidas em campo possuem direção 
principal variando de N40E a N50E, indicando semelhança com a estruturação associada à foliação dúctil 
regional típica do Orógeno Ribeira na região.

PALAVRAS-CHAVE: MAPEAMENTO GEOLÓGICO DE DETALHE, SISTEMA OROGÊNICO ARAÇUAÍ-RIBEIRA, 
VEÍCULOS AÉREOS NÃO TRIPULADOS.

INTRODUÇÃO

Na região centro-sul do estado do Espírito Santo (ES) é reconhecida a ocorrência de rochas de alto grau 
metamórfico desde meados dos anos 50 (Brajnikov, 1954) e o contínuo avanço do conhecimento geológico 
através de projetos de mapeamento sistemático em escala regional, trouxe novas informações no tocante à 
área de ocorrência e relações destas rochas (RADAMBrasil e PLGB). Tais mapas são sintetizados por Vieira et 
al. (2015), onde são unificadas as nomenclaturas e descritas as unidades do ES. Entretanto, como aventado 
pelo próprio autor, ainda há uma carência de estudos de detalhe no mesmo.

Os costões rochosos e ilhas continentais podem ser grandes aliados nestes estudos de detalhe, visto que, 
apesar de processos de intempéricos, normalmente se apresentam como grandes afloramentos e mostram 
grande complexidade geológica e estrutural (Martini, 2019). Uma ferramenta que vêm sendo utilizada nos 
últimos anos para o mapeamento estrutural é a aerofotogrametria gerada a partir de Veículos Aéreos Não 
Tripulados (VANTs), que possui alta resolução espacial (Bemis, 2014).

Neste contexto, o objetivo do trabalho é a caracterização petrográfica e estrutural dos litotipos que 
ocorrem nos costões e ilhas dos municípios de Anchieta e Piúma (Figura 1), litoral sul do ES, bem como 
suas representações em mapas de detalhe.
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Figura 1: Mapa de localização da área de trabalho nos municípios de Anchieta e Piúma, região do litoral sul do estado do 
Espírito Santo.

CONTEXTO GEOLÓGICO

A região de estudo está situada no contexto da Província Mantiqueira, definida por Almeida et al. (1977) 
como toda a faixa de dobramentos adjacente à costa atlântica sudeste e sul do Brasil (do paralelo 15º S até 
a fronteira com o Uruguai), formada no Ciclo Brasiliano.

Heilbron et al. (2004) segmenta a Província Mantiqueira em três partes: Meridional (orógenos Dom 
Feliciano e São Gabriel), Central (orógenos Apiaí, Ribeira, definido por Almeida et al (1973), e sua zona 
de interferência como a porção sul do Orógeno Brasília) e Setentrional (Orógeno Araçuaí, definido por 
Almeida (1977)). 

O limite geográfico entre os segmentos Setentrional e Central se dá sobre o paralelo 21º. Tal definição se 
baseia na rotação do trend regional de NE (Orógeno Ribeira), à sul, para NNE (Orógeno Araçuaí), à norte 
(Pedrosa-Soares & Wiedemann, 2000). Trabalhos recentes sobre os arcos magmáticos nesta região limítrofe 
(Gouvêa et al., 2020; Santiago et al., 2020) trouxeram debates acerca da ideia de limite entre os orógenos 
(Heilbron et al. 2004, Alkmin et al., 2006). 

Sucessões metassedimentares, que ocorrem por quase todo sistema orogênico, são definidas na porção 
norte do Orógeno Ribeira como parte do segmento Terreno Oriental (Heilbron et al., 2004), no Domínio 
Costeiro do mesmo, caracterizado por registrar uma margem passiva distal metamorfizada, que deu 
origem a um sill-gr-crd-bt gnaisse migmatítico, representado pela Unidade São Fidélis e que possui foliação 
subvertical (Tupinambá et al., 2007). Estas mesma rochas são definidas no Orógeno Araçuaí como parte do 
Complexo Nova Venécia (Gradim et al., 2014), com ampla ocorrência no ES, desde a região noroesteaté a 
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região sul nas proximidades de Anchieta (Vieira, 2015).

O magmatismo sin-orogênico na área setentrional do Orógeno Ribeira tem como um dos representantes 
a Suíte Bela Joana (Rego, 1989; Silva et al., 2001), descrita na região sul do ES como uma associação de 
granitoides peraluminosos constituídos por gr-hbl-opx-cpx charnockito, com enclaves de gr-sill gnaisse, 
e ortognaisses enderbíticos a tonalíticos (Féboli, 1993). Já no Orógeno Araçuaí este magmatismo é 
representado pelas suítes Ataléia e Carlos Chagas, mais restritas à parte noroeste no ES. Ambas são 
interpretadas por Vieira et al. (2015) como representantes da Supersuíte G2 (Pedrosa-Soares et al., 2011).

Os representantes do magmatismo pós-colisional na região centro-sul do ES são os corpos da Supersuíte 
G5 (530-480 Ma) (Pedrosa-Soares et al., op cit.), subdivida em Suíte Intrusiva Santa Angélica (bimodal) e 
Suíte Intrusiva Espírito Santo (granítica).

Com relação à estruturação, Féboli (1993) ressalta que na área predominam feições de zona de cisalhamento 
dúctil de alto ângulo, trancorrentes dextrais, e que transpuseram estruturas de regime dúctil de baixo 
ângulo, resultando em uma foliação com atitude média N41E/87SE e lineações de estiramento com média 
042/12.

METODOLOGIA

No presente trabalho foram adotados os clássicos métodos de mapeamento geológico sistemático: 1) 
interpretação geológica de imagens; 2) descrição, amostragem e caracterização petrográfica macroscópica 
e análise estrutural em campo; 3) descrição de lâminas delgadas; 4) integração dos dados e confecção de 
mapa geológico.

As imagens multiespectrais com alta resolução espacial (2 cm/px) utilizadas na fotointerpretação foram 
obtidas por meio de veículo aéreo não tripulado (VANT). Foram extraídas em escala 1:150, a partir de 
interpretação visual, feições lineares referentes à foliação, fraturas e injeções de veios, utilizando o software 
QGIS (v. 3.10). Estes dados são apresentados na forma de diagramas de frequência relativa.

Duas expedições foram realizadas para descrições detalhadas dos afloramentos, com ênfase nos 
aspectos petrográficos, estruturais e relações de contato entre os litotipos. Foi feita a seleção de amostras 
representativas dos litotipos para análises macroscópicas mais detalhadas.

Foram selecionadas 6 amostras para confecção de lâminas delgadas, visando a caracterização mineralógica, 
textural e estrutural das rochas. Por fim, foram confeccionados os mapas geológicos da área de trabalho, 
em escala 1:1000, e uma tentativa de correlação dos litotipos com unidades formais.

RESULTADOS

Interpretação Geológica de Imagens
 
A partir da análise de imagens de VANT foram identificados lineamentos que consistem em cerca de 
900 traços de foliação, 1700 fraturas e 1200 veios, os quais foram associados às estruturas da área após 
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checagem em campo. Um exemplo de interpretação é apresentado na figura 2 e as rosetas geradas a partir 
destes dados estão na figura 3.

Figura 2: Exemplo de fotointerpretação na área de estudo. O costão em detalhe é o da Ponta de Ubu. Em A) é apresentada a imagem 
original e em B) as feições lineares interpretadas. 

Figura 3: Diagramas de rosetas (frequência) geradas a partir da fotointerpretação. A) Foliações; B) Fraturas; C) Veios.

Aspectos Geológicos e Estruturais dos Costões e Ilhas Continentais

A partir das informações obtidas em campo e análise de lâminas delgadas foram individualizados quatro 
litotipos a partir de seus aspectos mineralógicos, texturais e estruturais: Sillimanita-Granada-Cordierita-
Biotita Gnaisse Migmatítico, Gnaisse Tonalítico Porfirítico, Gnaisse Tonalítico Médio a Grosso e Granitos 
Tardios. Foram caracterizadas uma gama de estruturas, com destaque para foliação penetrativa em 
diversos litotipos, dobras de arraste, falhas e fraturas.
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Sillimanita-Granada-Cordierita-Biotita Gnaisse Migmatítico

Os afloramentos ocorrem principalmente na porção nordeste da área, na Ponta de Ubú, Anchieta (ES), com 
uma estruturação caracterizada por um bandamento gnáissico contínuo e descontínuo, originado por 
injeção de rochas graníticas e que dão as características de um metatexito estromático (Figura 4A), com 
o melanossoma composto por biotita e o leucossoma composto por quartzo, feldspato e granada (Figura 
4B), que ocorrem como porfiroblastos de até 12 cm. Paralelo ao bandamento ocorre uma foliação do tipo 
xistosidade, marcada pela biotita.

São observados enclaves de uma rocha calciossilicática (Figura 4C), em contato abrupto. Por sua vez, 
também ocorre na forma de xenólitos com contatos difusos nos gnaisses tonalíticos (Figura 4D). É intrudido 
pelos Granitos Tardios e o contato entre eles se dá de forma abrupta.

Microscopicamente nota-se uma textura inequigranular porfiroblástica, marcada pela granada, com 
granulação variando entre 0,05 e 3,50 mm, e a forma dos cristais varia de xenoblástica a idioblástica. Possui 
textura classificada como lepidoblástica, marcada pela orientação da biotita. A mineralogia é dada por 
quartzo (20%), biotita (20%), plagioclásio (15%), ortoclásio (20%), cordierita (20%), granada (5%), sillimanita 
(5%) e opacos (Figura 4E e F). 

Figura 4: A) Afloramento do litotipo, evidenciando o bandamento métrico. Também é observado bandamento centimétrico em 
meio ao melanossoma (Ponta de Ubú); B) Amostra do litotipo); C) Xenólito de rocha calciossilicática no Sill-Grd-Crd-Bt Gnaisse 

Migmatítico; D) Xenólito do litotipo no Gnaisse Tonalítico Médio a Grosso; E) Porfiroblasto de Granada (Gr); F) Cristais de Quartzo 
(Qz), Plagioclásio (Pl) e Ortoclásio (Or).

Gnaisse Tonalítico Porfirítico

Este litotipo é o de maior ocorrência e é observado na porção central e sul da área, desde o costão abaixo da 
Ponte de Anchieta (ES) até a Ilha do Gambá, Piúma (ES). A principal característica desta rocha é sua textura 
porfirítica marcada por cristais de K-feldspatos de até 3 cm (Figura 5A). A matriz da rocha é composta por 
bandamento milimétrico de biotita e quartzo + feldspato (Figura 5B), com a matriz sendo ora mais máfica 
e ora mais félsica. Em escala de afloramento também é observada uma mudança de fácies para um gnaisse 
com granulação ainda mais grossa, com pórfiros de K-feldspato de até 8 cm (Figura 5C). 

Nos afloramentos ocorrem xenólitos máficos lentiformes, concordantes com a foliação, em contato abrupto 
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(Figura 5D e E) e xenólitos do Sill-Grd-Crd-Bt Gnaisse Migmatítico em contatos transicionais, assim como os 
contatos deste litotipo com o Gnaisse Tonalítico Médio a Grosso. Também são observadas feições que se 
assemelham a fusões parciais in situ.

Na microscopia se observa uma textura inequigranular granoblástica marcada pelos cristais de quartzo 
e feldspato (Figura 5F), e lepidoblástica marcada pelos cristais de biotita (Figura 5G). A composição 
mineralógica essencial é dada por quartzo (35%), plagioclásio (25%), ortoclásio (15%), biotita (25%). 
Como acessórios ocorrem apatita e zircão. Como principais feições tem-se os contatos poligonalizados de 
quartzo com o plagioclásio. Além disto, a biotita é responsável por marcar a xistosidade da rocha e, por ter 
ocorrência irregular, a rocha não apresenta bandamento composicional bem marcado. O ortoclásio possui 
contatos interlobados com os outros minerais.

Figura 5: A) Feições do afloramento (Praia do Sapê, Iriri); B) Amostra do litotipo (Praia do Sapê, Iriri); C) Mudança de fácies (Praia de 
Santa Helena, Iriri); D) Xenólito de rocha máfica concordante com a foliação; E) Agregados minerais de Quartzo (Qz), Plagioclásio 

(Pl), Ortoclásio (Or) - textura granoblástica; F) Cristais de biotita marcando textura lepidoblástica.

Gnaisse Tonalítico Médio a Grosso

Este litotipo é o de segunda maior ocorrência e é observado na porção central e sul da área, sempre 
relacionado ao Gnaisse Tonalítico Porfirítico (Figura 6A). A diferença entre os dois gnaisses se dá pela 
granulação (Figura 6B) e pela ocorrência de granada.

O contato com o Gnaisse Tonalítico Porfirítico é transicional a abrupto e difuso com o Sill-Grd-Crd-Bt 
Gnaisse Migmatítico. Possui também xenólitos da rocha calciossilicática (Figura 6E).

Quando analisada em lâmina delgada (Figura 6F, G e H) possui textura inequigranular, granoblástica, 
marcada pelos cristais de quartzo e feldspato, e lepidoblástica, marcada pelos cristais de biotita. Os 
contatos entre os cristais variam de interlobados a poligonais. A composição mineralógica essencial é 
dada por quartzo (30%), plagioclásio (30%), biotita (25%), ortoclásio (5%), microclina (5%) e sericita (5%). 
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As principais observações são: o quartzo possui contatos poligonalizados com outros cristais de quartzo 
e com plagioclásio, o plagioclásio apresenta contatos interlobados e poligonalizados com o quartzo e 
processo de sericitização, a biotita é a responsável por marcar a xistosidade da rocha e o ortoclásio possui 
contatos interlobados com outros minerais.

Figura 6: A) Contato entre os gnaisses, abrupto na parte inferior da imagem e transicional na parte superior B) Amostra do 
litotipo (Praia do Sapê); C) Xenólito de rocha calciossilicática (Praia da Areia Preta, Iriri); D) Cristais de ortoclásio (Or); E) Textura 

lepidoblástica marcada pela biotita (Bt);

Granitos Tardios

Unidade de menor expressão na área, são compostos essencialmente por cristais de feldspato e quartzo, 
com pequenas ocorrências de turmalinas nos veios de granulação mais grossa. Ocorre de forma tabular 
concordante e, predominantemente, discordante com estruturação da área (Figura 7A), não maiores que 
60 cm de espessura e tendem a ser de granulação mais grossa quando mais espessos, podendo apresentar 
zonamento (Figura 7B). Possuem contatos abruptos com todas as outras rochas e podem causar arrasto da 
foliação da encaixante, gerando dobras tanto de deslocamento lateral direito e esquerdo.

Figura 7: A) Granito Tardio concordante e discordante da foliação regional (tracejado); B) Zonamento com granulação mais grossa 
nas bordas (Praia de Ubú).
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Caracterização estrutural de campo

Os costões e ilhas continentais são estruturados por uma foliação contínua penetrativa (Sn), marcada 
pela biotita nos gnaisses tonalíticos e migmatíticos (Figura 8A), com atitude média de N43E/83 (n = 34), 
corroborando assim os dados obtidos por sensoriamento remoto. Contidas nos planos da Sn ocorrem 
lineações minerais de estiramento (Ln) no quartzo com atitude média 042/19, observadas nas porções 
não migmatíticas do Sill-Gr-Crd-Bt Gnaisse Migmatítico. Paralela a esta foliação ocorrem feições de 
deformações não co-axiais, marcadas por porfiroclastos de feldspatos e bolsões leucocráticos no Gnaisse 
Tonalítico Porfirítico (Figura 8B), e de granadas, no Sill-Gr-Crd-Bt Gnaisse Migmatítico (Figura 8C), com 
deslocamento lateral direito e esquerdo, entretanto estas feições não são observadas ao longo de toda a 
área de trabalho. Por vezes, a Sn estrutura-se em dobras intrafoliais, apertadas a isoclinais, servindo como 
plano axial das mesmas (Figura 8D e E). A concordância espacial dos componentes dessas dobras com a 
Sn demonstra um caráter de transposição de estruturas pretéritas. Essas dobras são centimétricas, sendo 
observadas nos litotipos Sill-Gr-Crd-Bt Gnaisse Migmatítico e no Gnaisse Tonalítico Porfirítico.

Na área de trabalho também são observadas estruturas típicas de deformação rúptil-dúctil, caracterizadas 
pelas dobras de arrasto (Figura 8F e G) na foliação das encaixantes, causada pela intrusão dos granitos 
tardios. Estas intrusões ocorrem em diversas direções, como observado na Figura 3, porém com maior 
frequência associadas aos planos de fraturas que possuem atitude média de N34W/66 (n = 45).

Figura 8: A) Foliação penetrativa Sn no Sill-Gr-Crd-Bt Gnaisse migmatítico; B) Deslocamento lateral direito em bolsão leucocrático 
no Gnaisse Tonalítico Porfirítico e em C) Deslocamento lateral esquerdo marcado pelo porfiroblasto de granada do gnaisse 

migmatítico; D) e E) dobras intrafoliais apertadas; F) e G) Dobras de arrasto com deslocamento lateral direito e esquerdo, 
respectivamente.
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Croquis de detalhe

Figura 9: Mapa geológico da área de trabalho. Croquis de detalhe dos costões rochosos destacados em (A), (B) e (C).

DISCUSSÕES E CONCLUSÕES

A utilização do VANT como ferramenta pré-campo mostrou-se eficaz, visto que os strikes das estruturas 
foram identificados com precisão, quando comparados com os dados obtidos em campo (Figura 10). 
Com relação às observações em campo, a identificação de uma foliação regional (Sn) (N43E/83) em 
conjunto com as dobras apertadas a isoclinais, que possuem plano axial paralelo à Sn, sugerem um evento 
deformacional durante o estágio colisional da orogenia e capaz de transpor estruturas pretéritas, ideia 
proposta por Féboli (1993). 

Figura 10: Dados de foliação (A’ e A), fraturas (B’ e B) e veios (C’ e C), em forma de estereogramas na parte superior e rosetas de 
frequência na parte inferior.
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As estruturas de deformação não co-axial nos costões e ilhas, observadas em porfiroclastos e bolsões 
leucocráticos do Gnaisse Tonalítico Porfirítico e porfiroblastos do Sill-Gr-Crd-Bt Gnaisse Migmatítico são 
aqui interpretadas como provenientes de deformação progressiva, visto que não ocorrem milonitos na 
área. Tais feições foram interpretadas por Féboli (1993) como provenientes da Zona de Cisalhamento 
Iconha (ZCI), não se descarta a hipótese da influência da ZCI, gerada durante o escape lateral do orógeno, 
entretanto a distância de mais de 10 km torna a hipótese menos provável para o que foi observado neste 
trabalho.

O Sill-Gr-Crd-Bt Gnaisse Migmatítico apresenta estrutura migmatítica estromática e uma mineralogia 
típica de metassedimentos pelíticos, além de xenólitos de rocha calciossilicática, sendo possivelmente 
gerado no metamorfismo da bacia de retroarco do evento orogênico, podendo então ser correlacionado 
ao Complexo Nova Venécia (Vieira et al., 2015).

O Gnaisse Tonalítico Porfirítico e o Gnaisse Tonalítico Médio a Grosso possuem mineralogia essencial similar 
e contato transicional entre eles, sendo interpretados como mudanças de fácies dentro de uma mesma 
unidade e podem ser correlacionados ao que Féboli (1993) chama de gnaisses tonalíticos da porção 
costeira do ES, cartografada por Vieira et al. (2015) como a Suíte Bela Joana. Os contatos difusos entre esta 
unidade e os xenólitos do Sill-Gr-Crd-Bt Gnaisse Migmatítico, em conjunto com os pequenos xenólitos de 
rocha calciossilicática nos gnaisses tonalíticos, assim como observado por Rego (1989), sugerem a gênese 
da Suíte Bela Joana a partir da fusão do Complexo Nova Venécia. 

O litotipo Granito Tardio pode ser relacionado à fase final do processo orogênico, visto que não apresentam 
feições de deformação e também cortam as outras unidades. As duas fácies deste litotipo, fina e pegmatítica, 
indicam um processo de resfriamento lento. Sugere-se que este litotipo é correlacionável com a Supersuíte 
G5 (Pedrosa-Soares et al., 2011).

Como sugestões para futuros estudos, eventualmente uma modelagem 3D com o uso de VANT pode trazer 
resultados ainda mais robustos acerca da estruturação dos costões, em conjunto com o campo. Devido às 
variações faciológicas, que ocorrem em poucos metros de afloramento, sugere-se a utilização de métodos 
de análises geoquímicas para melhor compreensão da gênese dos litotipos.
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GEOLOGIA DOS COSTÕES ROCHOSOS E ILHAS COSTEIRAS DOS 
MUNICÍPIOS DE VILA VELHA E VITÓRIA (ES)

Brandão, P.H.N.1; Mota, R.C2; Duarte, B.P.3; Fortes, P.T.F.O.1 
1Universidade Federal do Espírito Santo; 2Eneva S/A; 3Universidade do Estado do Rio de Janeiro

RESUMO: Os granitoides que sustentam os costões rochosos e ilhas costeiras dos municípios de Vila Velha 
e Vitória, estão inseridos no contexto geológico do Orógeno Araçuaí, relacionado ao Ciclo Brasiliano e 
à granitogênese cambriana posterior ao colapso orogenético. O auxílio de imagens multiespectrais de 
alta resolução espacial (2 cm/pixel) obtidas por Veículo Aéreo Não Tripulado (VANT) foi fundamental 
para o mapeamento geológico-estrutural que resultou em mapas geológicos em escala de superdetalhe 
(1:1.000), possibilitando o posicionamento dos litotipos em unidade litoestratigráfica cartografada em 
escala regional (1:100.00 e 1:400.000). As estruturas geológicas, extraídas por interpretação visual de 
imagens de VANT e medidas em campo, tais como a direção de contatos litológicos, de alinhamento de 
enclaves, de diques de Diabásio e a orientação de fenocristais de feldspato, todas entre N10W e N30W, 
sugerem que tais estruturas estejam relacionadas com o Feixe de Lineamentos Colatina, devendo ser 
ressaltada também a ocorrência frequente de pares conjugados de fraturas NNW-SSE e WSW-ENE com 
mergulhos subverticais. Foram identificados 5 Litotipos: 1) Granito Porfirítico: rocha isotrópica; coloração 
rosada; textura fanerítica porfirítica; granulação média à grossa; monzogranítico a sienogranítico; 
composto por quartzo, K-feldspato, plagioclásio, biotita e allanita; comumente, tem forte orientação de 
fenocristais de K-feldspato; 2) Granodiorito/Tonalito: geralmente associado ao Litotipo 1 e em contato 
abrupto ou gradacional com o mesmo, comumente caracterizado por zona de espessura métrica, rica em 
enclaves máficos decimétricos de formato sigmoidal, e localmente com feições de mistura de magma do 
tipo mingling; coloração acinzentada; textura inequigranular; granulação fina a grossa; granodiorítico a 
tonalítico; composto por plagioclásio, quartzo, biotita, K-feldspato, hornblenda e granada subordinada; 
localmente com fenocristais orientados de K-feldspato de 3-5 cm de comprimento; no extremo sul da 
área estudada apresenta maior quantidade de granada, feições de migmatização e enclaves gnáissicos 
compostos por granada, biotita e feldspato; 3) Granito fino a médio: por vezes aplítico; intrusões tabulares 
centimétricas a decimétricas, sem orientação preferencial, nos Litotipos 1 e 2; coloração rosada; textura 
fanerítica equigranular; granulação fina a média; sienogranítico; composto por microclina, quartzo, biotita, 
plagioclásio e, localmente, allanita; 4) Pegmatitos: veios pegmatíticos intrusivos em todos os litotipos 
anteriores; tabulares sem orientação preferencial e, mais raramente, como bolsões; espessura decimétrica 
a métrica; compostos por K-feldspato, quartzo e biotita; e 5) Diques de Diabásio: intrusões tabulares nos 
Litotipos 1 e 2; coloração cinza-escura a preta; espessura de até 5 m; textura subofítica; granulação fina; 
compostos por plagioclásio e clinopiroxênio.

PALAVRAS-CHAVE: MAPEAMENTO GEOLÓGICO, VANT, VILA VELHA/VITÓRIA-ES.

INTRODUÇÃO
1.1 Contextualização

A região sudeste do estado do ES é caracterizada pela ocorrência de costões rochosos expostos de forma 
sistemática ao longo da costa, dispostas em afloramentos de fácil acesso permitindo sua investigação 
em detalhe (Muehe, 2010). Essa região está inserida tectonicamente no núcleo anatético do Orógeno 
Araçuaí e seus registros remontam as fases sin e pós colisionais deste orógeno (Pedrosa Soares, 2007; 
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Alkimim, 2007). Ainda de acordo com os autores, a história evolutiva do Orógeno Araçuaí tem sua gênese 
no Neoproterozoico, representando uma reentrância como um sistema confinado dos paleocontinentes 
Congo- São Francisco. De acordo com Pedrosa Soares (2007), o Orógeno passou de uma evolução 
acrescionária, com a formação do Arco Rio Doce, para um Orógeno Colisional, que é marcado por uma 
grande granitogênese dividida em 5 fases: G1(Pré colisional), G2 (Sin colisional), G3 (Tardi colisional) e 
G5 (Pós colisional). A suíte G5 marca o estágio Pós colisional do Orógeno Araçuaí, por volta de 520-490 
Ma, representando o colapso gravitacional do Orógeno, em sua fase extensional (Pedrosa Soares, 2007; 
Alkimim, 2007). O relaxamento crustal gerou como principal feição a cristalização de magmas crustais 
e mantélicos, com possível mistura entre esses, comprovado pelos métodos isotópicos Sm-Nd e Rb-Sr 
(Wiedemann-Leonardos et al. 2000, Pedrosa-Soares et al., 2006, Silva et al. 2005). A Suíte G5 é do tipo I 
e A2, cálcio-alcalino rica em potássio e ferro, de composições graníticas ou charnockíticas, com termos 
enderbíticos e noríticos subordinados. De acordo com Sölner et al (2000), após o colapso orogênico no 
final do ciclo brasiliano, a crosta permaneceu aquecida, no período de 535 até 480 Ma, um novo episódio 
magmático reaquece a região metropolitana da Grande Vitória, representado por corpos charnoquíticos 
numa fase precoce, com um estágio final bimodal, sendo encontradas rochas ao longo do Feixe de 
Lineamentos Colatina (Alkimim et al., 2012).

1.2 Área de Estudo

A área de estudo localiza-se geograficamente na região costeira dos municípios de Vila Velha e Vitória, 
no estado do Espírito Santo, com afloramentos em costões rochosos das ilhas do Fato, do Frade e do Boi 
(Vitória), da pousada do Farol, do Farol de Santa Luzia e da Pedra da Sereia (Praia da Costa), Barra do Jucu 
e Ponta da Fruta (Vila Velha), além das ilhas costeiras de Boqueirão e Pituã, no arquipélago de Itatiaia. Os 
acessos aos costões rochosos nas áreas urbanas de Vitória e Vila Velha são por ruas e avenidas, enquanto o 
acesso à Barra do Jucu e Ponta da Fruta é pela rodovia ES-060 (Figura 1).

CONTEXTO GEOLÓGICO DA REGIÃO
METROPOLITANA DE VITÓRIA

Um dos primeiros levantamentos geológicos realizados na região metropolitana de Vitória foi no ano de 
1967, pelo autor J. Leal, com um trabalho na escala de 1:1. 000.000, da folha Vitória, que também englobou 
o mapeamento das demais macrorregiões do estado. Foram descritas na região da Grande Vitória rochas 
pré-cambrianas, além de depósitos terciários (Grupo Barreiras) e quaternários. São encontrados litotipos 
como Biotita-(Granada) gnaisses, gnaisses semifacoidais e facoidais, e granitoides pré-cambrianos. 
As fácies charnockíticas ocorrem na região de Viana-ES. Granitos e Granodiorito formam diques ou 
maciços geralmente associados aos gnaisses migmatizados (Liandrat,1972). Meneses e Paradella (1978) 
mapearam a região metropolitana da grande Vitória, conhecida por seus maciços de composição granítica 
a granodiorítica, de granulação média a grossa, com fácies porfiríticas, muitas vezes apresentando 
megacristais de K-feldspato orientados, preferencialmente a NW-SE, com a mineralogia formada por 
quartzo, feldspatos, biotita, magnetita e titanita, com a rocha apresentando coloração rósea a acinzentada. 
Foram englobadas na Suíte Intrusiva Espírito Santo rochas do estágio sin a pós colisional, do ciclo 
orogenético brasiliano, com composição predominantemente granítica a granodiorítica e que ocorrem na 
região sul do estado do Espírito Santo, tais como os maciços Vitória, Viana e Mestre Álvaro (Vieira, 2014). 
Segundo as folhas SF.23/24, Rio de Janeiro/Vitória (1983), além de rochas da Suíte Intrusiva Espírito Santo, 
também afloram rochas do Complexo Paraíba do Sul, da Suíte Intrusiva Aimorés, depósitos do Grupo 
Barreiras e depósitos quaternários (Machado Filho et al. ,1983. Segundo Fortes et al. (2009). O mapeamento 
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geológico na região metropolitana da Grande Vitória mostrou que predominam as feições com ocorrências 
de granitos em elevações topográficas isoladas, e ortognaisses subordinados a costões rochosos na 
região litorânea (Fortes et al., 2009). De acordo com Vieira et al. (2014) a litologia predominante na região 
metropolitana da Grande Vitória é o Granito Porfirítico, com ocorrências de autólitos de rocha máfica, 
provavelmente microdiorito (Figura 2). São observados, somente em escala de afloramento, migmatitos e 
leucogranitos do tipo S, especialmente nas ilhas e costões rochosos que bordejam o mar. De acordo com 
Fortes et al. (2009), a orientação de pórfiros nos granitos, a foliação verticalizada dos ortognaisses e as 
estruturas sigmoidais em enclaves apresentam direção preferencial a N20W e evidenciam uma zona de 
transcorrência predominantemente dextral que pode estar associada ao Alinhamento Vitória-Ecoporanga.

          

Figura 1. Mapa de localização da área de estudo. Figura 2. Recorte do Mapa Geológico do Estado do Espírito Santo na escala 
1.400.000 para os municípios de Vila Velha e Vitória-ES (Vieira et al., 2014). Fonte: Autor.

                                 
3 MATERIAIS E MÉTODOS
 
3.1 Pré-Campo 
A etapa pré-campo foi feita com base em: Revisão bibliográfica sobre a geologia local e regional, por 
meio de artigos científicos, cartas geológicas em diferentes escalas, livros e relatórios técnicos e confecção 
de base cartográfica em ambiente de Sistemas de Informações Georreferenciadas (SIG), utilizando os 
softwares Qgis 3.12, com arquivos vetoriais e matriciais para uso durante as atividades de campo, imagens 
multiespectrais de alta resolução espacial, com 2 cm por pixel, obtidas por VANT.
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3.2 Campo 

Nesta etapa foram feitas observações de afloramentos visando à obtenção de dados estruturais e 
petrográficos, analisando as relações de contatos entre as litologias. Para esta etapa foram utilizados a base 
cartográfica, bússola, caderneta de campo, câmera fotográfica, lupa, GPS, marreta e martelo petrográfico, 
além do uso de barco para chegar ao arquipélago de Itatiaia, em Vila Velha.

3.3 Pós Campo 

A última etapa consistiu na elaboração e descrição das lâminas delgadas de amostras representativas 
dos afloramentos visitados. As lâminas delgadas foram confeccionadas no Laboratório de Preparação do 
Departamento de Geologia (LPA/DGEL/UFES). As lâminas preparadas foram descritas com auxílio de um 
microscópio petrográfico Nikon, caracterizando as microtexturas, microestruturas e a mineralogia das 
rochas de diferentes unidades. 

3.4 VANT 

Os VANT’s diferenciam-se dos demais métodos científicos para capturar imagens aéreas, porque atingem 
áreas de difíceis acessos (Van Blyenburgh, 1999), e devido a sua capacidade de produzir um grande 
volume de dados, com reduzidos custos e tempo de processamento para imagens de alta resolução 
espacial (Carrivick et al., 2013). O VANT foi uma ferramenta utilizada nesta pesquisa para obter imagens 
de alta resolução espacial, especialmente em locais de difícil acessibilidade, nos costões rochosos e ilhas 
costeiras. Foi utilizada na etapa de campo, auxiliando no caminhamento, e na etapa pós campo, com o 
processamento das imagens no software Qgis 3.12, com a confecção dos mapas de pontos e geológico. 
As imagens do VANT foram geradas pela fabricante DJI (modelo Phantom 4), cuja câmera é de 12.4 MP 
de foco fixo de 20 mm. O equipamento possui um GPS de precisão métrica embarcado, o que viabiliza a 
geração de fotos georreferenciadas. As imagens foram capturadas entre 50 e 75 metros de altura, sendo 
posteriormente mosaicadas e ortorretificadas com o software DroneDeploy, gerando ortofotos com 
resolução de 2 cm/pixel4.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
 
4.1 Geologia Local 

A área de estudo envolveu 8 costões rochosos e 2 ilhas costeiras, sendo identificados cinco Litotipos ou 
unidades de mapeamento: Granito Porfirítico, Granodiorito/Tonalito, Granito Fino a Médio, Pegmatitos 
e Diques de Diabásio, delimitando os contatos por diferenças composicionais e estruturais. O Granito 
Porfirítico e o Granodiorito/Tonalito apresentam fenocristais de feldspatos orientados a NW, e estabelecem 
relação de contato abrupto entre si, como em afloramentos da Ilha do Frade e do Boi. O Granito Fino a 
Médio e o Pegmatito dispõem-se nos afloramentos em formas de bolsões e diques tabulares, variando de 
espessuras centimétricas a métricas, sem orientação preferencial, como na Ilha do Boi e na Praia da Costa. 
Os Diques de Diabásio são tabulares e variam de espessuras centimétricas a métricas, orientados a NW, e 
com mergulho subvertical.
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4.1.1 Granito Porfirítico

Esta rocha apresenta-se isotrópica, de coloração rosada, é inequigranular porfirítica, geralmente com 
orientação de megacristais de Feldspatos (Figura 3, A). É composta essencialmente por Quartzo (35%), 
K-Feldspato (30%), Plagioclásio (20%) e Biotita (15%), podendo ocorrer minerais traços e acessórios como 
Allanita. Esta unidade de mapeamento é constituída por rochas que variam de composição granítica a 
sienogranítica, com a textura porfirítica e afinidade alcalina prevalecendo entre as faciologias apresentadas, 
aparecendo em altos estruturais próximos a costa, representada nos afloramentos da Ilha do Fato, Ilha do 
Frade e Ilha do Boi (Figura 3, F) localizados no município de Vitória. Há ocorrência de intrusões aplíticas, 
diques e bolsões pegmatíticos de composição granítica. Esta litologia apresenta fenocristais de feldspato 
orientados preferencialmente na direção N15W. Ocorre geralmente associada com o Granodiorito/Tonalito, 
estabelecendo relação de contato abrupto ou gradacional, separados por zona de enclaves máficos com 
formato sigmoidal. Há ocorrência de fraturas em direções preferenciais, formando pares conjugados a 
NNW-SSE e WSW-ENE.

4.1.2 Granodiorito/Tonalito 

Esta rocha apresenta coloração acinzentada, é heterogênea, inequigranular, variando da granulação fina 
a grossa. Macroscopicamente é composta por grãos de Plagioclásio (40%), Quartzo (30%), Biotita (20%), 
K-Feldspato (10%) e minerais acessórios. Engloba rochas nos campos do Granodiorito a Tonalito. Há 
ocorrência de enclaves máficos com formatos arredondados e sigmoidais, de tamanhos centimétricos e 
geralmente nos contatos litológicos, ocorrem zonas métricas de enclaves máficos. Na entrada da Ilha do 
Frade é encontrada uma rocha plutônica mesocrática, holocristalina, inequigranular fina a média. Em geral 
os grãos apresentam contato poligonal, com porções interlobadas. É composta por grãos de Quartzo, 
Plagioclásio, Hornblenda, Biotita, Ortoclásio, Zircão, Opacos, Apatita e Sericita. Nos pontos da Ilha do Fato 
e na Pedra da Sereia o Granodiorito/Tonalito é cortado por diques tabulares das unidades de mapeamento 
Granito Fino a Médio e Pegmatito (Figura 3, B). As intrusões não possuem direção preferencial, cortando 
todo afloramento, como enxames de diques de aproximadamente 30 cm de espessura. Há ocorrência de 
enclaves máficos em formatos sigmoidais, variando entre 15 cm e 60 cm de comprimento. Nos pontos da 
Ilha do Fato e na Pedra da Sereia o Granodiorito/Tonalito é cortado por exames de diques de granulação fina 
à média e Pegmatíticos, e veios aplíticos. Este costão rochoso possui a maior densidade de fraturas dentre 
todos os pontos da área, formando pares conjugados a E-W e N-S (Figura 3, G). Na Ilha de Pituã, na parte sul 
do afloramento o Granodiorito/Tonalito apresenta pares conjugados de fraturas a NNW-SSE e WSW-ENE. Na 
parte norte do afloramento ocorrem porções do Granodiorito/Tonalito e porções do Granito Fino a Médio, 
rico em Allanita, estabelecendo relação de contato abrupto em algumas porções. Na Ilha de Boqueirão, 
Arquipélago de Itatiaia, o Granodiorito/Tonalito é litologia predominante, com megacristais prismáticos 
de feldspato de aproximadamente 3 - 5 cm de comprimento. Alguns fenocristais do Granodiorito/Tonalito 
se encontram injetados nos enclaves máficos sigmoidais. Na entrada do costão rochoso da Praia do Barrão, 
Barra do Jucu, o Granodiorito/Tonalito ocorre com presença de granada e apresentando enclaves máficos 
e gnáissicos. Na parte sudeste do costão rochoso são encontradas porções leucocráticas e mesocráticas, 
com feições de assimilação de magma. É possível observar a relação de interação mecânica entre a rocha 
leucocrática e a mesocrática, com porções da rocha leucocráticas envolvidas pela rocha mesocrática e 
porções mesocráticas envolvidas por porções leucocráticas. Ocorrem porções migmatizadas, compostas 
essencialmente por grãos de Quartzo (40%), Biotita (20%), Feldspato (35%) e Granada (5%), variando de 
Granada-Biotita-Feldspato Gnaisse a Leucogranito com Granada. Localmente com dobras centimétricas 
e foliação caótica em partes do afloramento (Figura 3, H). No afloramento do costão rochoso da Praia da 
Ponta da Fruta, o Granodiorito/Tonalito apresenta grãos de feldspato em formato sigmoidal, orientados a 



Contribuições à Ciência e Técnica dos(as)
Jovens Geólogos(as) Brasileiros(as)

169

IS
BN

 | 
 9

78
-6

5-
99

26
88

-4
-7

N20W. Neste ponto é evidente a relação de corte entre o Granodiorito/Tonalito e diques de Granito Fino a 
Médio e Pegmatítico (Figura 3, I).

4.1.3 Granito Fino a Médio

É composto mineralogicamente por Feldspato (40%), Quartzo (35%), Biotita (15%) e Allanita (10%), 
ocorrendo na granulação fina e média. Apresenta-se como diques tabulares e como enxame de diques 
na Ilha do Boi e na Pedra da Sereia (Figura 3, C). Ocorre em todos afloramentos de forma discordante 
intrudido nos litotipos Granodiorito/Tonalito e Granito Porfirítico, e é cortado pelo Dique Pegmatítico.

4.1.4 Pegmatito

O Pegmatito apresenta-se de forma tabular, subvertical e corta de forma discordante todas as intrusões 
anteriores. É formada por grãos de quartzo, feldspato e biotita com dimensões de 3 cm – 6 cm. Os diques 
ocorrem em várias direções e variadas espessuras, aproximadamente entre 30 cm e 1 m de espessura, com 
formatos tabulares e porções como bolsões pegmatíticos. Ocorre mais expressivamente nos afloramentos 
da Ilha do Boi, na Pedra da Sereia, e no costão rochoso da Ponta da Fruta, formando estruturas como 
exames de diques (Figura 3, D).

4.1.5 Diabásio

Os diques de Diabásio foram encontrados em afloramentos da Ilha do Boi e na Ilha de Boqueirão (Figura 
3, E). Neste último ponto, o dique possuía aproximadamente 5 metros de espessura, formato tabular, 
subvertical, direção NW-SE e composição basicamente formada por grãos de plagioclásio e piroxênio, com 
direção NW e mergulho subvertical.

Figura 3. Mosaico com fotos e imagens de VANT. Fonte: Autor.
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4.2 Geologia Estrutural

O conjunto de unidades geológicas que afloram na área de estudo são representados por litologias advindas 
de intrusões, em formatos de plútons, diques, soleiras e veios. Estas estruturas foram condicionadas a partir 
do Neoproterozoico com o ciclo orogenético brasiliano. Em toda área de estudo a direção preferencial da 
orientação das rochas está em média entre N10W e N30W, evidenciados pela orientação dos feldspatos 
porfiríticos do Granito Porfirítico e do Granodiorito/Tonalito. Os enclaves máficos que ocorrem nas 
litologias Granito Porfirítico e Granodiorito/Tonalito estão paralelos a esta orientação. As fácies tardias de 
cristalização do Granito Porfirítico são veios aplíticos, e diques de granulação fina à média e Pegmatito, 
intrudem os litotipos Granodiorito/Tonalito e Granito Porfirítico sem direção preferencial, às vezes com 
intrusões de alta densidade, formando enxames de diques, no Clube Ítalo, localizado na Ilha do Boi e na 
Pedra da Sereia, localizado na Praia da Costa.

4.2.1 Megacristais de Feldspato Orientados 

O litotipos Granito Porfirítico e Granodiorito/Tonalito, representantes da unidade Maciço Vitória, da Suíte 
Intrusiva Espírito Santo, são caracterizados por apresentar fluxo magmático, com origem pós tectônica, 
evidenciado pelos fenocristais de feldspatos. Esta orientação encontra-se em média preferencialmente a 
N20W, com alguns raros fenocristais fugindo da orientação preferencial.

4.2.2 Diques e Fraturas

Os diques de composição granítica, representam as litologias Granito de granulação fina à média e Pegmatito. 
Possuem formatos tabulares, com tamanhos centimétricos a métricos, cortando os afloramentos do 
Granito Porfirítico e do Granodiorito/Tonalito sem orientação preferencial. Os diques máficos de Diabásio, 
possuem contato abrupto com as demais litologias, de aproximadamente 3 metros de comprimento na 
Praia da Esquerda, ilha do Boi. Outro dique encontrado é na Ilha de Boqueirão, com sua camada medindo 
aproximadamente 5 metros de espessura. Os diques de Diabásio encontram-se paralelos à orientação do 
fluxo ígneo, a N15-30W. As fraturas afetam as rochas dos costões e ilhas rochosas preferencialmente em 
duas direções, formando pares conjugados a NNE-SSW e WSW-ENE. O afloramento com maior disposição 
de fraturas está localizado na Pedra da Sereia.

4.3 Discussões

A área de estudo contempla os costões rochosos e ilhas costeiras da Grande Vitória, envolvendo os 
municípios de Vitória e Vila Velha. A base da litoestratigrafia da área é formada pelo Granodiorito/Tonalito 
e pelo Granito Porfirítico, correlatos a unidade Maciço Vitória (εγ5esvit), da Suíte Intrusiva Espírito Santo 
(Vieira et al., 2014). As duas unidades de mapeamento apresentam enclaves máficos, e em zona de 
contato entre esses dois litotipos a frequência dos enclaves aumenta muito. Nas Ilhas do Frade e do Boi é 
evidenciado a associação entre as duas litologias, hora com a rocha Granodiorito/Tonalito, hora com a rocha 
Granito Porfirítico. Essas duas unidades de mapeamento apresentam contatos abruptos e gradacionais 
entre si. O meio da coluna litoestratigráfica da área de estudo é composta por rochas relacionadas às fases 
tardias da granitogênese G5, composto por bolsões e diques de granulação fina a média e pegmatitos, 
correlatos mineralogicamente à unidade do Maciço Vitória. As intrusões tardias de composição granítica 
dispõem-se nos afloramentos em formas tabulares ou como enxames de diques, com espessuras variando 
de centimétricas a métrica. No topo da sequência litoestratigráfica há a presença de diques máficos de 
Diabásio, encontrados na Ilha do Boi e Ilha de Boqueirão. Tais diques estão paralelos ao fluxo ígneo e 
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representam a intrusão máfica relacionada a alívio de tensão, possivelmente na abertura do Mesoatlântico, 
com idade de 115 Ma (Stewart et al., 2006). As rochas da área de estudo apresentam direção preferencial 
sistematicamente a NW, incluindo os enclaves máficos que aparecem tanto no Granito Porfirítico, quanto 
no Granodiorito/Tonalito. Estes enclaves sigmoidais aparentam ter preferência pela transcorrência dextral, 
podendo a área estar afetada pela Faixa Colatina (Novais et al., 2004). A área de estudo é afetada por fraturas 
em duas direções preferenciais, a NNW-SSE e a WSWENE, formando pares conjugados e estruturas do tipo 
dominó. De acordo com Vieira et al. (2014), as feições migmatíticas e os Leucogranitos do Tipo S foram 
descritos na unidade Maciço Vitória (εγ5esvit) e são observados somente em escala de afloramento, vistas 
em campo no ponto 16, Ilha do Frade, com a presença de porções do Leucogranito com Granada, no costão 
rochoso da Barra do Jucu, com presença do Leucogranito com Granada e evidencias de migmatização, 
com porções com foliação caótica. 

5 CONCLUSÃO 

O mapeamento geológico na escala 1:1.000 realizado nos costões rochosos e ilhas costeiras dos 
municípios de Vila Velha e Vitória, apresenta maior detalhe em relação a trabalhos anteriores, os quais 
tinham objetivos de mapeamento geológico em escalas regionais (Figura 4). Descrições mais detalhadas 
dos aspectos estruturais e texturais, assim como das relações de contato entre os litotipos rochosos, 
com o auxílio de imagens multiespectrais de VANT, possibilitou a diferenciação entre os litotipos Granito 
Porfirítico e Granodiorito/Tonalito, correlatos à unidade Maciço Vitória, da Suíte Intrusiva Espírito Santo. 
O Granito Porfirítico e o Granodiorito/Tonalito possuem enclaves máficos, formando zonas nos contatos 
litológicos, possuem uma associação intrínseca, com as duas rochas interagindo mecanicamente entre si e 
com os enclaves máficos em alguns pontos, possuindo relação temporal concomitante em suas gêneses. 
A litoestratigrafia da área apresentada é formada na base da coluna pelo Litotipo Granodiorito/Tonalito, 
correlato à Suíte Intrusiva Espírito Santo. Aquele Litotipo apresenta porções migmatizadas, como nas 
Praias da Castanheira, Ilha do Frade e na Barra do Jucu, e ocorre Granada em quantidade varietal nesses 
afloramentos. O Granito Porfirítico e o Granodiorito/Tonalito são correlatos a unidade Maciço Vitória, da 
Suíte Intrusiva Espírito Santo. São considerados pós tectônicos, por não apresentarem foliação regional 
e por terem evidências de fluxo magmático a NW. Os diques graníticos de granulação fina a média e 
pegmatitos representam as fases residuais do magma granítico, formando litotipos tardios, cristalizados 
durante o Ordoviciano, com idade de 485,4 Ma (Fortes et al., 2014). O último Litotipo cristalino presente na 
área são os diques de Diabásio, com espessuras centimétricas a métricas, paralelas à orientação das rochas 
a NW. Este Litotipo está relacionado com a fase de abertura do Mesoatlântico (Stewart et al., 1996).
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Figura 4. Compilado de mapas geológicos, do P1 no extremo norte, ao P10 extremo sul da área de estudo. Fonte: Autor.
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GEOLOGIA DOS COSTÕES ROCHOSOS E ILHAS COSTEIRAS DO 
MUNICÍPIO DE GUARAPARI (ES)

Oliveira, H.M.1; Mota, R.C.2; Fortes, P.T.F.O.1

1Universidade Federal do Espírito Santo; 2Eneva S/A

RESUMO: Os costões rochosos do município de Guarapari, região metropolitana de Vitória no estado do 
Espírito Santo (ES), estão inseridos geologicamente em terrenos de alto grau metamórfico com intensa 
anatexia de rochas metassedimentares e granitogênese neoproterozoicas entre as Faixas/Orógenos 
Ribeira e Araçuaí, caracterizando grande complexidade geológica. Os trabalhos geológicos sistemáticos 
realizados no ES são de pequeno detalhe e assim, o presente trabalho objetivou a caracterização dos 
aspectos geológicos existentes nos costões rochosos e ilhas costeiras de Guarapari, além da realização de 
mapeamento geológico-estrutural elaborado com auxílio de imagens multiespectrais de alta resolução 
espacial obtidas por Veículo Aéreo Não-Tripulado (VANT), o que resultou em mapas geológicos em escalas 
de superdetalhe (1:1.000), detalhe (1:20.000) e semidetalhe (1:50.000). Após as etapas de campo, foi possível 
a identificação de sete unidades de mapeamento principais, a saber: 1) Sillimanita-granada-cordierita-
biotita gnaisse migmatítico, 2) Granada-biotita granito foliado, 3) Charno-enderbito, 4) Hornblenda-
biotita tonalito, 5) Granitoide megaporfirítico com granada, 6) Leucogranito foliado e 7) Granitoide tardio. 
Com isso, possibilitou-se o posicionamento dos litotipos em unidades litoestratigráficas representativas 
de diferentes estágios de sua evolução tectônica, tais como: Complexo Nova Venécia/Grupo São Fidélis 
(complexos paragnáissicos pré-colisionais); Suíte Ataléia (granitoides sin a tardi-colisionais tipo S); Suíte 
Bela Joana (granitoides sin a tardi-colisionais tipo C); Suíte Carlos Chagas (granitoides sin a tardi-colisionais 
tipo S) e Suíte Intrusiva Espírito Santo (granitoides pós-colisionais). As foliações com direções gerais NE-
SW, ENE-WSW e EW com fortes mergulhos para SE, S e N e a orientação de pórfiros de feldspato com 
direções NE e EW sugerem maior semelhança com estruturas geológicas descritas para o Orógeno Ribeira. 

PALAVRAS-CHAVE: MAPEAMENTO GEOLÓGICO, VANT, GUARAPARI-ES.

INTRODUÇÃO

As primeiras informações sobre a Geologia do Estado do Espírito Santo (ES) foram registradas em mapas 
geológicos da América do Sul e do Brasil em meados do século XIX até a década de 60 do século XX. A 
partir disso, foram confeccionados os primeiros mapas geológicos do ES, com destaque para o trabalho 
de Brajnikov (1954) na escala de 1:400.000 e de Silva & Ferrari (1976). A partir da década de 90 foram 
confeccionados mapas geológicos na escala de 1:100.000 por meio do PLGB e do PRONAGEO, que 
resultaram no mapa geológico do ES, em escala 1:400.000 (Vieira et al., 2013), a partir da compilação e 
integração de informações produzidas ao longo das últimas décadas. Porém, ainda há uma carência de 
estudos de detalhe no mesmo, como registrado pelo próprio autor.

A área de estudo está inserida entre as porções setentrional e central da Província Mantiqueira, 
respectivamente representadas pelos Orógenos Araçuaí e Ribeira, que apesar de contíguos, têm sua 
compartimentação tectônica como um exercício de difícil consenso, com discussões que refletem a 
complexidade da região (Hasui, 2012). Portanto, a necessidade de estudos geológicos mais detalhados, 
especialmente com relação à cartografia geológica em escalas superiores a 1:100.000, justifica o 
desenvolvimento de levantamento geológico nos diversos costões rochosos e ilhas costeiras da área de 
trabalho.
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O objetivo principal do presente trabalho é a caracterização e descrição dos aspectos geológicos presentes 
nos afloramentos costeiros do município de Guarapari, localizado na região metropolitana de Vitória-ES 
(Figura 1). Além disso, foram definidos os tipos e estruturas geológicas da área e sua representação em 
mapas geológicos de maior detalhe.

Figura 1 - Localização da área de estudo, com destaque na delimitação dos costões rochosos e ilhas costeiras, em vermelho (Fonte 
dos dados vetoriais: IBGE, 2019)

CONTEXTUALIZAÇÃO GEOLÓGICA REGIONAL

A área de estudo está inserida no contexto da Província Mantiqueira, uma entidade geotectônica datada 
do final do Neoproterozoico e início do Paleozoico. Esta Província encontra-se inserida a leste dos Crátons 
São Francisco (CSF) e Rio de La Plata, sendo limitada pelas províncias Tocantins, São Francisco e Paraná, e 
bordejada a leste, pela margem continental (Almeida et al. 1977, 1981). A Província Mantiqueira desenvolveu-
se a partir da aglutinação do paleocontinente Gondwana Ocidental, de idade neoproterozoica, durante a 
orogênese Brasiliana-Pan Africana (Almeida et al., 1981). Conforme a subdivisão realizada por Heilbron et 
al. (2004), a Província Mantiqueira se divide em três segmentos: Meridional, Central e Setentrional – e a 
área de estudo se situa no limite entre os segmentos Setentrional e Central, que correspondem às faixas 
Araçuaí e Ribeira, respectivamente (Figura 2).

Figura 2 - Subdivisão da Província Mantiqueira em três setores: 
setentrional, central e meridional.

Fonte: Adaptado de Heilbron et al. (2004).



Contribuições à Ciência e Técnica dos(as)
Jovens Geólogos(as) Brasileiros(as)

176

IS
BN

 | 
 9

78
-6

5-
99

26
88

-4
-7

Segundo Pedrosa Soares et al. (2000), a mudança gradativa de S para N no comportamento estrutural, 
alterando de direção preferencial NE para NNE a N-S, demarcaria o limite entre as faixas Ribeira e Araçuaí. 
Porém, estudos mais recentes, como o de Tupinambá et al. (2007), Heilbron et al. (2013, 2017), Mota 
(2015) e Alkmim et al. (2017), estabelecem o conceito de continuidade entre essas faixas, caracterizado 
principalmente pela definição dos arcos magmáticos (acrescionários e cordilheiranos), além da 
correspondência entre as unidades e a evolução tectônica e deformacional conjunta.

Conforme a compartimentação tectônica do Orógeno Araçuaí, a área de interesse do presente estudo 
se situa no Núcleo Cristalino (NC), que segundo Alkmim et al. (2007), é o compartimento tectônico mais 
extenso, com maior complexidade estrutural e maior ausência de estudos. O NC inclui o embasamento 
Paleoproterozoico (Complexo Juiz de Fora), com metamorfismo entre as fácies anfibolito superior e 
granulito, ocorrendo extensa anatexia e granitogênese associada aos estágios orogênicos pré- a pós-
colisionais. No NC também são incluídos os Complexos Paragnáissicos e o Grupo Rio Doce, relacionados 
aos sedimentos oriundos do arco magmático acrescionário (Noce et al. 2007a; Pedrosa-Soares et al. 2007).
Na compartimentação do Orógeno Ribeira, a área de estudo se situa no Domínio Costeiro, onde segundo 
Tupinambá et al. (2012), ocorrem sucessões metassedimentares em fácies anfibolito alto a granulito, 
representados pelos gnaisses kinzigíticos (biotita gnaisses granatíferos, com sillimanita e, localmente, 
cordierita) normalmente migmatizados com lentes de rochas calcissilicáticas do Grupo São Fidélis. Estas 
unidades possuem idades de deposição neoproterozoica com contribuição do embasamento e Arco 
Magmático Rio Negro, além de quartzitos, lentes de rochas calcissilicáticas e anfibolitos (Schmitt et al 2004). 
Essas rochas são intrudidas por diversas gerações de granitoides, como os leucogranitos/leucocharnockitos 
e granitoides a charnockitos porfiríticos das unidades Bela Joana, Desengano e Angelim, além de granitos 
tardi- a pós-tectônicos (Tupinambá et al. 2012). A Figura 3 exibe a estruturação dos arcos magmáticos em 
torno do Cráton São Francisco, segundo Heilbron et al. (2013, 2017).

Figura 3 - Arcos magmáticos em torno do Cráton São Francisco. GXA: arco magmático Guaxupé; SFP: paleoplaca São Francisco; 
arcos magmáticos cordilheiranos: Serra da Bolívia (SBA), Rio Doce (RDA) e Socorro (SCA); RNA: arcos intraoceânicos juvenis a 

continentais imaturos (Serra da Prata e Rio Negro); CFT: Terreno Cabo Frio. SP: São Paulo; BH: Belo Horizonte; RJ: Rio de Janeiro; VI: 
Vitória.

Fonte: Heilbron et al. (2013, 2017).
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MATERIAIS E MÉTODOS

A elaboração do presente trabalho foi constituída por uma metodologia clássica de cartografia geológica, 
desenvolvida em três etapas principais: pré-campo, campo e pós-campo. Na etapa inicial fez-se a revisão 
bibliográfica, interpretação geológica de imagens e a preparação da base cartográfica para ser utilizada em 
campo. As imagens multiespectrais foram obtidas através de veículo aéreo não tripulado (VANT ou Drone), 
sendo posteriormente mosaicadas e ortorretificadas, gerando ortofotos com resolução de 2 cm/pixel. O 
alto grau de detalhamento dessas imagens, possibilitou o dimensionamento de afloramentos, a localização 
de contatos litológicos, observação de estruturas como falhas e dobras, facilitando a interpretação dos 
dados obtidos em todas as etapas do trabalho.

Na etapa de campo foi realizado o reconhecimento e caracterização das diferentes unidades de mapeamento 
a partir da averiguação de diversos afloramentos de forma sistemática. O procedimento realizado nos 
pontos foi a descrição do afloramento e litologias encontradas, dando ênfase às relações de contato, 
medição e descrição de elementos estruturais. Além disso, foram coletadas amostras representativas dos 
litotipos para posterior descrição macroscópica e para confecção de lâminas delgadas.

Na última etapa foi realizada a compilação e organização dos dados obtidos e o resultado foi a geração de 
tabelas e textos descritivos dos pontos demarcados. As amostras mais representativas dos litotipos foram 
descritas macro e microscopicamente. Nesta etapa também foi executada a produção e vetorização dos 
mapas geológicos em escalas de semi-detalhe (1:50.000), detalhe (1:20.000) e superdetalhe (1:1.000).

RESULTADOS

Geologia Local 

Foram individualizadas sete unidades de mapeamento principais, de acordo com suas relações de 
contato e caraterísticas petrográficas. De acordo com a distribuição geográfica, aspectos geológicos e 
relações petrogenéticas das unidades mapeadas, foi possível organizá-las em dois grupos principais 
denominados: Complexo gnáissico-migmatítico-granulítico, que abrange as unidades de mapeamento 
Sillimanita-granada-cordierita-biotita gnaisse migmatítico e granada-biotita granito foliado; e Granitoides 
sin-tectônicos, que engloba as unidades Charno-enderbito, Hornblenda-biotita tonalito, Granitoide 
megaporfirítico com granada e Leucogranito foliado, além do Granitoide tardio. Além destas unidades, 
são identificados depósitos sedimentares do Grupo Barreiras e coberturas superficiais.
Complexo gnáissico-migmatítico-granulítico 

4.1.1.1. Sillimanita-granada-cordierita-biotita gnaisse migmatítico

Esta unidade se estende por toda a área de estudo, destacando as regiões Sul e Central de Guarapari. 
Possui contato gradacional com o gr-bt granito foliado (Figura 4A), e é caracterizada por uma rocha com 
estrutura gnáissica com feições de migmatização. Possui bandamento marcado por bandas leucocráticas 
(leucossoma) compostas por quartzo, feldspato e cordierita, e bandas melanocráticas (melanossoma) 
compostas basicamente por biotita. Este bandamento varia bastante em espessura, podendo chegar a 
bandas métricas. Porém, bandas centimétricas a decimétricas ocorrem com mais frequência (Figura 4B, C).
A presença de granada é característica desta unidade e está associada principalmente às bandas 
leucocráticas, onde ocorrem grãos de granulação grossa a muito grossa (até cerca de 6 cm), indicando 
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uma textura granoblástica (Figura 4D). Estruturas migmatíticas são frequentes, bem como a ocorrência de 
lentes de rochas calcissilicáticas (Figura 4E, F). Intrusões graníticas tardias e veios pegmatíticos cortam as 
rochas desta unidade. 

Microscopicamente a rocha apresenta um bandamento composicional, marcado por níveis máficos 
compostos por biotita, muscovita, sillimanita, granada e minerais opacos, além de níveis félsicos (quartzo-
feldspáticos), com ocorrência de cordierita (Figura 4H). Os níveis máficos são milimétricos, inequigranulares 
com granulação fina a média e presença de pórfiros de granada com granulação grossa. Possui variações 
texturais sendo predominantemente granolepidoblástica, marcada por agregados de biotita e muscovita 
e secundariamente granonematoblástica, evidenciada por agregados de sillimanita (Figura 4G). O arranjo 
preferencial planar de ribbons de quartzo de granulação grossa a muito grossa é bem característico da 
unidade, assim como texturas de intercrescimento (mimerquita e simplectita).

Figura 4 – Aspectos geológicos do Sill-gr-crd-bt gnaisse migmatítico. A) Contato gradacional com Gr-bt granito foliado (níveis 
leucocráticos); B) Foliação característica, com aspecto gnáissico e moderada evidência de anatexia; C) Bandamento por segregação 

e estruturas estromáticas causadas por processos de anatexia mais intensos; D) Ocorrência de porções com granulação grossa a 
muito grossa de porfiroblastos de granada; E) Lente de rocha calcissilicática, em destaque; F) Estrutura migmatítica do tipo dobrada; 

G) Associação mineral entre cordierita (Crd), sillimanita (Sil) (inclusa em cordierita) e biotita (Bt) (LPX, aumento de 100x); H) Grãos 
orientados de biotita (Bt) e agregados granoblásticos de cordierita (Crd) com diversas inclusões de zircão (Zrn) (LPP, aumento de 

40x).

4.1.1.2. Granada-biotita granito foliado

Esta unidade ocorre em costões na região Sul e Central da área, associada com o Sill-gr-crd-bt gnaisse 
migmatítico em contatos gradacionais (Figura 5A). O litotipo que caracteriza esta unidade é uma rocha que 
varia entre leuco a mesocrática, de coloração acinzentada e foliação incipiente, marcada por níveis máficos 
compostos por biotita e níveis félsicos de composição quartzo-feldspática, levemente estirados (Figura 5B). 
Ocasionalmente, são identificados fenocristais de feldspato. A granada de granulação majoritariamente 
média, dispersa em meio à rocha, é característica (Figura 5C).

Intercalações de rochas calcissilicáticas são observadas, principalmente quando a transição com o Sill-gr-
crd-bt gnaisse migmatítico se estende por uma área maior (Figura 5D). Estruturas migmatíticas do tipo 
schollen e schlieren são frequentes, sendo compostas basicamente por biotita e granada, e representariam 
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o resíduo da fusão. 

Em termos microscópicos (Figura 5E, F), a rocha apresenta uma foliação metamórfica marcada por 
níveis máficos milimétricos a centimétricos orientados, compostos por biotita, muscovita e granada 
subordinadamente, além de níveis félsicos centimétricos, de composição quartzo-feldspática. Possui 
granulação média, podendo ocorrer grãos de granada, feldspatos e quartzo com granulação grossa, 
além de textura granolepidoblástica, caracterizada pelos grãos aglomerados de quartzo, k-feldspato e 
plagioclásio e grãos de biotita e muscovita orientados, respectivamente.

Figura 5 - Aspectos geológicos do Gr-bt granito foliado. A) Contato gradacional com o Sill-gr-crd-bt gnaisse migmatítico, 
respectivamente representados pelas porções leucocráticas e mesocráticas; B) Foliação marcada por níveis máficos e félsicos 

milimétricos; C) Granadas de granulação média; D) Lente de rocha calcissilicática moderadamente dobrada; E) associação mineral 
entre grãos de biotita (Bt), granada (Gr), quartzo (Qtz), plagioclásio (Pl) e k-feldspato (Or - ortoclásio). A granada apresenta 

inclusões de quartzo e plagioclásio (LPP, aumento de 100x); F) Textura granolepidoblástica evidenciada (LPX, aumento de 100x).

Granitoides sin-tectônicos

4.1.2.1. Charno-enderbito

O charno-enderbito ocorre abundantemente na área de estudo, principalmente relacionado com o Hb-bt 
tonalito, o qual possui contato gradacional e as vezes difícil de se caracterizar em afloramento. Localmente 
se observa o contato gradacional com o Granitoide megaporfirítico com granada e contatos abruptos com 
as demais unidades (Figura 6A). Caracteriza-se por uma rocha de coloração esverdeada, com granulação 
média a grossa, composta por quartzo, plagioclásio, biotita e piroxênio (Figura 6B). A ocorrência de níveis 
milimétricos de minerais máficos (biotita e piroxênio, majoritariamente) orientados, determinam uma 
foliação metamórfica incipiente na rocha.

Figura 6 - Aspectos geológicos do Charno-enderbito. A) Contato abrupto com o leucogranito foliado; B) Amostra de mão 
evidenciando a coloração típica esverdeada; C) Megacristais de k-feldspato tabular; D) Níveis métricos compostos por biotita 

(resíduo) e níveis quartzo-feldspáticos cristalizados in situ (leucossoma); E, F) Associação mineral entre grãos de biotita (Bt), quartzo 
(Qtz), plagioclásio (Pl), k-feldspato (Or - ortoclásio), ortopiroxênio (Opx) e minerais opacos (Opq). Texturas nematoblástica e ribbons 

de quartzo. (LPP e LPX, aumento de 100x).
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São observados megacristais de k-feldspato estruturados em níveis com orientação preferencial ENE-WSW 
(Figura 6C). São identificados níveis métricos ricos em biotita de granulação fina, com níveis centimétricos 
a decimétricos de composição quartzo-feldspática (Figura 6D). Esses níveis compostos basicamente 
por biotita podem ser interpretados como resíduo da fusão, enquanto as porções quartzo-feldspáticas 
representariam o líquido segregado, cristalizado in situ (i.e., o leucossoma). Esta feição é observada 
localmente.

Microscopicamente, a rocha é inequigranular porfirítica, com granulação média, contendo grãos 
de ortopiroxênio de granulação grossa (Figura 6E, F). Apresenta foliação metamórfica formada por 
bandamento composicional, e é evidenciado por níveis contendo minerais máficos como ortopiroxênio, 
biotita e minerais opacos, e os níveis félsicos compostos por quartzo em forma de ribbons e cristais de 
plagioclásio. Possui textura granolepidoblástica, marcada por grãos de quartzo e plagioclásio agregados e 
por grãos de biotita agregados e orientados. 

4.1.2.2. Hornblenda-biotita tonalito

Ocorre amplamente na área de estudo e possui contato com as demais unidades, porém, com o charno-
enderbito é o mais marcante devido ao contato ser bem difuso. É representada por uma rocha de coloração 
cinza a cinza esverdeada, eventualmente com uma foliação gnáissica pouco evidente (Figura 7A). Possui 
uma matriz de granulação fina a média, composta basicamente por quartzo, feldspato e biotita, sendo 
possível caracterizar níveis máficos milimétricos a centimétricos compostos principalmente por biotita. 
Uma característica marcante também desta unidade é a presença de pórfiros de feldspato alongados, 
geralmente em uma direção preferencial, observados em porções métricas de alguns afloramentos. Esses 
pórfiros ocasionalmente se encontram em formato ocelar e/ou tabular (Figura 7B). Foram observadas 
porções com quantidade considerável de granada, associadas à bolsões leucocráticos centimétricos 
a decimétricos e/ou níveis máficos (Figura 7C). A ocorrência de estrutura migmatítica do tipo schlieren 
composta essencialmente por biotita é frequente (Figura 7D), assim como de aplitos de composição 
quartzo-feldspática. 

Em termos microscópicos (Figura 7E, F), apresenta granulação média e xistosidade bem pronunciada, 
caracterizada por cristais de biotita orientadas segundo uma direção preferencial. Possui textura 
granolepidoblástica, dada por cristais equigranulares agregados de quartzo e feldspato, e pela orientação 
de cristais de biotita e minerais opacos. Subordinadamente, pequenos grãos de hornblenda desenvolvem 
textura nematoblástica.

Figura 7 - Aspectos geológicos do Hb-bt tonalito. A) rocha sem foliação aparente, com presença de grãos em formato de augen; B) 
Porção métrica de pórfiros de feldspato orientados; C) Grande concentração de grãos de granada associados a bolsão leucocrático, 
de composição quartzo-feldspática; D) Estrutura migmatítica do tipo schlieren; E, F) Associação mineral entre biotita (Bt), quartzo 

(Qz), plagioclásio (Pl), k-feldspato (Or - ortoclásio). Textura granolepidoblástica e ribbons de quartzo evidentes. (LPP e LPX, aumento 
de 100x).
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4.1.2.3. Granitoide megaporfirítico com granada

O litotipo característico dessa unidade ocorre apenas na porção central e norte da área. O contato com as 
unidades Sill-gr-crd-bt gnaisse migmatítico e charno-enderbito é observado pontualmente (Figura 8A, B), 
onde ocorre em contato abrupto e gradacional, respectivamente.

A rocha possui matriz composta por quartzo, feldspato, biotita e granada. Uma das principais características 
são os megacristais de k-feldspato, em sua maioria de cerca de 6 cm e tabulares, sendo observados cristais 
de até 10 cm, caracterizando uma estrutura facoidal (Figura 8C). Além disso, a orientação marcada pelos 
megacristais de k-feldspato também se destaca nos afloramentos. Essa orientação possui uma direção 
preferencial ENE-WSW. Ocorrem enclaves de biotita gnaisse com bandamento milimétrico (Figura 8D), além 
de bolsões leucocráticos compostos por quartzo e feldspato, contendo grande quantidade de granada de 
granulação grossa (Figura 8E), assim como indicadores cinemáticos, que indicam movimentação destral 
(Figura 8F). 

Em lâmina delgada (Figura 8G, H), a rocha exibe uma foliação metamórfica incipiente, evidenciada por 
grãos de quartzo estirados (forma de ribbons) e de aglomerados de biotita relativamente orientados. 
Possui granulação média a grossa, subordinadamente ocorrendo grãos de k-feldspato e quartzo com 
granulação muito grossa, e textura granolepidoblástica definida por aglomerados de quartzo, k-feldspato 
e plagioclásio e de biotita orientados. 

Figura 8 - Aspectos geológicos do Granitoide megaporfirítico com granada. A, B) Linha vermelha = contato abrupto com o Sill-gr-
crd-bt gnaisse migmatítico acima e o Granitoide megaporfirítico com granada abaixo. Linha amarela em (A) = contato gradacional 

entre o Granitoide megaporfirítico com granada e o charno-enderbito abaixo; C) observação da matriz e os megacristais de 
k-feldspato; D) Enclave com bandamento milimétrico; E) Bolsão leucocrático e a ocorrência de grãos de granada com granulação 
grossa; F) Indicador cinemático com movimentação destral; G) textura granolepidoblástica, com grãos de biotita (Bt) bordejando 
grãos de feldspato (Or – ortoclásio) e quartzo (Qz) (LPP, aumento de 100x); H) Associação mineral entre grãos de plagioclásio (Pl), 
k-feldspato (Or - ortoclásio), quartzo (Qtz), biotita (Bt) e granada (Grt). Textura granoblástica e maclas do plagioclásio evidentes 

(LPX, aumento de 100x).

4.1.2.4. Leucogranito foliado

Esta unidade ocorre em contato abrupto com o Sill-gr-crd-bt gnaisse migmatítico (Figura 9A) e o charno-
enderbito, sendo pontualmente observado um contato difuso com o Hb-bt tonalito (Figura 9B). Aflora 
como corpos tabulares decamétricos a métricos. Trata-se de uma rocha leucocrática composta por 
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quartzo e feldspato, com granulação média e coloração esbranquiçada (Figura 9C). Possui níveis máficos 
milimétricos compostos por grãos de biotita orientados, marcando um bandamento composicional 
incipiente (Figura 9D).

Em termos microscópicos (Figura 9E, F), é observado uma variação entre textura granolepidoblástica, 
marcada pela intercalação entre bandas máficas (composta por biotita e muscovita orientadas) e félsicas 
compostas por ribbons de quartzo e grãos equigranulares de plagioclásio e microclina e uma textura 
granoblástica formada por ribbons de quartzo e grãos equidimensionais de quartzo, k-feldspato e 
plagioclásio.

Figura 9 - Aspectos geológicos do Leucogranito foliado. A) Contato abrupto com o Sill-gr-crd-bt gnaisse migmatítico; B) Contato 
difuso com o Hb-bt tonalito; C) Rocha leucocrática, típica da unidade; D) Bandamento composicional marcado por níveis máficos 

milimétricos; E, F) Associação mineral entre grãos de quartzo (Qz), biotita (Bt), k-feldspato (Or - ortoclásio), muscovita (Ms) e apatita 
(Ap). Textura granoblástica e ribbons de quartzo evidenciados (LPP e LPX, aumento de 100x).

4.1.2.5. Granitoide tardio

Esta unidade ocorre em praticamente todos os costões rochosos da área de estudo, intrudindo as unidades 
anteriores (Figura 10). Engloba as intrusões graníticas tardias, com uma ampla diversidade faciológica, 
incluindo os pegmatitos.

É caracterizada por uma rocha leucocrática, com estrutura maciça e textura fanerítica grossa a muito 
grossa. Possui composição quartzo-feldspática e por vezes, presença de biotita de granulação grosseira. 
Ocorre como corpos tabulares extensos discordantes da foliação principal, preenchendo fraturas ou em 
corpos menores subparalelos à foliação.

Figura 10 - Ocorrências e diversidade faciológica dos granitoides tardios. A, B) Corpos tabulares paralelizados, discordantes da 
foliação; C) Contato entre corpos pegmatíticos tabulares com espessura métrica; D) Injeção granítica de granulação fina e borda 

com granulação grossa.

Geologia Estrutural

Feições Estruturais
O Sill-gr-crd-bt gnaisse migmatítico apresenta bandamento gnáissico (Figura 11A) com feições de 
migmatização, como estrutura representativa da unidade. Os litotipos identificados da unidade gr-
bt granito foliado possuem uma foliação incipiente (Figura 11B), dada pela orientação de filossilicatos 
(principalmente biotita) e por vezes, pórfiros de feldspato.
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O charno-enderbito exibe uma foliação metamórfica incipiente, dada pela orientação de minerais máficos, 
como biotita e piroxênio, orientados em bandas milimétricas. Ocasionalmente, as rochas apresentam uma 
estrutura linear bem marcada, observada pela orientação preferencial de megacristais de k-feldspato 
(Figura 11C). O Hb-bt tonalito possui uma xistosidade pouco evidente, caracterizada por bandas máficas 
milimétricas a centimétricas e bandas formadas por feldspato e quartzo levemente estirados (Figura 11D).
As unidades Granitoide megaporfirítico com granada e leucogranito foliado apresentam estruturas 
mais evidentes comparadas às últimas unidades, com exceção do Sill-gr-crd-bt gnaisse migmatítico. O 
Granitoide megaporfirítico com granada apresenta uma estrutura linear, bem marcada pelos megacristais 
de feldspato e filossilicatos orientados (Figura 11E). A foliação marcada em alguns costões da unidade 
leucogranito foliado são caracterizadas por níveis milimétricos compostos por minerais orientados de 
biotita (Figura 11F).

Figura 11 – Aspectos geológico-estruturais das unidades de mapeamento. Bandamento composicional bem característico das 
unidades (A) Sill-gr-crd-bt gnaisse migmatítico e (B) gr-bt granito foliado; C) Estrutura linear marcada pela orientação de pórfiros 
de feldspato na unidade charno-enderbito; D) Xistosidade incipiente, evidenciada na unidade Hb-bt tonalito; E) Estrutura linear 

marcada pela orientação de pórfiros de feldspato; 
F) Foliação incipiente evidenciada por níveis milimétricos no Leucogranito foliado. 

Análise Estrutural Geométrica

Com a análise dos estereogramas relacionados às unidades na Figura 12, pode-se caracterizar alguns 
aspectos estruturais na área de estudo. Em 12A, temos a representação de dois polos principais retratando as 
concentrações de medidas de foliação do Sill-gr-crd-bt gnaisse migmatítico com orientações preferenciais 
NE-SW e ENE-WSW e mergulhos altos para SE e S. Com relação ao gr-bt granito foliado (12B), tem-se a 
caracterização de duas direções preferenciais de foliação (NE-SW e ENE-WSW), porém, com algumas 
medidas de mais baixo ângulo de mergulho (para SE) além dos ângulos mais altos (para N).

Nas unidades charno-enderbito (12C) e Hb-bt tonalito (12D), nota-se alguma homogeneidade 
do comportamento estrutural, evidenciada sobretudo pelo trend principal das foliações (E-W). 
Subordinadamente observam-se estruturas de orientação ENE-WSW a NE-SW. Com relação ao mergulho, 
há uma sutil diferença entre essas unidades, sendo o mergulho mais alto no charno-enderbito comparado 
ao Hb-bt tonalito, ambos para S.

Apesar das estruturas mais explícitas, foram coletados poucos dados estruturais devido ao número reduzido 
de afloramentos das demais unidades. No tocante a unidade Granitoide megaporfirítico com granada 
(12E), é possível destacar a orientação média E-W com altos ângulos de mergulho para S, enquanto na 
unidade leucogranito foliado (12F), também ocorrem estruturas de orientação NE-SW, além de E-W, sendo 
todas de mergulho de alto ângulo para S e SE.



Contribuições à Ciência e Técnica dos(as)
Jovens Geólogos(as) Brasileiros(as)

184

IS
BN

 | 
 9

78
-6

5-
99

26
88

-4
-7

Figura 12 - Estereogramas gerados a partir das medidas estruturais encontradas nas unidades de mapeamento. A) Sill-gr-crd-bt 
gnaisse migmatítico; B) gr-bt granito foliado; C) Charno-enderbito; D) Hb-bt tonalito; E) Granitoide megaporfirítico com granada; F) 

Leucogranito foliado. Diagrama Schmidt-Lambert, hemisfério inferior, projeção igual-área. N: número de dados.

Confecção dos mapas geológicos

A escala do mapa de semi-detalhe (1:50.000) foi adotada devido à extensão costeira da cidade de Guarapari 
(aproximadamente 25 km) (Figura 13A). As unidades mapeadas foram ordenadas em dois grupos: 
Complexo Gnáissico Migmatítico Granulítico e Granitoides sin-tectônicos. 

Figura 13 – Confecção dos mapas geológicos. A) Mapa geológico da área de estudo, em escala de semi-detalhe (1:50.000). B) Mapa 
de pontos em escala 1:50.000 e divisão por setores, de escala 1:20.000.
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Os mapas de detalhe foram confeccionados na escala de 1:20.000 (Figura 14). Para esse fim, a área de 
estudo foi compartimentada em quatro setores, de acordo com a distribuição dos afloramentos (Figura 
13B). 
A análise das imagens multiespectrais de alta resolução obtidas com o drone, foi utilizada na elaboração 
dos mapas geológicos de detalhe e de superdetalhe. Na Figura 15 pode-se verificar a qualidade da imagem, 
onde é possível a identificação de contatos geológicos, estruturas deformacionais e intrusões tardias. Com 
a análise prévia realizada com o auxílio SIGs (Figura 15C, D), em conjunto com os trabalhos de campo e 
posterior interpretação geológica, possibilitou-se a confecção de um mapa geológico de superdetalhe 
(1:1.000).

Figura 14 – Mapas geológicos de detalhe, em escala 1:20.000.
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Figura 15 – Análise das imagens multiespectrais de alta resolução espacial. A,B) Afloramento do Pontal de Setiba (porção norte 
da área), com detalhe de 1:1.000 e 1:250, respectivamente; C) Observação do afloramento em ambiente de SIG (utilização do 

software ArcGis® da ESRI); D) Delimitação das diferentes unidades, obtendo ótima precisão nos resultados; E) Mapa geológico de 
superdetalhe, em escala 1:1.000.

DISCUSSÕES E CONCLUSÃO

No presente trabalho foram identificadas sete unidades de mapeamento, que foram interpretados a fim 
de sugerir um contexto geológico para a região costeira de Guarapari e a possível relação genética com as 
unidades regionais dos Orógenos Araçuaí e Ribeira.

A unidade Sill-gr-crd-bt gnaisse migmatítico pode ser correlacionado com os Complexos Paragnáissicos 
(Complexo Nova Venécia/Grupo São Fidélis), por possuírem caráter metassedimentar, associação 
mineralógica análoga e pelas evidências de migmatização. Além disso, a ocorrência de intercalações 
de rochas calcissilicáticas. A unidade do Grupo São Fidélis que mais se correlaciona com a unidade de 
mapeamento é a do Gnaisse Kinzigito (NPsfkz), além das unidades NP3nvm e NP3nv do Complexo Nova 
Venécia (Vieira et al. 2015). 

Sugere-se que a unidade Granada-biotita granito foliado seja correlacionada com as rochas da Suíte Ataléia, 
pela composição mineralógica, características estruturais e relações de contato, sendo associado aos 
Complexos Paragnáissicos, dos quais constituem a porção neossomática de processos de migmatização 
(Vieira et al. 2015).  As relações de contato sempre gradacionais entre as unidades de mapeamento 
Granada-biotita granito foliado e Sill-gr-crd-bt gnaisse migmatítico, além das lentes calcissilicáticas, podem 
ser evidências determinantes na correlação com as rochas da Suíte Ataléia e os Complexos Paragnáissicos, 
respectivamente.

A unidade Charno-enderbito pode ser associada aos litotipos da Suíte Bela Joana NP3γ2bj (Vieira et al. 
2013, 2015). Essa associação se dá pela continuidade lateral vista em mapas e composição mineralógica, 
pois o charno enderbito possui a presença característica de ortopiroxênio e por vezes, granada. A presença 
de fenocristais euédricos de feldspato presentes na Suíte Bela Joana, também descrita por Silva et al. 
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(2001) é uma evidência importante, além da coloração bem esverdeada, típica das duas unidades (charno 
enderbito e NP3γ2bj).

A unidade Hb-bt tonalito pode ser correlacionada com a unidade NP3γ2bjt, de Vieira et al. (2013, 2015). 
Esta relação pode ser evidenciada pela composição tonalítica, ausência de ortopiroxênio (hiperstênio) e 
pela menor ocorrência com relação aos litotipos da unidade NP3γ2bj, além de não exibir a coloração bem 
esverdeada, típica da unidade de mapeamento (charno-enderbito) e as rochas charnockíticas da Suíte 
Bela Joana. A ocorrência de pórfiros de feldspato orientados é uma característica do Hb-bt tonalito que 
corrobora na associação.

A correlação da unidade Granitoide megaporfirítico com granada é uma incógnita. Pode ser entendida 
como porções diferenciáveis das unidades charno-enderbito e/ou hornblenda-biotita tonalito (NP3γ2bj 
e NP3γ2bjt), podendo ser principalmente correlacionada à última, devido a maior quantidade de pórfiros 
de feldspato orientados, além da mineralogia essencial também similar. A outra unidade litoestratigráfica 
que pode estar correlacionada com a unidade mapeada como Granitoide megaporfirítico com granada, 
é a Suíte Carlos Chagas, principalmente pela ocorrência de fenocristais euédricos orientados, além da 
presença de granada dispersa aleatoriamente na rocha.

A unidade Leucogranito foliado ocorre associada às unidades charno-enderbito e hornblenda-biotita 
tonalito, em contatos difusos. As rochas dessa unidade podem ser correlacionadas com os leucogranitos 
γ3, os quais podem ser os leptinitos, gerados a partir de fusão parcial de granitos γ2 (De Campos et al. 
2004). Os Granitoides tardios, pós-tectônicos, podem ser correlacionados com as rochas da Suíte Intrusiva 
Espírito Santo, caracterizados por corpos de composição granítica a granodiorítica situados na porção 
leste do Espírito Santo, oriundos de magmatismo γ5 (Vieira et al. 2013, 2015). 

Tornou-se nítida a complexidade geológica regional, evidenciada pela variedade litológica caracterizada 
na região. A correlação das unidades mapeadas nos costões e as unidades formais, corroborou para melhor 
clareza dos aspectos geológicos da área de estudo e adjacências. Porém, para a obtenção de respostas 
com relação à algumas questões levantadas durante a realização deste trabalho, necessitam de estudos 
geológicos mais detalhados e de análises sistemáticas, associadas a estudos geoquímicos principalmente. 
 Devido à complexidade da região de Guarapari e adjacências, sugere-se a realização de estudos 
sistemáticos de detalhe, e utilização de dados geoquímicos que possam contribuir no melhor entendimento 
estratigráfico e modelo evolutivo, não só da região costeira de Guarapari, mas também nas porções mais 
continentais nas regiões sul e sudeste do estado do ES. Além de possíveis correspondências entre as 
unidades das Faixas Araçuaí-Ribeira e a evolução tectônica e deformacional conjunta.
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T13TEMA 13

Evolução Geológica durante o Cenozoico 
Conceitos e Aplicações
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MODELAGEM NUMÉRICA DA VARIAÇÃO DO CAMPO DE 
PALEOTENSÕES EM EVENTO NEOTECTÔNICO NA BACIA 
DE VOLTA REDONDA (RJ), SEGMENTO CENTRAL DO RIFT 

CONTINENTAL DO SUDESTE DO BRASIL

Araujo, L.N.1; Mello, C.L.1; Moraes, A.2; Brêda, T.C.1

1Universidade Federal do Rio de Janeiro; 2PETROBRAS/CENPES

RESUMO:  O campo de esforços tectônicos atuando em uma determinada região pode sofrer variações 
localizadas por conta de diversos fatores, sendo um deles a influência da trama estrutural preexistente. A 
Bacia de Volta Redonda, inserida no Rift Continental do Sudeste do Brasil (RCSB), encontra-se intensamente 
compartimentada e deformada por diversos eventos tectônicos relacionados à sua história evolutiva, 
iniciada no Paleógeno, destacando-se os registros do evento neotectônico de Transcorrência Dextral 
E-W (TD-EW), datado do Pleistoceno e associado a esforços compressivos NW-SE e distensivos NE-SW. 
O presente trabalho analisa a variação na orientação das direções da paleotensão horizontal máxima 
relacionadas ao evento neotectônico TD-EW na região da Bacia de Volta Redonda através da modelagem 
numérica, para apoiar a interpretação do controle da trama estrutural pretérita. Foram utilizados dados 
de pares falha/estria e mapa de lineamentos, sendo realizadas análises estruturais e produzidos modelos 
numéricos. A modelagem das tensões foi efetuada pelo método dos elementos finitos, considerando 
um comportamento elastoplástico do meio e o critério de ruptura de Mohr-Coulomb. Foi analisado 
na modelagem o papel das descontinuidades estruturais, de direções predominantes ENE e NW/NNW, 
assumindo-se um substrato litológico homogêneo. Foram reconhecidas três classes principais de direções 
dos eixos de tensão horizontal máxima (SH) – N35-58W, N70-84W e N27W-N03E, originadas a partir da 
rotação do SH regional (considerado N45W para o evento TD-EW). A reorientação do SH para WNW é 
atribuída à influência da trama estrutural de direção ENE, enquanto as descontinuidades de orientação 
NNW-SSE e N-S reorientaram o SH para NNW. Verificou-se, por fim, que o rompimento de estruturas e a 
plastificação do meio são fatores que influenciam na direção do stress. 

PALAVRAS-CHAVE: Neotectônica, Modelagem Numérica, Bacia de Volta Redonda.

INTRODUÇÃO

A determinação do campo de esforços em um evento tectônico não é algo trivial, pois, apesar de terem 
origem em uma escala de placas tectônicas, os esforços tectônicos podem ser influenciados localmente 
(Fossen, 2010) por fatores diversos, como arqueamento de camadas e interferência de falhas, o que pode 
acarretar a variação da orientação dos seus campos de tensão, por exemplo.

Na região do Rift Continental do Sudeste do Brasil (RCSB), tem sido reconhecida uma série de eventos 
neotectônicos deformadores (Riccomini, 1989; Ferrari, 2001; Riccomini et al., 2004; Silva & Mello, 2011; 
Negrão et al., 2020): Transcorrência Sinistral E-W (Neógeno), Transcorrência Dextral E-W (Pleistoceno), 
Distensão NW-SE (Holoceno) e Compressão E-W (atual). O evento de Transcorrência Dextral E-W (TD-
EW), com esforços de compressão horizontal máxima NW-SE e distensão horizontal máxima NE-SW, tem 
grande destaque, sendo registrado em diversos estudos ao longo da margem Sudeste do Brasil, conforme 
sintetizado por Brêda (2019).
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Na região da Bacia de Volta Redonda, inserida no RCSB, Negrão et al. (2020) reconheceram variações 
na orientação do campo de esforços em cada um dos eventos neotectônicos identificados, que foram 
correlacionados aos propostos por Riccomini et al. (2014). Depósitos cenozoicos deformados, em especial 
pelo evento TD-EW, são bem descritos nessa região (Sanson, 2006; Negrão, 2014). Essa bacia encontra-se 
intensamente compartimentada por estruturas de direções predominantes ENE e NW/NNW, apresentando, 
dessa forma, grande potencial para a análise da influência de estruturas preexistentes na variação da 
orientação de campos de paleotensão.

Neste contexto, o presente estudo tem por objetivo analisar a variação na orientação das paleotensões 
horizontais máximas relacionadas ao evento neotectônico TD-EW na região da Bacia de Volta Redonda, 
buscando avaliar o controle das estruturas pretéritas em tal variação, sendo a interpretação apoiada 
pela aplicação da modelagem numérica pelo método dos elementos finitos. A modelagem numérica 
constitui uma abordagem relevante nesse tipo de estudo por ser bastante versátil para diferentes escalas 
e por funcionar na reprodução de estruturações geológicas complexas (Moraes, 2016). Os resultados dos 
modelos numéricos podem ser comparados com os dados obtidos em campo, para validá-los e/ou buscar 
explicações para o quadro observado.

ÁREA DE ESTUDO

A Bacia de Volta Redonda está situada no oeste de estado do Rio de Janeiro, na região do médio vale do 
rio Paraíba do Sul, e compõe, com as bacias de Resende, Taubaté e São Paulo, o Segmento Central do Rift 
Continental do Sudeste do Brasil (Riccomini et al., 2004 - Figura 1).

Figura 1: A) Contexto geológico do Rift Continental do Sudeste do Brasil (RCSB), segundo Riccomini et al. (2004), destacando 
a localização da Bacia de Volta Redonda (1- embasamento pré-cambriano; 2- rochas paleozoicas da Bacia do Paraná; 3- 

rochas vulcânicas mesozoicas na Bacia do Paraná; 4- corpos alcalinos mesozoicos-cenozoicos; 5- bacias cenozoicas do RCSB; 
6- zonas de cisalhamento pré-cambrianas). B)  Mapa da Bacia de Volta Redonda sobre relevo sombreado, evidenciando a sua 

compartimentação em depocentros limitados por orientações ENE-WSW e NW-SE (Negrão, 2014). 
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O embasamento da Bacia de Volta Redonda está inserido no Segmento Central da Faixa Ribeira, 
sendo composto predominantemente por rochas metamórficas de alto grau (gnaisses e migmatitos 
diversos, paleoproterozoicos a neoproterozoicos) e plutônicas (granitoides diversos, neoproterozoicos 
a eopaleozoicos) - Heilbron (2007). Essas rochas são distribuídas segundo um trend estrutural NE-SW a 
ENE-WSW. Ocorrem também na região diques máficos com orientações NNW, NNE e NE (193 e 135 Ma), 
associados à fragmentação do Gondwana, além de corpos magmáticos cretáceos (70 Ma) de caráter 
alcalino (Heilbron, 2007).

A Bacia de Volta Redonda é estruturada em hemigráben com trend principal ENE-WSW (de acordo 
com a orientação do Rift Continental do Sudeste do Brasil), sendo intensamente compartimentada em 
diferentes depocentros a partir de estruturas e zonas de transferência de orientações NNW e NW (Figura 
1). A bacia teve sua estruturação principal formada no Paleógeno, a partir de esforços distensivos NW-
SE (Negrão et al., 2020). Seu preenchimento é predominantemente aluvial, distribuído em três unidades 
litoestratigráficas paleogênicas (Formação Ribeirão dos Quatis, Formação Resende - que constitui o 
principal preenchimento sedimentar, e Formação Pinheiral), com importante registro de magmatismo 
ultramáfico alcalino intercalado aos depósitos da Formação Resende (Basanito Casa de Pedra).

A região da Bacia de Volta Redonda encontra-se intensamente deformada por eventos neotectônicos 
que afetaram o Rift Continental do Sudeste do Brasil, sendo observados múltiplos registros de 
reativação de estruturas pretéritas e geração de novas estruturas deformacionais, o que contribuiu para 
a compartimentação da bacia, além de impor uma forte estruturação na região (Riccomini et al., 2004; 
Negrão et al., 2020). 
       
      

METODOLOGIA

A partir de um banco de dados neotectônicos do Sudeste do Brasil elaborado por Brêda (2019), foram 
obtidas medidas de pares falha/estria associados ao evento neotectônico TD-EW na região da Bacia de 
Volta Redonda, coletados por Sanson (2006) e Negrão (2014). Esses dados foram agrupados em conjuntos 
de acordo com a sua proximidade geográfica e a interpretação preliminar das orientações dos campos de 
tensão em cada local de coleta analisado. Em seguida, foram obtidos os campos de paleotensão (tensão 
horizontal máxima - SH e tensão horizontal mínima - Sh) para cada conjunto de dados agrupados, a partir 
do método dos diedros retos (Angelier & Mechler, 1977) e com auxílio do programa WinTensor (Delvaux & 
Sperner, 2003), totalizando vinte e sete pontos ao longo da área de estudo. As orientações de SH obtidas 
foram espacializadas sobre o mapa geológico da Bacia de Volta Redonda (Negrão, 2014), sobreposto por 
lineamentos estruturais 1:500.000 (produzidos por Brêda, 2019, a partir de hillshades do SRTM). 

Para a etapa da modelagem numérica, foi utilizado o Sistema TECTOS (Sistema da Petrobras desenvolvido 
em convênio com o Instituto Tecgraf-PUC-Rio), que emprega o método dos elementos finitos. Foram 
considerados um comportamento elastoplástico do meio e o critério de ruptura de Mohr-Coulomb. O 
modelo confeccionado (Figura 2) utilizou os lineamentos na escala 1:500.000 para a reprodução de 
descontinuidades estruturais. 

A construção do modelo numérico envolveu os seguintes passos: 1) carregamento dos dados 
georreferenciados de lineamentos no software, sendo a área modelada maior do que a área com a presença 
dos lineamentos, para compensar efeitos de borda; 2) inserção dos parâmetros geomecânicos do meio, 
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com base em Brêda (2019) - módulo de Young (20 GPa); coeficiente de Poisson (0,32); coeficiente de Biot 
(1); ângulo de atrito interno (30°); coesão (20 Mpa); densidade (2.500 kg/m³) - e das descontinuidades 
estruturais (representadas pelos lineamentos), com valores obtidos de Pariseau (2011) - rigidez normal (1 x 
107 Pa/m), rigidez cisalhante (1 x 105 Pa/m), densidade (2.700 kg/m3); 3) construção da malha de triangular de 
elementos finitos, com maior detalhamento na área com a presença dos lineamentos; 4) estabelecimento 
de condições de contorno para a simulação de transcorrência dextral E-W, com a restrição de movimento 
em dois vértices opostos nos eixos x e y; e 5) aplicação de carga de 20 MPa em passos sucessivos de 1 MPa, 
sendo a tensão positiva na aresta superior e negativa na aresta inferior.

Figura 2: Construção do modelo numérico no Sistema TECTOS (ver descrição das etapas no texto). Os depósitos da Bacia de Volta 
Redonda estão sobrepostos à imagem da modelagem apenas para fins de melhor visualização e posicionamento. 

O resultado gerado no modelo é apresentado em dois modos: em função de RFS (Ratio of Failure by 
Stress), que indica a proximidade de ruptura do material; e em função de SH - tensão horizontal máxima 
(magnitude e direção). 
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RESULTADOS

A partir da análise dos dados de pares falha/estria, foram reconhecidas variações nas orientações de SH 
para o evento de transcorrência dextral E-W na área da Bacia de Volta Redonda, sendo agrupadas em três 
conjuntos (Figura 3): 1) entre N35W e N58W, estando próximas ao valor regional esperado (N45W); 2) entre 
N70W e N84W, com orientações WNW-ESE; e 3) entre N27W e N03E, com orientações NNW-SSE/N-S. 

As variações na orientação de SH não puderam ser associadas a uma compartimentação na área de estudo, 
podendo-se, no entanto, interpretar uma relação entre a direção dos campos de paleotensão e a orientação 
dos lineamentos, principalmente os de maior comprimento. Os dados de SH adjacentes aos lineamentos 
ENE (caso dos pontos 9, 14, 15, 19, 21, 25, 26 e 27) ou próximos aos limites de mesma orientação dos 
depocentros (caso dos pontos 12 e 15) mostram tendência de reorientação para WNW. Os dados de SH 
próximos a lineamentos NNW (pontos 5 e 10) ou nos limites com essa orientação dos depocentros (pontos 
3 e 16) tendem a se reorientar para NNW. Os dados de SH de orientação NW estão próximos a lineamentos 
de mesma direção (pontos 1, 6 e 7) ou a limites com essa orientação dos depocentros (pontos 4 e 17). 
Ocorrem ainda pontos em que a orientação de SH não apresenta relação mais evidente com a disposição 
dos lineamentos ou limites de depocentros, o que sugere a ação de outros controles (caso dos pontos 2, 
8, 11, 13, 18, 20, 22, 23 e 24). 

O modelo numérico buscou avançar na avaliação do papel das descontinuidades estruturais na reorientação 
das tensões, procurando testar as relações assumidas quanto às orientações de SH e as descontinuidades 
estruturais. A simulação é apresentada no passo de carga 10 MPa, mostrando os resultados espacializados 
de RFS e SH, comparados aos resultados de SH com base nos dados de pares falha/estria (Figura 4). 

Analisando-se primeiramente os resultados de RFS, verifica-se que, com a aplicação de tensões referentes 
a uma transcorrência dextral E-W, as tensões de ruptura ocorrem adjacentes a lineamentos de orientação 
ENE-WSW, principalmente aos de maior comprimento. Além disso, em regiões onde ocorre cruzamento de 
lineamentos, particularmente com a direção NNW-SSE ou N-S, as tensões estão mais distantes dos valores 
de ruptura.

Analisando-se o SH modelado (representado pelos traços pretos na Figura 4), percebe-se que a compressão 
horizontal máxima tende a ter orientação NW-SE, como era o esperado a partir das tensões aplicadas. 
No entanto, ocorrem reorientações, principalmente em regiões próximas a descontinuidades estruturais 
(lineamentos). Foi reconhecida a grande influência de feições estruturais na reorientação da paleotensão, 
pois o SH modelado tende a paralelizar-se, em diversas porções do modelo, aos lineamentos de orientação 
E-W, ENE-WSW, NW-SE e NNW-SSE. 

Foi observada uma boa concordância entre as tensões modeladas e as obtidas por análises de dados 
dos pares falha/estria, principalmente quando sua orientação se encontra próxima de N45W (caso dos 
pontos 1, 2, 4, 6, 7, 8 e 17). Essa relação também é percebida, porém de forma menos evidente, quando há 
reorientação para NNW-SSE (pontos 10, 11 e 16) e para WNW-ESE (caso dos pontos 15,19 e 27). 
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Figura 3: Distribuição de SH (compressão horizontal máxima) correspondente ao evento neotectônico TD-EW na região da Bacia de 
Volta Redonda e estereogramas correspondentes aos conjuntos de pares falha/estria nos pontos investigados. As orientações de SH 

foram agrupadas em três conjuntos: NNW/NS (N27W a N03E); NW (N35-58W); e WNW (N70-84W).

Figura 4: Resultado da modelagem numérica do SH associado ao evento TD-EW na Bacia de Volta Redonda (resultado da aplicação 
da tensão de 10 Mpa), comparados aos dados de SH obtidos por análises de pares falha/estria. Escala de valores de RFS apresentada 

na lateral esquerda: cores frias representam valores baixos de RFS (distantes da ruptura) e cores quentes representam altos valores 
de RFS ( próximos à ruptura). Traços pretos indicam a orientação e magnitude (representada pelo comprimento dos traços) de SH.  
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DISCUSSÕES

O fato de os resultados do modelo numérico reproduzirem em linhas gerais as análises de paleotensões 
a partir de dados de pares falha/estria é um forte indicativo de que a estruturação pretérita influencia na 
reorientação local das tensões neotectônicas na região da Bacia de Volta Redonda, ainda que se deva 
pensar também em outros fatores controladores. 

O modelo numérico foi relevante e eficiente em simular o SH referente ao evento de transcorrência dextral 
E-W, apontando a orientação geral N45W, esperada para uma situação de substrato isotrópico. Os resultados 
do modelo também mostram que a reorientação de tensões ocorre preferencialmente adjacente aos 
lineamentos de maior comprimento, o que confirma os resultados da análise de paleotensões dos dados 
obtidos em campo. 

O uso de lineamentos extraídos a partir de hillshades como equivalentes a estruturas tectônicas reproduziu 
de modo coerente a trama estrutural da região da Bacia de Volta Redonda. No entanto, é importante, em 
trabalhos futuros, algum tipo de filtragem para o comprimento dos lineamentos usados no modelo, já que 
é válida a suposição de que alguns dos lineamentos (principalmente os de menor comprimento) tenham 
sido formados posteriormente à TD-EW e, portanto, não poderiam ser considerados na modelagem. 
Apesar dessa ressalva, foi percebido que os lineamentos que mais influenciam na reorientação das tensões 
são os de maior comprimento.

Comparando-se os valores de RFS modelado com as orientações de SH (medidas e modeladas), percebe-
se que ocorre maior variação na orientação de SH em locais em que se observa plastificação do meio. 
Esse resultado sugere que a reativação de estruturas controla a reorientação das tensões, o que corrobora 
análises e modelos teóricos realizados por Brêda (2019). 

Nas porções da área estudada em que não ficou evidente a correspondência entre as paleotensões 
obtidas a partir de dados de campo e as observadas nos resultados da modelagem, pode-se considerar 
a presença de estruturas rúpteis de menor magnitude ou de outras heterogeneidades que restringiriam 
a deformação local, não avaliadas no modelo pela questão da escala. Deve-se considerar ainda outros 
parâmetros geológicos que também controlam a reorientação de tensões, como, por exemplo, a diferença 
de comportamento geomecânico entre as rochas da bacia e do embasamento, sendo importante observar 
a influência de contrastes reológicos na reorientação de tensões.  

CONCLUSÕES

A partir dos resultados e discussões apresentados, pode-se concluir que: 

1) a Bacia de Volta Redonda se mostrou uma região propícia para estudos sobre a reorientação de 
paleotensões em eventos neotectônicos, em razão de a bacia apresentar-se intensamente deformada e 
compartimentada por estruturas de diferentes direções;

2) o evento de Transcorrência Dextral E-W (Pleistoceno), foco desse estudo, apresenta eixo de compressão 
horizontal máxima segundo a direção NW-SE. Na região da Bacia de Volta Redonda a orientação dessa 
tensão pode variar para WNW nas adjacências de estruturas ENE-WSW (estruturação principal do RCSB), 
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ou para NNW nas adjacências de estruturas NNW-SSE e N-S (zonas de transferências presentes na região);

3) a modelagem numérica mostrou que a reorientação de paleotensões ocorre adjacente a lineamentos 
de maior comprimento, sendo a reativação de estruturas o principal fator que induz essas reorientações;

4) as análises de paleotensão a partir de pares falha/estria e os resultados da modelagem numérica 
mostraram coerência e correlação, no que se refere à orientação dos campos de tensão, em diversas 
porções da área de estudo;

5) os resultados do presente estudo indicaram que descontinuidades estruturais influenciaram na 
reorientação de tensões no evento TD-EW, porém é importante considerar também a influência de outros 
fatores, em especial contrastes reológicos.

Considera-se, por fim, que a metodologia adotada neste trabalho deve ser aplicada para a avaliação de 
outros eventos deformacionais relacionados à evolução do RCSB e em outras regiões com diferentes 
tramas estruturais. 
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ESTRATIGRAFIA E ASPECTOS DA FERRUGINIZAÇÃO EM UM 
TABULEIRO COSTEIRO NA REGIÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO

Ferreira, L.C.S. 1; Mello, C.L.1; West, D.C. 1; Oliveira, F.S. 2                                                                          
1Universidade Federal do Rio de Janeiro; 2Universidade Federal de Minas Gerais

RESUMO: A Formação Barreiras é uma unidade litoestratigráfica de idade miocênica presente ao longo 
do litoral brasileiro desde o norte do Rio de Janeiro até o Amapá, associando-se a uma morfologia de 
tabuleiros costeiros. Por sua ampla distribuição geográfica, a unidade é considerada um importante marco 
estratigráfico do Cenozoico no Brasil. Na região sul do Espírito Santo, a Formação Barreiras é composta 
por arenitos com níveis conglomeráticos, intercalados por intervalos lutíticos, apresentando aspectos de 
ferruginização que são característicos da unidade. Na porção superior dos tabuleiros costeiros, verifica-se 
uma cobertura areno-argilosa amarelada, denominada genericamente como “pós-Barreiras” e tratada na 
literatura tanto como uma nova unidade estratigráfica quanto como produto de processos pedogenéticos. 
Um aspecto importante para essa discussão é a presença frequente de um nível de fragmentos de couraça 
ferruginosa no contato entre os depósitos da Formação Barreiras e a cobertura “pós-Barreiras”. O presente 
estudo realizou a caracterização estratigráfica de um tabuleiro costeiro localizado ao sul de Marataízes 
(ES), analisando particularmente as relações estratigráficas entre os depósitos da Formação Barreiras e a 
cobertura “pós-Barreiras”. Foi elaborado um perfil sedimentológico, na escala 1:20, incluindo a descrição 
dos materiais de cobertura e com especial atenção aos níveis de couraça ferruginosa. O perfil totalizou 
25 metros, abrangendo toda a espessura de sedimentos expostos. Os depósitos são caracterizados 
por intervalos de arenitos, predominantes, com geometria lenticular extensa a tabular, estratificados, 
bioturbados ou maciços (nesse caso em decorrência de modificações pós-deposicionais), intercalados 
por intervalos lenticulares de lutitos maciços, laminados ou bioturbados, em geral pouco espessos. Esses 
depósitos são relacionados à sedimentação em um paleoambiente fluvial. O contato com a cobertura 
“pós-Barreiras” é marcado por uma couraça ferruginosa fragmentada de espessura decimétrica, associada 
a um perfil laterítico, sugerindo que a origem da cobertura “pós-Barreiras” nesse afloramento é relacionada 
à evolução pedogenética. Foram identificados outros dois níveis ferruginizados: um na base da falésia, em 
camadas de arenitos médios a grossos, associando-se a feições de morfologia colunar, com aspecto de 
couraça degradada; e um na parte intermediária da falésia, correspondendo a couraça maciça de óxidos/
hidróxidos de ferro, desenvolvida no contato entre camadas areníticas e lutíticas, sugerindo uma relação 
com as diferenças de permeabilidade entre as litologias.

PALAVRAS-CHAVE: Formação Barreiras; Cobertura Pós-Barreiras; couraças ferruginosas.

INTRODUÇÃO

O relevo de tabuleiros costeiros está presente ao longo de uma extensa área do litoral brasileiro, desde o 
norte do Rio de Janeiro até o Amapá. Essa feição geomorfológica está associada aos depósitos da Formação 
Barreiras, unidade litoestratigráfica terrígena de idade miocênica (Arai, 2006; Lima, 2008) que, devido a sua 
ampla distribuição geográfica, é considerada um importante marco estratigráfico e geomorfológico do 
Cenozoico no Brasil. 

A Formação Barreiras é constituída predominantemente de arenitos quartzosos, com matriz caulinítica 
(decorrente da alteração de feldspatos), maciços ou estratificados, intercalados por lamitos. Quanto 
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à interpretação paleoambiental, desde os estudos iniciais tem sido admitida uma origem continental 
(Bigarella & Andrade, 1964; Mabesoone et al., 1972; Amador, 1982; Alheiros & Lima Filho, 1991; Suguio & 
Nogueira, 1999; Lima et al., 2006; Morais et al., 2006). Estudos mais recentes realizados nas regiões Norte 
e Nordeste apontam uma influência significativa de processos costeiros (Arai, 2006; Rosseti et al., 2013).
Os depósitos dessa unidade são bastante ferruginizados, apresentando cores variadas (de esbranquiçado/
amarelado a diversos tons de vermelho, roxo e alaranjado). Essa ferruginização, quando muito intensa, 
promove o desenvolvimento de couraças ferruginosas.

Na porção superior dos tabuleiros da Formação Barreiras, verifica-se comumente uma cobertura areno-
argilosa de coloração amarelada, denominada genericamente como “pós-Barreiras”. Essa cobertura é 
tratada na literatura tanto como uma nova unidade estratigráfica (Rosseti et al., 2013) quanto como produto 
de processos pedogenéticos (Lima, 2008). Um aspecto importante para essa discussão é a presença 
frequente de um nível ferruginoso desenvolvido no contato entre os depósitos da Formação Barreiras e 
os materiais “pós-Barreiras”. Rosseti et al. (2013) relacionaram essa couraça ferruginosa a uma discordância 
estratigráfica atribuída à queda do nível do mar durante o Tortoniano (uma idade do Mioceno final).

Estudos desenvolvidos no litoral norte do Rio de Janeiro (Morais, 2001; Brêda, 2012) e na região sul do 
Espírito Santo (Morais, 2007; Alves, 2016; West, 2019) descrevem litologicamente a Formação Barreiras 
como constituída por arenitos, com níveis conglomeráticos e estratificações cruzadas e geometrias de 
canal, e intervalos lutíticos intercalados. Tais autores interpretam a unidade como de origem continental, 
relacionando seus depósitos a um ambiente fluvial entrelaçado, localmente com contribuições de fluxos 
gravitacionais. Os trabalhos realizados sobre a Formação Barreiras na região Sudeste não se aprofundaram 
nas discussões sobre a ferruginização e a relação estratigráfica com a cobertura “pós-Barreiras”. 

Nesse contexto, o presente estudo tem como objetivo a análise estratigráfica de um tabuleiro costeiro 
na região sul do Espírito Santo, abrangendo a descrição sedimentológica e a caracterização dos aspectos 
associados à ferruginização, buscando, de modo particular, discutir a relação entre os depósitos da 
Formação Barreiras e a cobertura “pós-Barreiras”. Corresponde à parte do trabalho de conclusão de curso 
de Graduação em Geologia da primeira autora, tendo contado com a infraestrutura do Departamento 
de Geologia do Instituto de Geociências da Universidade Federal do Rio de Janeiro e com o fomento do 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico/CNPq através da concessão de bolsa de 
Iniciação Científica.

ÁREA DE ESTUDO

A área de estudo situa-se na principal ocorrência dos tabuleiros da Formação Barreiras na região sul do 
Espírito Santo, ao sul da cidade de Marataízes (Figura 1). 
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Figura 1 - Localização da área de estudo, com a indicação do afloramento estudado, assim como das principais cidades e vias de 
acesso. Base cartográfica: modelo digital de elevação do Serviço Geodésico Nacional do Serviço Geológico dos Estados Unidos 

(NOAA/USGS), disponível no ESRI ArcMap 10.1®.

Quanto à geologia regional, a área pode ser dividida em dois domínios principais (Figura 2): Terrenos do 
Embasamento Neoproterozoico-Eopaleozoico; e Terrenos Sedimentares Cenozoicos.

O embasamento da área de estudo é formado por paragnaisses neoproterozoicos e suítes intrusivas 
neoproterozoicas e eopaleozoicas, inseridos no Terreno Oriental da Faixa Ribeira, de orientação estrutural 
NE-SW (Bizzi et al., 2003). O embasamento corresponde aos seguintes domínios geomorfológicos 
reconhecidos por Silva & Machado (2014 - Figura 3): Montanhoso; Morros e Serras Baixas; Colinas Dissecadas 
e de Morros Baixos; e Colinas Amplas e Suaves.
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Figura 2 - Mapa geológico da região sul do Espírito Santo, abrangendo a área deste estudo, a partir de Vieira & Menezes (2015), 
sobre modelo de relevo sombreado elaborado a partir do MDE produzido pelo IEMA-ES, com a indicação do afloramento estudado. 

Os terrenos sedimentares cenozoicos são representados pela Formação Barreiras e pelos Sedimentos 
Quaternários (Figura 2). 

A Formação Barreiras é associada aos domínios de Tabuleiros e Tabuleiros Dissecados (Silva & Machado, 
2014 - Figura 3), caracterizados por serem superfícies extensas, com topos planos e alongados, ocupando 
áreas topograficamente mais baixas em relação aos terrenos do embasamento. 

Os sedimentos quaternários são compostos por depósitos fluviais, flúvio-lagunares, coluviais e cordões 
litorâneos (Vieira & Menezes, 2015) e são relacionados aos domínios geomorfológicos de planícies 
marinhas, flúvio-marinhas e fluviais ou flúvio-lacustres (Silva & Machado, 2014 - Figura 3).
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Figura 3 - Mapa de unidades geomorfológicas da área de estudo, com base em Silva & Machado (2014), sobre modelo de relevo 
sombreado elaborado a partir do MDE produzido pelo IEMA-ES, com a indicação do afloramento estudado. 

METODOLOGIA

Para o desenvolvimento desse estudo, foi selecionada a Seção Lagoa Caculucaje (descrita anteriormente 
por Morais, 2007 e West, 2019), correspondendo a uma exposição de aproximadamente 25 metros de 
altura na Praia das Falésias, ao sul da cidade de Marataízes. 

A sua escolha é justificada não só pela espessura total da seção sedimentar e por expor a relação entre 
a Formação Barreiras e a cobertura “pós-Barreiras”, mas também por ser dividida em três patamares, 
facilitando o acesso para a descrição. 

Foi realizado o levantamento fotográfico de cada patamar, com a elaboração de fotomosaicos. Após a 
interpretação preliminar dos fotomosaicos, foram realizadas atividades de campo para a checagem dos 
conjuntos litológicos e dos níveis ferruginosos identificados. As etapas de campo também serviram para a 
elaboração de perfil sedimentológico (na escala 1:20) e de perfil pedológico.

O perfil sedimentológico foi elaborado com base na descrição dos aspectos litológicos, texturais, 
composição mineralógica, geometria das camadas, estruturas sedimentares e conteúdo fossilífero. Já o 
perfil pedológico considerou os seguintes atributos: textura, cor e estruturas pedológicas. 
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Para a caracterização de cada nível ferruginoso identificado foi seguida a proposta de Aleva (1994), 
considerando coesão, cor, granulometria, morfologia e mineralogia.

RESULTADOS

Como resultado da interpretação dos fotomosaicos e do levantamento do perfil sedimentológico da 
Seção Lagoa Caculucaje, foram identificados depósitos areníticos, lutíticos e, com menos frequência, 
conglomeráticos (Figuras 4 a 6).

Os depósitos da Formação Barreiras apresentam-se empilhados em sucessões com padrão em “caixote” 
passando a granodecrescente, predominando espessos pacotes de arenitos (Figura 5). Os depósitos 
areníticos apresentam percentual significativo de matriz caulinítica, de cor cinza-esbranquiçada, 
cuja origem é atribuída à alteração de feldspatos. Algumas camadas areníticas e lutíticas apresentam 
bioturbação intensa (Figuras 6A e 6B), que ocorre como tubos cilíndricos subverticais e sub-horizontais, 
podendo apresentar estruturas internas do tipo meniscos, sendo relacionados aos icnogêneros Skolithos e 
Taenidium, conforme já descrito por Morais (2007). 

Por toda a sucessão sedimentar descrita é observada a presença de aspectos associados à ferruginização, 
conferindo à falésia variações de cores desde o esbranquiçado até o vermelho. Foram observados três 
níveis principais de ferruginização (Figura 4), identificados como basal, intermediário e superior.

Na base da Seção Lagoa Caculucaje, destacam-se feições colunares associadas à ferruginização dos 
arenitos (Figura 6C), sendo observados aspectos de degradação, como feições cavernosas, formadas a 
partir do processo de argilização do material pela perda do ferro (Figura 6D e 6E). Tais aspectos sugerem 
um processo de “deferruginização” do material, que, dessa maneira, teria constituído previamente um 
nível com ferruginização mais abrangente. Superpostas às colunas ferruginosas, encontram-se feições 
tubulares associadas à cimentação de tubos de raízes por óxidos/hidróxidos de ferro (Figura 6F). Assim, 
as diferentes características presentes nesse mesmo nível evidenciam a superposição dos processos de 
ferruginização, deferruginização e reprecipitação preferencial do ferro.

Na porção intermediária da Seção Lagoa Caculucaje está presente uma couraça ferruginosa maciça (Figura 
6G), desenvolvida no contato entre camadas areníticas e lutíticas, sugerindo uma relação com a diferença 
de permeabilidade entre as litologias.
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Figura 4 - Seção Lagoa Caculucaje. Estão indicadas as posições em que foram localizados os perfis sedimentológico (barras 
verticais na cor verde) e pedológico (barra vertical na cor marrom), apresentados na Figura 5, e os três principais níveis ferruginosos 

identificados (basal: seta azul; intermediário: seta branca; superior: seta amarela). O trecho E-F do perfil sedimentológico está 
encoberto. 
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Figura 5 - Perfil sedimentológico e perfil pedológico elaborado na Seção Lagoa Caculucaje. Destaque para a couraça ferruginosa  
desenvolvida no topo do horizonte C (limite basal da cobertura “pós-Barreiras”).
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(fotografia obtida na porção intermediária da Seção Lagoa Caculucaje). C) Couraça ferruginosa com morfologia colunar presente 
nos arenitos situados na base do afloramento. D) Feições cavernosas presentes no nível ferruginoso basal, associadas ao processo 

de argilização do material. E) Aspecto do processo de argilização do material. F) Feições tubulares associadas à cimentação de raízes 
por óxidos/hidróxidos de ferro, superpostas à couraça de morfologia colunar, indicando fases distintas de cimentação ferruginosa. 

G) Couraça maciça desenvolvida no contato entre camadas areníticas e lutíticas, na porção intermediária do afloramento. 
H) Couraça ferruginosa de morfologia nodular presente no limite basal da cobertura “pós-Barreiras”, na porção superior do 

afloramento. 
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O nível de couraça ferruginosa presente próximo ao topo da Seção Lagoa Caculucaje, no limite basal 
da cobertura “pós-Barreiras”, é caracterizado por uma estrutura nodular (Figura 6H), tratada na literatura 
como “couraça fragmentada” (Santos, 2006). Essa autora levanta a possibilidade de a couraça ferruginosa 
fragmentada ser formada a partir do abatimento e colapso de um perfil laterítico (formação in situ).

O topo do tabuleiro é caracterizado por uma cobertura areno-argilosa de coloração castanho-amarelada, 
interpretada como produto do desenvolvimento de um perfil pedológico (Figuras 4 e 5). De acordo com 
as características texturais e estruturas pedológicas observadas, o perfil de solo desenvolvido na cobertura 
areno-argilosa é composto pelos horizontes Ap, Bw, BC, CB e C. Essa sucessão de horizontes, com a presença 
da couraça fragmentada em meio ao perfil, indica a preservação dos componentes de um perfil laterítico 
típico como proposto por Aleva (1994): solo, duricrosta, zona mosqueada, saprolito e rocha mãe. Por todo 
o perfil foi identificada a presença de pequenas concreções ferruginosas, com tamanho de areia a grânulo.
De acordo com Santos (2006), com a evolução do perfil laterítico, o solo é gerado a partir do horizonte C 
pela transformação de nódulos de ferro em microgóbulos, pela dessilicificação de caulinita em gibbsita e 
pela hidratação da hematita, com transformação em goethita. A formação do horizonte Bw diagnóstico 
de latossolo, de coloração amarelada, passa pelos horizontes transicionais CB (de coloração avermelhada-
alaranjada) e BC (de coloração alaranjada-amarelada), mostrando uma litodependência com os horizontes 
inferiores.

CONCLUSÃO

A partir dos aspectos sedimentológicos identificados, os depósitos da Formação Barreiras descritos são 
atribuídos a uma origem continental, em sistemas fluviais entrelaçados, corroborando as interpretações 
apresentadas por Morais (2007) e West (2019). Esses depósitos apresentam intensas modificações pós-
deposicionais, tanto por mecanismos de bioturbação quanto por processos lateríticos e pedogenéticos, 
que muitas vezes suprimem as estruturas sedimentares primárias e resultaram em diferentes feições de 
ferruginização.

No topo da seção, onde a Formação Barreiras encontra-se superposta pela cobertura “pós-Barreiras”, foi 
identificado o desenvolvimento de um perfil laterítico, com a presença de uma couraça fragmentada. 
Assim, é atribuída à cobertura “pós-Barreiras” na Seção Lagoa Caculucaje uma origem pedogenética, 
sendo o produto da alteração in situ dos depósitos da Formação Barreiras. Um nível de ferruginização 
planar no meio do pacote sedimentar é confinado a uma importante diferença de permeabilidade entre 
as litologias e, portanto, tem relação com o lençol freático. O nível de ferruginização na base dos depósitos 
possui morfologia colunar, cavernosa, com intenso processo de argilização e com preenchimento de raízes 
por óxidos/hidróxidos de ferro, testemunhando diversos processos de transformação intempérica e/ou 
freática, com fases superpostas de ferruginização e deferruginização.

Para a continuidade do estudo e a caracterização dos processos de evolução intempérica/pedogenética 
sugeridos, deverão ser consideradas etapas de investigação mineralógica (por difração de raios X e por 
microscopia eletrônica de varredura), análises geoquímicas, e datação por métodos de geocronologia do 
intemperismo.
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ANÁLISES ESTATÍSTICAS COMO FERRAMENTA DE AVALIAÇÃO 
DE AMBIENTES DE MANGUE E PRAIA/ILHA-BARREIRA QUANTO 

A CONTAMINAÇÃO POR MATERIAL DE EMPRÉSTIMO, MACAU-RN

Paulo Linarde Dantas Mascena¹, *Germano Melo Junior¹, *Helenice Vital1,2

¹ Departamento de Geologia – UFRN, 2 Pós-Graduação Geodinamica e Geofísica, *Orientadores

RESUMO: A utilização de material de empréstimo (piçarra) na construção das bases e acessos ao Campo 
Serra levanta a possibilidade de alteração textural e composicional de depósitos de ambientes de mangue 
e praia localizados no alcance de atuação dos agentes costeiros. O Campo Serra, localizado no litoral norte 
do Rio Grande do Norte, encontra-se sob forte atuação de agentes costeiros (ondas e correntes de maré), e 
por esse motivo, levanta a possibilidade de erosão desse material, seu posterior transporte e subsequente 
deposição em trechos de mangue e praia. Para analisar o impacto de uma possível alteração pelo material 
de empréstimo, conduziu-se um estudo de campo no qual foram coletados testemunhos nos diferentes 
ambientes suspeitos de alteração e em áreas de referência. Análises de sedimentos geraram os dados 
utilizados na realização da avaliação estatística escopo do presente trabalho. Os dados foram organizados 
em três categorias de variáveis para entendimento do nível de alteração proporcionado pelos materiais 
de empréstimo: granulométricas, composicionais e geoquímicas. A avaliação estatística destas variáveis 
consistiu em uma parte descritiva e em uma parte inferencial, com a produção de sumários estatísticos para 
os dois ambientes analisados. Os perfis verticais produzidos na avaliação verificam o comportamento das 
variáveis com a profundidade, além dos diagramas de caixa para analisar a variabilidade dos dados em cada 
trecho. Testes não-paramétricos de Kruskal-Wallis e comparações múltiplas também foram realizados com o 
objetivo de identificar um ou mais trechos que sejam diferentes dos demais. A parte inferencial da avaliação 
estatística consistiu na interpretação integrada dos resultados estatísticos. A partir dessa interpretação 
concluiu-se que o material de empréstimo não altera texturalmente e/ou composicionalmente trechos de 
mangue e praia, por não mostrarem indícios suficientes para sua confirmação. 

PALAVRAS-CHAVE: material de empréstimo, alteração, avaliação estatística, mangue, praia.

1 INTRODUÇÃO

A área de estudo localiza-se no município de Macau, à oeste da comunidade de Diogo Lopes, litoral 
setentrional do Estado do Rio Grande do Norte (Figura 1). Esta área compreende o Campo de Serra 
no qual estão situados três poços de extração de petróleo direcionais, e, para facilitar o acesso a estes, 
a PETROBRAS utilizou material de empréstimo oriundo do Grupo Barreiras e da Formação Macau. Tal 
material é composicionalmente e granulometricamente diferente dos sedimentos praiais e de mangue 
depositados no entorno do Campo de Serra. O local no qual se situa o Campo de Serra é reconhecido 
com um hotspot de erosão costeira (e.g.Vital e Guedes 2006), pontos onde a erosão costeira ocorre muito 
acentuadamente. Vários estudos conduzidos no local denotam a importância da dinâmica costeira na 
região, na qual a migração E-W da ilha-barreira Ponta do Tubarão influencia a morfologia do fundo marinho 
e linha de costa (Bagnoli e Oliveira, 1995; Chaves et al, 2006; Vital e Guedes, 2006; Vital, 2006). Tal processo 
afeta a vizinhança do Campo de Serra, potencialmente causando intensa erosão pelos agentes costeiros 
(correntes de maré e ondas).

A discrepância observada entre o material de empréstimo utilizado nas estradas e nas bases das locações 
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e aquele naturalmente presente nos ambientes praiais e de mangue, combinada com a intensidade da 
dinâmica costeira atuante, motivaram uma investigação para confirmar se há de fato algum tipo de alteração 
nesses ambientes causada pelo alcance do material de empréstimo, em resposta aos processos costeiros 
de erosão e deriva litorânea. Inicialmente houve uma etapa de campo, consistindo de testemunhagem 
nos ambientes de mangue e praia/ilha-barreira, e uma etapa laboratorial, envolvendo descrição dos 
testemunhos, O trabalho de investigação envolveu etapas de campo e laboratório, desenvolvidas por 
outros integrantes da equipe, e uma etapa de análises e avaliações estatísticas objeto deste estudo.

Os trechos testemunhados para condução das análises estão à oeste de Diogo Lopes no munícipio de 
Macau, litoral setentrional do Rio Grande do Norte (Figura 1).  Tais trechos estão próximos ao Campo 
Serra, no qual se situam três poços (SER-01, SER-02 e RNS-141) perfurados pela PETROBRAS e atualmente 
pertencem ao grupo SPE 3R Petroleum. O acesso é feito por meio de estradas nas quais foi utilizado material 
de empréstimo (piçarra) de outras localidades. A possível alteração por esse material em ambiente de 
mangue e praial levantou a questão a ser elucidada por este trabalho. 

Geologicamente a área encontra-se inserida nos domínios da Bacia Potiguar, que apresenta depósitos 
sedimentares neógenos (Figura 1), agrupados em unidades informais, recobrindo as rochas mesozoicas 
e paleógenas da bacia, sendo os depósitos de mangue (N4m) e os depósitos litorâneos de praia (N4lp) os 
mais importantes para o escopo do estudo. 

Os depósitos de mangue (N4m) (Figura 1) ocorrem em regiões abrigadas pelo crescimento de cordões 
litorâneos. Seus sedimentos contêm grande quantidade de matéria orgânica (restos de madeira, folhas e 
turfas), ocorrendo principalmente em fácies sedimentares mais finas (Bezerra et al, 2009). Os trechos de 
Campo de Mangue (CM1, CM2 e CM3), além do trecho Área de Referência de Mangue (ARM) (Figura 1) 
possuem sedimentos deste tipo de depósito. Já os depósitos litorâneos de praia (N4lp) são encontrados 
comumente na zona de estirâncio e ocorrem ao longo da faixa litorânea da área (Figura 1). Os trechos de 
Campo Praia/Ilha-Barreira (CPrI1, CPrI2 e CPrI3) e o trecho Área de Referência de Praia/Ilha-Barreira (ARPrI) 
foram coletados em locais onde ocorre esses sedimentos. Segundo Bezerra et al (2009) e Vital et al (2014), os 
depósitos de ambas as unidades (N4m e N4Ip) apresentam areias quartzosas cinza-claro a esbranquiçado, 
de granulometria fina a muito grossa, com quantidade significativa de bioclastos (> 5%) e, em certos casos, 
de minerais pesados. 



Contribuições à Ciência e Técnica dos(as)
Jovens Geólogos(as) Brasileiros(as)

214

IS
BN

 | 
 9

78
-6

5-
99

26
88

-4
-7

Figura 1 – Mapa de Localização e mapa geológico simplificado da área estudada mostrando as unidades geológicas definidas por 
Bezerra et al (2009) e Vital et al (2014), também situando os trechos de amostragem do material de empréstimo no Campo de Serra - 
CS (círculos vermelhos), nos ambientes de mangue - M (círculos verdes) e praia/ilha-barreira - PrI (círculos púrpuros). (Fonte: Autor).

2 MATERIAL E MÉTODOS

Oito trechos foram testemunhados (Figura 1), sendo quatro de ambiente praial/ilha-barreira (CPrI) e quatro 
de ambiente de mangue (CM). As amostras produzidas foram analisadas em laboratório, gerando os dados 
aqui discutidos. Para cada um dos ambientes, três trechos foram colocados em locais com potencial alcance 
pelo material de empréstimo (CPrI1, CPrI2, CPrI3; CM1, CM2, CM3), enquanto um trecho foi posicionado 
em local longe da influência do material de empréstimo (ARM; ARPrI), servindo assim como referencial 
para avaliação dos outros três trechos (Figura 1). Em cada trecho foram coletados 3 testemunhos, num 
total de 24, com recuperação máxima de 260 cm e mínima de 95 cm. 

Os testemunhos foram inicialmente fotografados e analisados com um perfilador espectral de raios gama 
(spectral core logger) quanto aos teores de K (%), U (ppm), Th (ppm) e coregama (uAPI), no laboratório 
de sedimentologia da PETROBRAS. As demais análises (granulometria, mineralogia, textura, quantificação 
de carbonato e de matéria orgânica) foram conduzidas por outros membros da equipe em diferentes 
laboratórios da UFRN. Maiores detalhes podem ser obtidos em Miranda (2021), Rocha (2021) e Rocha et 
al. (este volume). Os dados aqui discutidos referem-se somente ao tratamento estatístico dos resultados 
até a profundidade de 95 cm (recuperação mínima por testemunho), nos seguintes intervalos amostrais: 
(1) 5 a 10 cm, (2) 33 a 38 cm, (3) 62 a 67 cm e (4) 90 a 95 cm, e estão relacionados ao TCC do primeiro autor 
(Mascena 2020). 



Contribuições à Ciência e Técnica dos(as)
Jovens Geólogos(as) Brasileiros(as)

215

IS
BN

 | 
 9

78
-6

5-
99

26
88

-4
-7

Das variáveis geradas pelas análises laboratoriais 16 delas foram escolhidas e reunidas em três grupos: 
granulométricas, composicionais e geoquímicas, que foram utilizadas para fins de interpretação de 
dados no presente trabalho. As variáveis granulométricas compreendem: grau de selecionamento (phi) 
e mediana granulométrica (phi), descrevendo parâmetros texturais, as proporções de cascalho (%), areia 
MGGM (muito grossa, grossa e média em %), areia MFF (muito fina e fina em %) e lama (%), caracterizando 
as frações texturais, e a unidade de coregama u (API), estimando a granulometria dos sedimentos a partir 
da resposta espectral aos raios gama. As variáveis composicionais reuniram as proporções de sedimentos 
siliciclásticos (%), sedimentos carbonáticos (%), quartzo (%), fragmentos de rocha (%), minerais pesados 
(%) e matéria orgânica (%). E as concentrações de U (ppm), Th (ppm) e K (ppm) são as variáveis geoquímicas 
selecionadas. 

O software Statistica®, versão 13.5, foi usado para análise computacional de sumários estatísticos em forma 
de tabelas de estatística descritiva, confecção de perfis de variação vertical das variáveis geológicas/
geoquímicas (na forma de gráficos em linha 2D x-y ou 2D Line Plots x-y trace), diagramas de caixa (na 
forma de gráficos de variabilidade ou variability plots) e testes estatísticos (Kruskal-Wallis e comparações 
múltiplas).

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1 AMBIENTE DE MANGUE

A partir da integração dos produtos estatísticos gerados dos dados obtidos dos trechos do ambiente de 
mangue é possível tecer algumas considerações acerca da possível alteração dos trechos sob avaliação 
(CM1, CM2 e CM3) pelo material utilizado na construção das bases e acessos ao Campo de Serra. 

Os dados das amostras de CM1 não apresentaram evidências suficientes de alteração pelo material 
de empréstimo utilizado para construção das bases e acessos. Os resultados relativos às variáveis 
granulométricas em CM1 mostram um padrão similar ao de ARM, com predominância de finos, 
diferenciando-se do trecho de referência ao apresentar proporções ligeiramente maiores de grossos como 
cascalho (%), levando os dois trechos a mostrarem grau de selecionamento e mediana granulométrica 
ligeiramente diferentes, mas sem alteração expressiva (Figura 3.1). CM1 apresenta porcentagem um 
pouco maior de minerais pesados e apreciável proporção de carbonato, além das variáveis geoquímicas 
(U, Th e K), e matéria orgânica mostrarem assinaturas similares àquelas de ARM, conclui-se que CM1 não 
foi alterado pelo material de empréstimo.

Apesar de CM2 mostrar algumas diferenças em relação aos dados de ARM, CM2 não foi alterado pelo 
material de empréstimo. Os contrastes notados em alguns dos produtos estatísticos deve-se a variações 
aleatórias dentro de CM2, sem ligação aparente com o material de empréstimo. Alguns dos traços que 
apontariam para a alteração são o grau de selecionamento (phi), minerais pesados (%), areia MGGM (%), 
cascalho (%) e, principalmente, sedimentos siliciclásticos (%) e carbonáticos (%). Porém, fazendo-se uma 
comparação atenta, principalmente entre testes estatísticos (Tabela 3.1 e 3.2) e diagramas de caixa (Figura 
3.1), verifica-se que tais variações são pontuais e aleatórias dentro de CM2. Das variáveis composicionais, 
apenas sedimentos siliciclásticos (%) e carbonáticos (%) mostraram diferenças entre CM2 e ARM. As demais 
exibiram padrão similar ou igual. Areia MFF (%) e areia MGGM (%) mostrarem-se muito divergentes de 
CM2 para ARM nos perfis verticais, contudo, os demais produtos estatísticos apresentam padrão similar 
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nos dois trechos (Figura 3.1). CM2 apresentou sedimentos polimodais e mal selecionados como em ARM, 
porém, há uma presença ligeiramente maior de frações grossas como areia MGGM na parte superior dos 
furos, indicando possível influência externa. Além disso, os sedimentos siliciclásticos (%) têm proporção 
maior em CM2 em comparação à ARM e, em resposta, os sedimentos carbonáticos (%) tem proporção 
baixa. Todavia, comparando os produtos estatísticos (Tabela 1 e Figura 2), tais diferenças provavelmente 
são aleatórias dentro de CM2 e intrínsecas ao ambiente de manguezal. Logo, os indícios são insuficientes 
para confirmar uma possível alteração.

Dos trechos analisados, CM3 é o que guarda maior número de semelhanças com ARM, não apresentando 
indícios suficientes de alteração pelo material de empréstimo. Dentre os principais traços refutando tal 
hipótese de alteração estão grau de selecionamento (phi), mediana granulométrica (phi), sedimentos 
siliciclásticos (%) e carbonáticos (%), balanceamento entre areia MFF (%) e areia MGGM (%), escassez de 
cascalho (%) e abundância de lama (%), como observado na figura 2, presença significativa de matéria 
orgânica (%) e a equivalência na presença de minerais pesados (%), quartzo (%) e fragmentos de rocha 
(%). As proporções de quartzo (%), minerais pesados (%) e fragmentos de rocha (%) em CM3 também 
se assemelham a ARM. As variáveis geoquímicas também exibem padrões afins nos dois trechos. Na 
comparação entre ARM e CM3, conclui-se que o trecho sob avaliação não foi alterado pelo material de 
empréstimo, sendo o trecho de mangue mais similar ao trecho de referência.

Figura 2 - Diagramas de caixa referentes as proporções de grau de selecionamento (phi), mediana granulométrica (phi), cascalho 
(%), areia MGGM (muito grossa, grossa e média em %), areia MFF (muito fina e fina em %) e lama (%) no ambiente de mangue. M-T: 
Mangue Total, ARM: Área de Referência de Mangue, CM-T: Campos Mangue Total, CM1: Campo Mangue 1, CM2: Campo Mangue 2, 

CM3: Campo Mangue 3 (Fonte: Autor).
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3.2 AMBIENTE DE PRAIA/ILHA-BARREIRA

Com a interpretação integrada dos produtos estatísticos (perfis verticais, diagramas de caixa e testes 
estatísticos) dos dados das amostras do ambiente de praia/ilha-barreira, é possível fazer inferências 
sobre eventuais alterações dos trechos sob avaliação neste ambiente (CPrI1, CPrI2 e CPrI3), a partir dos 
sedimentos oriundos das bases e acessos do Campo Serra.

O trecho CPrI1 está situado próximo ao local onde foi utilizado o material de empréstimo para construção 
dos acessos e bases (Figura 1), de modo que a probabilidade de alteração por parte deste é alta. Contudo, 
considerando os resultados dos produtos estatísticos das variáveis analisadas, observa-se apenas 
variações casuais em areia MGGM (%) e lama (%) que mostram discrepância entre os trechos ARPrI e CPrI1 
(Figura 3). Entretanto, as demais variáveis exibem padrão similar ou igual nos dois trechos, descartando 
assim a possibilidade de alteração. Certas variáveis exibem padrão bastante diferente nos perfis verticais 
comparando-se ARPrI e CPrI1. Contudo, os resultados são insuficientes sem confirmação dos testes 
estatísticos (Tabela 2) e diagramas de caixa em conjunto. Areia MGGM (%) e lama (%) contrastaram entre 
ARPrI e CPrI1 nos perfis verticais (Figura 3.2), diagramas de caixa e testes estatísticos (Tabela 2). Porém, 
diferenças em duas variáveis é indício insuficiente para atestar alteração em CPrI1. Além disso, a abundância 
de lama (%) em CPrI1 não indica de fato alteração pelo material de empréstimo, dado que tal material não 
contém grande quantidade de lama em sua composição, embora apresente substancial presença de areia 
MGGM e cascalho. Logo, o trecho CPrI1, mesmo próximo ao local de utilização do material de empréstimo, 
apresentou indícios insuficientes para atestar alteração em seus sedimentos. 

CPrI2 apresentou alguns indícios de alteração possivelmente ligados ao material de empréstimo, como 
selecionamento pobre, mediana granulométrica, abundância em sedimentos siliciclásticos, escassez 
de sedimentos carbonáticos e presença significativa de areia MGGM. Porém, essas variações em CPrI2 
possivelmente não se conectam ao material de empréstimo, sendo flutuações normais dentro deste 
trecho. Outros pontos que refutam a hipótese de alteração são: quartzo (%) alto e já esperado para os 
depósitos deste local; minerais pesados (%) e lama (%) semelhantes entre CPrI2 e ARPrI; cascalho (%), 
que não corresponde à abundância observada no material de empréstimo; abundância de matéria 
orgânica, traço ausente no material de empréstimo; similaridade nos padrões das variáveis geoquímicas 
entre CPrI2 e ARPrI. Portanto, CPrI2 não apresentou indícios suficientes para se comprovar alteração 
significativa proveniente do material de empréstimo. Isso porque a maioria das características presentes 
nessa localidade são próximas àquelas detectadas em ARPrI, ou mesmo em CPrI3, tendo este último trecho 
grande similaridade com CPrI2, devido principalmente à proximidade mútua, como mostrado na figura 1.
O trecho CPrI3 não apresentou nenhum indicativo que pudesse ligar seus sedimentos a algum tipo de 
alteração advinda do material de empréstimo, uma vez que as características apresentadas pelas proporções 
de variáveis composicionais, granulométricas e geoquímicas são muito similares àqueles presentes em 
ARPrI, ou mesmo em CPrI2, devido a sua proximidade com este trecho sob avaliação (Figura 1). O CPrI3 
mostrou-se como o mais similar à ARPrI, apresentando nos produtos estatísticos bastante semelhança 
entre os dois trechos. Porém, em certas variáveis, como sedimentos siliciclásticos (%) e carbonáticos (%), 
lama (%) e grau de selecionamento (phi), CPrI3 se assemelha ao CPrI2. Tais similaridades têm relação 
provável com a localização de CPrI2 e CPrI3 (Figura 1), que em realidade são bem próximos. Dos trechos 
analisados para este ambiente, CPrI3 é o mais similar à ARPrI nos produtos estatísticos e às características 
dos depósitos de praia descritos por Bezerra et al (2009) e Vital et al (2014). 
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Figura 3- Perfis de variação vertical da porcentagem de cascalho, areia MGGM (muito grossa, grossa e média) e lama no ambiente 
de praia/ilha-barreira. (A): Perfil ARPrI (Área de referência praia/ilha-barreira com os furos A, B e C; (B): Perfil CPrI1 (Campo praia/ilha-

barreira 1) com os furos A, B e C (Fonte: Autor).

3.3 ANÁLISE ESTATÍSTICA NÃO-PARAMÉTRICA

Devido à baixa quantidade de amostras presentes nos grupos analisados não há a possibilidade de aplicação 
de testes estatísticos paramétricos, como por exemplo a análise de variância, sendo mais apropriada a 
aplicação de testes não paramétricos. Sendo assim, para comparação entre os quatro trechos dos dois 
ambientes amostrados, foi realizado o teste de Kruskal-Wallis e o teste de comparações múltiplas para 
amostras independentes, visando testar duas hipóteses com o nível de significância α fixado em 0,05: H0, 
que preconiza que os quatro grupos amostrais não diferem entre si, e H1, que preconiza que pelo menos 
um dos quatro grupos amostrais difere dos demais.

A Tabela 1 ilustra a estrutura do Teste de Kruskal-Wallis aplicado à comparação dos quatro grupos amostrais 
de cada um dos dois ambientes avaliados (mangue e paria/ilha-barreira). Uma vez que, dentre as 16 
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variáveis, algumas delas se relacionam através de dados em escala de porcentagem, pressupõe-se que 
exista relação direta ou inversa entre suas variações. Por exemplo, o aumento da proporção de sedimentos 
siliciclásticos é necessariamente associado à diminuição da porcentagem de sedimentos carbonáticos, de 
modo que se espera resultados interpretativos equivalentes (diretos ou inversos) para variáveis sob esse 
tipo de escala (no caso, em porcentagem, fechando 100%).

Para o mangue, os testes apontam diferenças entre as distribuições das seguintes variáveis (Tabela 2): 
proporções de sedimentos siliciclásticos e carbonáticos, cascalho, areia MGGM, lama, quartzo, minerais 
pesados, além de u (unidade coregama). Para as demais variáveis os testes estatísticos não detectam 
diferenças entre os trechos analisados. À parte das demais variáveis que têm H0 rejeitada para suas 
distribuições (Tabela 2), além de mostrarem diferenças entre os trechos pelas comparações múltiplas, a 
porcentagem de areia MGGM não mostra diferenças entre os trechos de amostragem pelas comparações 
múltiplas apesar de H0 ser rejeitada. Tal situação pode ser decorrência do baixo número de dados em cada 
trecho, o que não permite ao teste de comparações múltiplas apontar diferenças claras entre os trechos de 
amostragem atestando a rejeição de H0. 

Para o ambiente de praia/ilha-barreira os testes estatísticos detectam discrepâncias entre as distribuições 
das seguintes variáveis (Tabela 2): mediana granulométrica, proporções de cascalho, areia MGGM, areia 
MFF, lama, sedimentos siliciclásticos e carbonáticos, quartzo, minerais pesados, concentração de Th, além 
da unidade coregama (u).

Assim como ocorre com areia MGGM no ambiente de mangue, quartzo (%) no ambiente de praia/ilha-
barreira não tem diferenças apontadas entre os trechos de amostragem pelo teste de comparações múltiplas 
apesar da rejeição de H0 pelo teste de Kruskal-Wallis. Tal caso poderia ser atribuído à baixa densidade de 
dados dos trechos analisados, o que dificulta a detecção de diferenças pelo teste de comparações múltiplas 
que confirmariam a rejeição de H0.

Comparações Número de 
Grupos

Número de 
Amostras

Teste 
Estatístico Hipóteses Testadas (α = 0,05)

Nas amostras de mangue (M): 
entre os quatro trechos (ARM, 

CM1, CM2, CM3)

Quatro
grupos

n1 = 12
n2 = 12
n3 = 11
n4 = 11

Teste de 
Kruskal-

Wallis

H0: Os quatro grupos amostrais não 
diferem entre si

H1: Pelo menos um dos quatro 
grupos amostrais difere dos demais

Nas amostras de praia/ilha-
barreira (PrI): entre os quatro 
trechos (ARPrI, CPrI1, CPrI2, 

CPrI3)

Quatro
grupos

n1 = 12
n2 = 12
n3 = 12
n4 = 11

Teste de 
Kruskal-

Wallis

H0: Os quatro grupos amostrais não 
diferem entre si

H1: Pelo menos um dos quatro 
grupos amostrais difere dos demais

Tabela 1 – Resumo da aplicação do Teste de Kruskal-Wallis nos ambientes de mangue e praia/ilha-barreira, no qual n1 são os 
trechos ARM e ARPrI, n2 são CM1 e CPrI1, n3 são CM2 e CPrI2, n4 são CM3 e CPrI3, H0 é a hipótese nula, H1 é a hipótese alternativa e α 

é o nível de significância fixado (Fonte: Autor).
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Variável
Resultado do Teste 

Mangue Praia/Ilha-Barreira
Grau de Selecionamento (phi) Aceita H0 (p = 0,1633) Aceita H0 (p = 0,2657)

Mediana Granulométrica (phi) Aceita H0 (p = 0,0509) Rejeita H0 (p = 0,0043)

Cascalho (%) Rejeita H0 (p = 0,0183) Rejeita H0 (p = 0,0000)

Areia MGGM (%) Rejeita H0 (p = 0,0455) Rejeita H0 (p = 0,0002)

Areia MFF (%) Aceita H0 (p = 0,0506) Rejeita H0 (p = 0,0013)

Lama (%) Rejeita H0 (p = 0,0000) Rejeita H0 (p = 0,0002)

Sedimentos Siliciclásticos (%) Rejeita H0 (p = 0,0001) Rejeita H0 (p = 0,0005)

Sedimentos Carbonáticos (%) Rejeita H0 (p = 0,0001) Rejeita H0 (p = 0,0005)

Quartzo (%) Rejeita H0 (p = 0,0038) Rejeita H0 (p = 0,0091)

Fragmentos de Rocha (%) Aceita H0 (p = 0,1843) Aceita H0 (p = 0,2477)

Minerais Pesados (%) Rejeita H0 (p = 0,0051) Rejeita H0 (p = 0,0076)

Matéria Orgânica (%) Rejeita H0 (p = 0,0000) Aceita H0 (p = 0,3344)

u (API) Rejeita H0 (p = 0,0001) Rejeita H0 (p = 0,0000)

U (ppm) Aceita H0 (p = 0,1669) Aceita H0 (p = 0,0914)

Th (ppm) Aceita H0 (p = 0,5107) Rejeita H0 (p = 0,0275)

K (ppm) Aceita H0 (p = 0,1415) Aceita H0 (p = 0,1216)

Tabela 2 – Resultados do Teste de Kruskal-Wallis seguindo a metodologia explicitada na tabela 3.1 utilizando quatro grupos de 
amostras para as 16 variáveis escolhidas nos ambientes de mangue e praia/ilha-barreira (Fonte: Autor). 

4 CONCLUSÕES 

O material de empréstimo usado possui uma assinatura característica parcialmente presente em CM2 e CPrI1, 
incluindo abundância de grossos (cascalho e areia MGGM), fragmentos de rocha, quartzo, selecionamento 
pobre, altos valores de mediana granulométrica, ausência de matéria orgânica e bioclastos carbonáticos, 
além de escassez de finos. Porém, nos trechos citados os indícios são esparsos, com duas ou três variáveis 
se encaixando na assinatura, sendo insuficiente para provar a ligação entre o material de empréstimo e os 
sedimentos desses trechos. Em suma, os materiais de empréstimo erodidos não atingiram nenhum trecho 
de praia e mangue. Mesmo as suspeitas iniciais sobre CPrI1 e CM2, estas foram descartadas após análise 
conjunta dos produtos estatísticos.

Para além dos objetivos deste estudo, calcado na comparação entre trechos suspeitos e trechos de 
referência, o tratamento e interpretação dos dados obtidos revelaram que os ambientes de mangue e 
de praia/ilha-barreira investigados são naturalmente heterogêneos e comumente sujeitos a variações 
meramente aleatórias. Tal heterogeneidade registrada nos dados de algumas variáveis analisadas é 
certamente causada pelos vigorosos processos costeiros atuantes na região litorânea abordada, os quais 
têm o potencial de imprimir variabilidades granulométricas, composicionais e geoquímicas, as quais 
certamente se sobrepõem a quaisquer eventuais alterações antropogênicas de menor magnitude, como 
no caso da possível dispersão do material de empréstimo para trechos próximos do local das bases e 
acessos, ou mesmo para trechos mais distantes.  
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ANÁLISE FACIOLÓGICA VERTICAL DE ILHAS BARREIRAS – 
PONTAIS ARENOSOS TROPICAIS A PARTIR DE TESTEMUNHOS 

POR VIBRAÇÃO, MACAU (RN)

Rocha, D.R.C.1; Vital, H.1; Melo Jr, G.1                                                                             
1Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Departamento de Geologia

RESUMO: No litoral setentrional do Rio Grande do Norte são encontrados corpos arenosos paralelos à 
linha de costa, que isolam áreas protegidas do impacto do mar aberto, constituindo sistemas dinâmicos 
de ilhas barreira – pontal arenoso. Com o objetivo de identificar as fácies e ambientes deposicionais 
presentes neste sistema tropical, foram descritos e analisados testemunhos coletados através do método 
por vibração, calibrados por perfis Raio-Gama, em quatro pontos distintos em pontais arenosos (ARPrI 
e CPrI1) e ilhas barreiras (CPrI2 e CPRI3), na região de Macau/RN. Os testemunhos foram submetidos a 
estudos de perfilagem radioativa, textura, cor, composição, mineralogia, granulometria e estruturas 
sedimentares presentes. Os resultados obtidos mostraram no geral perfis com uma leve diferença no 
padrão de empilhamento. O conjunto de testemunhos CPrI 1 (A, B, C) e CPrI 2 (A, B, C), obtidos na margem 
voltada para o oceano, apresentaram uma variação sutil e gradual, com um padrão de granocrescência 
ascendente, tendo em seu topo material ligeiramente mais grosso do que em sua base. Enquanto o 
conjunto de testemunhos CPrI 3 (A, B, C) e ARPrI (A, B, C), obtidos na margem voltada para o continente, 
apresentaram um padrão inverso, com granodecrescência ascendente, contendo em sua base sedimento 
de granulometria areia grossa, afinando em direção ao topo para areia fina. As características apresentadas 
pelos sedimentos presentes nos testemunhos estudados permitiram identificar os depósitos de praia/ilha 
barreira, depósitos de canal de maré e depósitos de planície de maré, representativos de sistemas tropicais 
de alta energia.

PALAVRAS-CHAVE: Raios Gama. Sedimentos. Sistemas de alta energia.

ABSTRACT: On the northern coast of Rio Grande do Norte are found sandy bodies parallel to the coastline, 
which isolate protected areas from the impact of the open sea, constituting dynamic systems of barrier 
islands - spits. In order to identify the facies and depositional environments present in this tropical system, 
core samples collected by vibration method, calibrated by Gamma-Ray profiles, were described and 
analyzed at four different points on sandy spits (ARPrI and CPrI1) and barrier islands (CPrI2 and CPRI3), in the 
region of Macau/RN. The cores were subjected to radioactive profiling studies, texture, color, composition, 
mineralogy, grain size, and sedimentary structures present. The results obtained showed overall profiles 
with a slight difference in stacking pattern. The set of cores CPrI 1 (A, B, C) and CPrI 2 (A, B, C) from seaward 
side of barriers and spits, showed a subtle and gradual variation, with an ascending granocrescence 
pattern, with the top slightly thicker than the bottom.  While the set of cores CPrI 3 (A, B, C) and ARPrI (A, 
B, C), obtained from the lagoonward side, showed an inverse pattern, with upward granodecrescence, 
containing coarse sand sediment at its base, tapering towards the top to fine sand.  The characteristics 
presented by the sediments present in the studied cores allowed the identification of beach/island barrier 
deposits, tidal channel deposits, and tidal plain deposits, representative of tropical high-energy systems.

KEY-WORDS: Gamma Rays. Sediments. High energy systems.
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INTRODUÇÃO

A área de estudo se localiza na região de Macau, litoral setentrional do Rio Grande do Norte (Figura 1), em 
área de sistemas ilha barreira-pontal arenoso (“barrier-spit”), que prograda para oeste, devido à ação da 
intensa deriva litorânea neste sentido, causando a erosão da linha de costa (e.g. Alves et al., 2003; Chaves 
et al 2006; Vital 2006; Vital et al., 2018). 

Figura 1: Mapa de localização da área de estudo e dos pontos de sondagem.

A dinâmica costeira existente na área tem provocado erosão em locais onde foram instaladas facilidades 
destinadas ao apoio logístico para a produção de petróleo, tais como estrada de acesso, bases de locação 
de poços e bases de apoio, fazendo com que o material erodido dessas instalações fosse transportado em 
direção ao continente (com deposição em manguezal ou sedimentos praiais adjacentes), ou mesmo em 
direção ao mar, em função dos processos marinhos reinantes na área. A estrada e as bases foram construídas 
a partir da compactação de material de empréstimo composto por piçarra (material sedimentar areno-
argiloso extraída de jazidas da região). 

O principal objetivo da pesquisa foi a caracterização sedimentar de depósitos de praia e ilha barreira 
presentes no litoral setentrional do estado do Rio Grande do Norte, com ênfase nas estruturas sedimentares, 
composição, textura, mineralogia, raios gama e, particularmente, na sua sequência vertical. Tendo em 
vista a dinâmica costeira atuante na área e os efeitos erosivos produzidos no tocante à desagregação e 
transporte dos sedimentos que formavam as bases de poços e acessos às mesmas, tem-se como objetivo 
secundário verificar se os sedimentos recuperados nos testemunhos analisados apresentavam alguma 
composição mineralógica  que poderia ser atribuída ao material de empréstimo oriundo da erosão da 
estrada de acesso (Figura 2) e bases das locações de poços de petróleo instalados nas proximidades.
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Figura 2: Vista da área de estudo. A) Vista parcial do Campo Serra. Observar estrada de acesso na cor vermelha; B) Vista aérea da 
área de referência. Fotos: H Vital.

No contexto geológico regional a área está inserida na porção central da Bacia Potiguar emersa, que 
contêm excelentes exposições de sedimentos Cenozoico areno-argiloso do Grupo Barreiras, depositados 
por sistemas fluviais e com influência marinha, sendo recobertos por depósitos quaternários relacionados 
ao Pleistoceno e Holoceno. Localmente na área de estudo o arcabouço geológico compreende unidades 
holocênicas como Depósitos Litorâneos Praiais, Depósitos Eólicos Vegetados, Depósitos Eólicos Litorâneos 
Vegetados e Não Vegetados, Depósitos de Mangue e Depósitos Flúvio-Marinhos. Geomorfologicamente 
a área está inserida na unidade Planície Costeira, com feições como Dunas Fixas, Planícies Interdunares, 
Dunas Móveis, Depressões Interdunares, Falésias, Planície Flúvio-Estuarina, Planície de Maré, Barras 
Arenosas e Ilhas Barreiras (Bezerra et al. 2009; Vital et al. 2014).

Segundo Vital (2009), no Rio Grande do Norte os pontais arenosos e ilhas barreira estão restritos ao litoral 
setentrional. A distribuição desses pontais arenosos e ilhas barreira é limitada por dois sistemas de falhas 
principais, os sistemas de Carnaubais e de Afonso Bezerra. Estes sistemas são constituídos por sedimentos 
arenosos e frequentemente recobertos por dunas.  Sua evolução, como apontam estudos, tem ocorrido de 
maneira cíclica, onde se tem um antigo sistema de ilhas barreira desenvolvendo pontais arenosos atuais 
e pontais arenosos que foram recentemente separados do continente para formar ilhas barreiras (Xavier 
Neto et al., 2001; Lima et al., 2001, 2002; Silveira 2002; Vital, 2009).

O clima da região é semi-árido, em regime de mesomarés semidiurnas. A energia é mista, dominada por 
ondas e marés. As ondas apresentam de 0.2 a 1.3m de altura na zona de arrebentação e as máres até 3m 
em períodos de sizígia. 

MATERIAIS E MÉTODOS

O fluxo de trabalho adotado foi composto por três fases: aquisição de materiais e dados em campo, 
atividades em laboratório e integração e interpretação dos dados obtidos.

Aquisição de materiais e dados em campo 
Os testemunhos foram coletados através do método por vibração, que permite recuperar testemunhos 
contínuos e não perturbados de materiais não consolidados (Figura 3 A), como etapa integrante do projeto 
“Avaliação das características físicas e texturais de solos do campo de Serra, Macau/RN - Bacia Potiguar”. 
As coletas foram feitas em marés de sizígia entre os meses de março e abril de 2018, em quatro áreas 
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de praias/ilha barreira durante a maré baixa.  Três áreas são de praias/ilhas barreiras próximas às bases 
e acessos erodidos, que podem ter recebido material de empréstimo transportado (CPrI 1, 2, 3) e uma 
área é de praias/ilhas barreiras sem interferência antrópica, para comparação (ARPrI). Em cada área foram 
adquiridos 3 testemunhos (nomeados de A, B e C), totalizando 12 testemunhos. Amostras do material de 
empréstimo na estrada de acesso ao Campo de Serra também foram coletadas para análise.

Atividades em laboratório

Após a coleta, os testemunhos foram fotografados e analisados com coregama e em seguida realizadas 
as descrições visuais (Figura 3 B), sempre do topo para a base dos testemunhos. Nessas descrições foram 
observadas as características de cor, granulometria, presença/ausência de matéria orgânica, conchas e 
estruturas sedimentares. Para determinação da cor foi utilizada como padrão a cartela de cores “Rock Color 
Chart” de Munsell (2009). 

Após a descrição macroscópica, foram definidos intervalos de amostragem para a realização de análises 
da granulometria, teor de carbonato e teor de matéria orgânica. Para iniciar as análises, as amostras 
foram primeiramente lavadas pelo menos três vezes, para retirada do sal (Figura 3 C).  Após secagem em 
estufa a 60ºC, as amostras foram quarteadas e foram separados 10g do material, sendo 5g destinados 
à determinação do teor de carbonato e 5g para matéria orgânica. O restante foi pesado para análise 
granulométrica.

As análises granulométricas foram realizadas por peneiramento a seco, com aberturas de malha de 2mm, 
1mm, 0,500mm, 0,250mm, 0,125mm, 0,063mm (Figura 3 D). Para a determinação do teor de carbonato de 
cálcio, as amostras foram descarbonatadas com ácido clorídrico, sendo avaliada a diferença entre o peso 
inicial e final de cada amostra (Figura 3 E). O teor de matéria orgânica total foi obtido a partir da avaliação 
da diferença entre o peso antes e depois de o sedimento ser submetido à temperatura de 600°C durante 
um intervalo de tempo de 5 horas em mufla (Figura 3 F).

A identificação de parâmetros texturais e mineralógicos foi realizada utilizando lupa binocular, com luz 
refletida de 45° e luz transmitida, marca Zeiss, modelo Stemi SV-11, com aumento máximo de 40 vezes. Uma 
câmera digital acoplada à lupa foi utilizada para a captura de imagens microscópicas. Análises quantitativas 
foram estimadas através de comparação visual com tabelas padrões de porcentagem dos constituintes 
minerais (e.g. Terry e Chilingar, 1955). A descrição textural referente aos parâmetros arredondamento 
e esfericidade dos grãos foi feita a partir da comparação direta com as escalas padronizadas vigentes e 
atualizadas de esfericidade e arredondamento, tais como Powers (1953) e adaptações de Dias (2004). 
Material da estrada foram descritos macroscopicamente em amostra de mão e analisados com microscópio 
ótico através de seções delgadas.

Integração e interpretação dos dados

A partir dos dados obtidos foram confeccionados gráficos para uma melhor representação visual dos 
resultados. Para a análise litoestratigráfica foram utilizadas a descrição e fotografias dos testemunhos, 
calibrados com os resultados da perfilagem com o coregama (API, K, Th e U), e características 
sedimentológicas. Além disso, com as descrições macroscópicas e análises granulométricas, foi possível 
elaborar uma coluna litoestratigráfica para cada testemunho estudado, utilizando o SedLog 3.1. Com esse 
conjunto de informações foi possível fazer interpretações acerca do sistema deposicional. Vale ressaltar 
que estudos de depósitos de mangue e estatísticos foram realizados por outros integrantes do projeto.
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Figura 3: A) Vista do tripé e testemunho coletado na área CPrIB 1; B) Testemunho na bancada para descrição; C) Lavagem dos 
sedimentos nos béqueres; D) Conjunto de peneiras posicionado no agitador; E) Béqueres com 5g da amostra de sedimento mais 20 

ml de ácido clorídrico (HCl) a 10%; F) Cadinhos na mufla.

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Nesta seção serão apresentados os resultados obtidos a partir da análise do material da estrada e descrição 
macroscópica dos testemunhos, integrado com os dados de perfil de raios gama, teores de carbonato 
de cálcio e matéria orgânica e análises granulométricas e mineralógicas. Dos 12 testemunhos estudados 
(4 áreas, sendo 3 testemunhos em cada área) aqui será apresentado detalhadamente em figuras um 
testemunho representativo de cada área.

A análise do material recolhido da estrada de acesso ao Campo de Serra permitiu a identificação de 
dois tipos de sedimentos: 1) um material siltítico – argiloso, friável, ligeiramente avermelhado, que 
microscopicamente apresenta uma matriz de hidróxido de ferro envolvendo fragmentos submilimétricos 
de quartzo; 2) um arenito fino a siltito, com clastos milimétricos de quartzo anguloso (1-4mm), mal 
selecionados, e matriz argilosa verde clara. Microscopicamente, é um arenito microconglomerático. 
Contém fragmentos angulosos ou subarredondados de quartzo mono e policristalino, com quantidade 
razoável de poros (30%), matriz fina argilosa, provavelmente de caolinita e hidróxidos de ferro.

Os testemunhos da área ARPrI foram coletados na chamada Barra do Cabeção, próximo ao distrito de Diogo 
Lopes, a nordeste dos outros testemunhos estudados e fora da área de ação antrópica. Esse testemunho 
apresenta de maneira geral em sua base sedimento de coloração cinza escuro médio (N4), constituído 
predominantemente por areia muito fina a fina, exibindo por sua vez alguns níveis de areia média (Figura 
4). A areia média é pobremente selecionada, de cor cinza claro médio (N6) e apresenta teor de carbonato 
de cálcio de 22,18% e 24,26%. É importante ressaltar que o material carbonático presente neste estudo 
é essencialmente bioclástico, relacionados à presença de conchas. A areia muito fina a fina é pobre a 
moderadamente selecionada, com teor de carbonato entre 25,49% e 32,36%.

A partir de aproximadamente 110cm de profundidade, há mudança na coloração do sedimento. Tem-se 
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material de granulometria areia fina moderadamente selecionada, de cor marrom amarelado pálido (10YR 
6/2), com teor de carbonato de 11,55% (Figura 4).  Entre 100 e 38cm, tem-se areia média moderadamente 
selecionada, de cor marrom amarelado pálido (10YR 6/2) (Figura 4), com grãos subangulosos e esfericidade 
média, compostos em sua maioria por quartzo, contendo também alguns grãos de K-feldspato, monazita, 
ilmenita e estaurolita. O teor de carbonato de cálcio registrado foi entre 7,52% e 10,68%, e o teor de matéria 
orgânica 2,04% e 2,18%. 

Em direção ao topo dos testemunhos há diminuição na granulometria do sedimento, passando a ser 
areia fina pobre a moderadamente selecionada, cor marrom amarelado pálido (10YR 6/2) com grãos 
subarredondados e com alta esfericidade, tendo além de quartzo alguns minerais pesados (~2%) como 
ilmenita, turmalina, epídoto e monazita (Figura 4). Os teores de carbonato e de matéria orgânica ficaram 
entre 6,85% - 7,71% e 3,34% - 9,34%, respectivamente.

Nesses testemunhos, os 110cm iniciais foram interpretados como pertencentes a depósito de praia, por 
serem compostos por areia fina pobre a moderadamente selecionada nas porções superficiais, que grada 
para areia média moderadamente selecionada. O intervalo inferior dos testemunhos (a partir de 110cm 
até a base) é constituído por areia muito fina a fina, pobre a moderadamente selecionada, com quantidade 
significativa de sedimento na fração silte (> 15%) e também alguns níveis de areia média. Considerando 
esses aspectos e a localização dos testemunhos na retaguarda do pontal arenoso, associou-se esse pacote 
a depósitos de planície de maré, uma vez que, de acordo com Bezerra (2009), esses depósitos ocorrem nas 
áreas abrigadas da energia da costa e correspondem a sedimentos constituídos basicamente por areia fina 
a silte, pobremente selecionados e com alto teor de carbonato de cálcio e matéria orgânica.

Os testemunhos da área CPrIB 1 foram coletados na margem voltada para o oceano do pontal arenoso 
próximo ao Campo de Serra. O testemunho representativo CPrIB 1 B possui 125cm. De sua base até 91cm 
o testemunho é composto por lama cor cinza escuro médio (N4) intercalada com areia muito fina a fina, 
cor cinza claro médio (N6), moderadamente selecionada (Figura 5). Os grãos são subangulosos, com baixa 
esfericidade. Além do quartzo os minerais presentes são muscovita e ilmenita. O teor de carbonato de 
cálcio nesse intervalo varia entre 18,41% e 22,52%, enquanto o teor de matéria orgânica fica entre 2,45% 
e 6,06%. Da profundidade de 91cm até 56cm há sedimento na fração areia fina a média com coloração 
cinza escuro (N3) (Figura 5), pobremente selecionada, com grãos subarredondados, baixa esfericidade, 
composta principalmente por quartzo com monazita, epídoto e ilmenita como minerais acessórios. O teor 
de carbonato de cálcio é de 23,55% e o teor de matéria orgânica 9,04%.

A partir de 56cm há uma mudança na cor do sedimento, que passa a ser cinza muito claro (N8) (Figura 
5). Nesse intervalo tem-se areia fina, moderadamente selecionada, com grãos subarrendondados e alta 
esfericidade, sendo constituída principalmente de quartzo e monazita, epídoto, turmalina e ilmenita 
como minerais acessórios. O teor de carbonato é o menor registrado em todo o testemunho, sendo 
5,33% e o teor de matéria orgânica cai para 1,94%. Esse sedimento na porção superior grada para areia 
fina a média, pobremente selecionada, com grãos subarredondados, esfericidade média e composto 
predominantemente por quartzo, contendo também monazita, epídoto e K-feldspato. Os teores de 
carbonato e de matéria orgânica registrados foram 9,59% e 1,86%, respectivamente.



Contribuições à Ciência e Técnica dos(as)
Jovens Geólogos(as) Brasileiros(as)

228

IS
BN

 | 
 9

78
-6

5-
99

26
88

-4
-7

Figura 4: Carta litoestratigráfica para o testemunho ARPr1 A mostrando a integração dos dados de testemunhos e perfis coregama, 
possibilitando a interpretação e posterior identificação dos sistemas deposicionais. 

Os testemunhos CPrI1 apresentam de forma geral um aumento da granulometria em direção ao topo, com 
pequenas variações nesse empilhamento, o que é compreensível por se tratar de uma área de dinâmica 
muita intensa. A parte superior dos testemunhos composta por areia fina a grossa pobremente selecionada, 
com conteúdo significativo de bioclastos, foi relacionada à zona de estirâncio de depósitos de praia (faixa 
de praia entre o nível máximo da maré alta e mínimo de maré baixa). Essa associação foi possível devido 
à compatibilidade das características dos sedimentos dos testemunhos com a de sedimentos descritos 
anteriormente por Bezerra (2009) para essa região. Na porção intermediária e inferior os testemunhos 
apresentam sedimento de granulometria areia muito fina a fina, de coloração cinza escuro, com alguns 
intervalos contendo quantidades significativas de silte, além de apresentar fragmentos de conchas. Em 
função dessas características, pode-se interpretar que a deposição desse intervalo ocorreu em uma região 
protegida, como de planície de maré.
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Os testemunhos CPrIB 2 estão a oeste dos testemunhos CPrIB 1 e a norte dos CPrIB 3, na margem para o 
oceano da ilha barreira. O testemunho CPrI2 B, com 145cm, apresenta de sua base até 15cm areia fina cor 
cinza médio (N5) alternada com camadas de areia média, cuja cor é marrom amarelado pálido (10YR 6/2) 
(Figura 5). Nesse intervalo o grau de selecionamento varia de moderadamente a bem selecionado. Seus 
grãos são angulosos a subangulosos com esfericidade média a alta, cuja composição, além do quartzo, 
inclui alguns bioclastos (4%) e minerais pesados como turmalina, epídoto e ilmenita. O teor de carbonato 
de cálcio é bastante variável, exibindo valores entre 1,36% e 13,33%, assim como o teor de matéria orgânica 
que teve valores entre 0,71% e 13%.

De 15cm até 5cm tem-se a presença de areia média a grossa de coloração laranja muito pálido (10YR 
8/2) (Figura 5), pobremente selecionada, com grãos subangulosos e esfericidade média, composta por 
bioclastos (4%), quartzo e outros minerais (5%) como monazita, epídoto, turmalina, K-feldspato. Apresenta 
teores de carbonato e matéria orgânica de 0,77% e 19,52%, respectivamente, sendo o menor e o maior 
valor de todo o testemunho. Nos 5cm finais tem-se novamente areia fina.

Figura 5: Carta litoestratigráfica para os testemunhos CPrI 1 B, CPrI 2 B e CPrI 3 A mostrando a integração dos dados de testemunhos 
e perfis coregama, possibilitando a interpretação e posterior identificação dos sistemas deposicionais.

De maneira geral, os sedimentos descritos nos testemunhos CPrI 2 apresentam granulometria variando 
de areia muito fina a areia grossa, bem a pobremente selecionada, com quantidades significativas de 
bioclastos, principalmente nas porções mais superiores. Os sedimentos mais finos são encontrados na 
base, gradando para sedimentos mais grossos no topo. Com base nas características granulométricas e 
composicionais, foi possível associar a deposição dos sedimentos descritos nesses testemunhos à zona de 
estirâncio do sistema praia/ilha barreira. 
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Por fim, os testemunhos CPrIB 3 foram coletados na margem do rio Casqueira, na retaguarda da ilha barreira. 
O testemunho CPrIB 3 A possui de sua base (125cm) até 81cm de profundidade sedimento de granulometria 
areia média a grossa, cor marrom amarelado moderado (10YR 5/4) (Figura 5), moderadamente selecionada, 
com grãos subangulosos e baixa esfericidade. Sua composição envolve cerca de 11% de bioclastos e 89% 
de minerais siliciclásticos representados por quartzo como mineral principal e aproximadamente 2% de 
epídoto. Esse intervalo contém alguns fragmentos de raízes. O teor de carbonato de cálcio chegou ao seu 
valor máximo para esse testemunho no intervalo entre 90 e 95cm, com um valor de 10,02%. O teor de 
matéria orgânica apresentou valores entre 5,53% e 6,82%. 

Entre 81 e 75cm há um nível de areia grossa cor laranja acinzentado (10YR 7/4). A partir da profundidade 
de 75cm até o topo, o sedimento apresenta-se homogêneo com granulometria areia fina, moderada 
a bem selecionada, de coloração cinza amarelado (5Y 8/1) (Figura 5). Os grãos são subangulosos a 
subarredondados, com esfericidade média a alta. Sua composição envolve em sua maioria minerais 
siliciclásticos, com predomínio de quartzo, mas com alguns minerais pesados como ilmenita, monazita, 
epídoto, magnetita e turmalina. Há também alguns bioclastos. Nesse intervalo foram registrados valores 
entre 0,35% e 0,62% de carbonato de cálcio e 2,86% e 8,25% de matéria orgânica. 

Os testemunhos CPrI 3 apresentam um padrão diferente, com um afinamento textural para o topo. 
De maneira geral, são compostos de areia média a grossa de coloração laranja acinzentado na base e 
porções intermediárias, que grada para areia fina de cor cinza amarelado no intervalo mais superior do 
testemunho. A profundidade em que ocorre a mudança de textura entre areia média/grossa para areia fina 
varia nos testemunhos. As informações aqui mencionadas juntamente com conhecimentos bibliográficos 
permitiram interpretar a porção basal desses testemunhos como depósitos de canal de maré, enquanto a 
porção mais fina, superior foi caracterizada como depósito de praia.

Com relação ao padrão de empilhamento, os testemunhos CPrI 1 e CPrI 2 apresentam uma variação sutil 
e gradual, com um padrão de granocrescência ascendente, tendo em seu topo material ligeiramente mais 
grosso do que em sua base. Já o testemunho CPrI 3 apresenta um padrão inverso contendo em sua base 
sedimento de granulometria areia grossa, afinando para o topo, onde se tem areia fina.

CONCLUSÕES

A partir das análises realizadas nos sedimentos recuperados através do método de testemunhagem por 
vibração foi possível caracterizar os depósitos de praia/ilha barreira encontrados próximo a cidade de 
Macau/RN, reconhecendo depósitos como de praia/ilha barreira, canal de maré e planície de maré.

Dentre os testemunhos de uma mesma área foram encontradas algumas variações na distribuição da 
granulometria, do carbonato e da matéria orgânica. Essas variações são compreendidas como naturais e 
próprias de ambientes costeiros, nos quais a dinâmica de ondas, correntes e marés que atuam na região 
são capazes de provocar pequenas mudanças de um ponto para o outro. Os baixos valores de sedimentos 
finos indicam a alta energia do ambiente.

Os parâmetros avaliados não mostraram diferenças significativas entre os sedimentos no entorno do 
Campo Serra e aqueles da área de referência, sem interferência antrópica; bem como são diferentes do 
material utilizado na estrada. 
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Pode-se concluir que a utilização da técnica de testemunhagem por vibração associada a análises 
granulométricas, teor de carbonato de cálcio e teor de matéria orgânica, além da perfilagem de raios 
gama constituem uma ferramenta eficaz na caracterização dos depósitos sedimentares não aflorantes em 
regiões de praia/ilha barreira.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos aos agentes financiadores: FUNPEC/UFRN/CAMPO SERRA 26209 e CNPQ (PQ 315742/2020-
8), a UFRN pela infraestrutura disponibilizada (Labs Geologia e Geofisica Marinha e Monitoramento 
Ambbiental – GGEMMA/DG/PPGG, Geografia Fisica – LabGeoFis/DGEO e de Análise Ambiental/MCC e a 
equipe GGEMMA que auxiliou nas atividades de campo e laboratório. 

REFERÊNCIAS

Alves A.L., Amaro V.E., Vital H. 2003. Multitemporal analysis of multispectral Landsat 5 – Thematic Mapper 
Images for monitoring and evaluation of coastal morphodynamic on the northeastern coast of Brazil. In: 
Klein, A.H. (ed). Proceedings of the Brazilian Sandy Beaches Symposium: Morphodynamics, Ecology, Uses, 
Hazards and Management. Journal Coastal Research, 35:279-283.
Bezerra F.H.R., Amaral R. F.; Silva F. O., Sousa M. O. L., Fonseca V. P., Vieira M. M. 2009. Mapa Geológico da Folha 
Macau (SB.24-X-D-II), escala 1:100.000. Nota Explicativa da Folha Macau. Brasília, Secretaria de Geologia, 
Mineração E Transformação Mineral, CPRM - Serviço Geológico Do Brasil, 63 p.
Chaves M.S., Vital H., Silveira I.M., Santos D.A.S. 2006. Beach Morphodynamics of the Serra Oil Field (NE, 
Brazil). Journal of Coastal Research, 9:594-597.
Dias J.A. 2004. A Análise Sedimentar e o Conhecimento dos Sistemas Marinhos (Uma Introdução a 
Oceanografia Geológica). 84p. e-book. Accessível em: http://w3.ualg.pt/~jdias/JAD/eb_Sediment.html
Lima Z. M. C., Alves A. L., Amaro V. E., vital H. 2001. Coastline Evolution of the Galinhos Spit (NE Brazil) Using 
Air Photography and Landsat TM Images. Pesquisas em Geociências, 28:497-507.
Munsell. 2009. Geological Rock-Color Chart, with genuine Munsell® color chips. Geological Society of 
America (GSA) Rock-Color Chart prepared by the Rock-Color Chart Committee.
Powers M.C. 1953. A new roundness scale for sedimentary particles. Journal of Sedimentary Petrology, 
23:117-119
Silveira I.M. 2002. Estudo evolutivo das condições ambientais da região costeira do município de Guamaré 
- RN. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-graduação em Geodinâmica e Geofísica, Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 189 p.
Terry R. D., Chilingar C. V. 1955. Summary of “Concerning some additional aids in studying sedimentary 
formations” by M. S. Shvetsov. Journal of Sedimentary Petrology, 25: 229-214.
Vital H., Souza F.E.S., Lima Z.M.C., Silveira I.M., Amaro V.E., Souto M.V.S., Chaves M.S., Caldas M, 2004. 
Shoreline mobility of mesotidal sandy beaches in the NE Brazil: Implications to oil and gas exploration 
on the Potiguar Basin, NE Brazil. In: American Association of Petroleum Geologists-AAPG Anual Meeting. 
Dallas. 
Vital H. 2006. Erosão e Progradação no Litoral do Rio Grande do Norte. In: Muehe D. (org). Erosão e 
progradação do litoral brasileiro. Ministério do Meio Ambiente, Brasília, p. 159–176.
Vital H. 2009. The Mesotidal Barriers of Rio Grande do Norte. In: Geology and Geomorphology of Holocene 



Contribuições à Ciência e Técnica dos(as)
Jovens Geólogos(as) Brasileiros(as)

232

IS
BN

 | 
 9

78
-6

5-
99

26
88

-4
-7

Coastal Barriers of Brazil. Lecture Notes in Earth Sciences, 107: 289-324. 
Vital H., Tabosa W. F, Souza Z. S., Farias P. R. C., Lima Z. M. C., Araújo P. C., Córdoba V. C., Sousa D. C. 2014. 
Mapa Geológico da Folha Jandaíra (SB.24-X-D-III), escala 1:100.000. Geologia e Recursos Minerais da Folha 
Jandaíra. Recife, Secretaria de Geologia, Mineração E Transformação Mineral, CPRM - Serviço Geológico Do 
Brasil, 161 p. 
Vital H., Silveira I.M., Lima Z.M.C., Tabosa W.F., Aquino da Silva A.G., Souza F.E.S., Chaves M.S., Gomes M.P. 
2018. Rio Grande do Norte. In: Muehe, D. (Org). Panorama da Erosão Costeira no Brasil. Ministério do Meio 
Ambiente.  p. 289-322.
Xavier Neto P., Lima Z. M. C., Andrade P. R. O., Oliveira Jr. J. G., Medeiros W. E., Vital H. 2001. GPR images of 
the Galinhos Península, NE Brazil: the register of a geologic evolution from paleochannel to a sand spit?. In: 
I Symposium about GPR in sediments. Geological Society and UCL. London.



Contribuições à Ciência e Técnica dos(as)
Jovens Geólogos(as) Brasileiros(as)

233

IS
BN

 | 
 9

78
-6

5-
99

26
88

-4
-7

ANÁLISE VARIETAL DOS MINERAIS PESADOS NO CORDÃO 
LITORÂNEO DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE SETIBA, 

GUARAPARI-ES 

Paresqui, B. G. S.1; Correia, D. B.1

1Universidade Vila Velha

RESUMO: Os sedimentos provêm originalmente do substrato rochoso, o qual sofre ações intempéricas, 
tendo sua composição e concentração influenciada pelas características das bacias hidrográficas, clima 
e biota. Uma vez depositados tornam-se registros do passado e guardam informações sobre as fontes. 
Os minerais pesados se concentram nas praias devido sua resistência ao intemperismo e à sua alta 
densidade relativa. Diversas praias do Espírito Santo recebem o título de praias de areia monazítica, isso 
ocorre principalmente pela associação erroneamente a sua coloração fortemente escura. Deste modo, 
o estudo tem o intuito de identificar as assembleias de minerais pesados no cordão litorâneo da Área 
de Proteção Ambiental de Setiba, no munícipio de Guarapari, Espírito Santo. Onde, a partir de métodos 
sedimentológicos, como separação de minerais pesados e descrição mineralógica foi possível identificar 
dezoito espécies minerais e caracterizar um total de trinta e duas variedades minerais, bem como elucidar 
considerações para estudos futuros de proveniência no âmbito geoquímico.

PALAVRAS-CHAVE: Minerais Pesados. Análise Varietal. Maturidade Textural.

1 INTRODUÇÃO

Diversas praias do Espírito Santo são conhecidas e nomeadas como praias de areia monazítica, 
erroneamente associadas a uma tonalidade fortemente escura, onde são encontrados minerais pesados. 
Eles representam minerais de alta densidade relativa, concentrando-se nessas praias devido sua resistência 
ao retrabalhamento sedimentar. 

Os depósitos de minerais pesados nas praias do Espírito Santo atingem mais de 500 quilômetros de 
extensão (MALANCA et al., 1998), nas quais, grande número de turistas buscam visitar essas praias devido 
as alegações dessas areias possuírem efeitos curativos provocado pelo alto nível natural de radioatividade 
ambiental, rendendo a cidade de Guarapari, o título de “Cidade Saúde”. 

A presença dos diversos minerais pesados, bem como sua quantidade em um determinado depósito 
sedimentar, dependem da abundância de cada um na área fonte, tal como do transporte, que inclui a sua 
capacidade de resistência ao intemperismo, à abrasão e a sua segregação devido a diferenças na densidade 
e forma (ADDAD, 2010).

No presente trabalho, os minerais foram qualificados quanto suas características varietais, sendo estas a 
esfericidade e arredondamento, tamanho, forma, cor, zoneamento, inclusões, sobrecrescimentos, brilho, 
tratando-se que estes critérios podem diferenciar as distintas populações minerais presentes em uma 
determinada amostra mineral (SCHÄFER; DÖRR, 1997). Estas informações foram utilizadas como auxílio 
na avaliação quantitativa da maturidade textural dos depósitos da Área de Proteção Ambiental (APA) de 
Setiba, através do índice de zircão-turmalina-rutilo (ZTR).

Tendo em vista que a análise de minerais pesados é um importante instrumento na caracterização de 
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rochas sedimentares e sedimentos recentes, considera-se que há a necessidade de se entender estes 
sistemas sedimentares alimentados por rios, dados seus efeitos e importância nos ciclos geoquímicos e 
na qualidade ambiental, servindo ainda como um subsídio ambiental para população que frequenta essas 
praias (MORTON; HALLSWORTH, 1994; SUMMERFIELD; HULTON, 1994).

A área estudada trata-se de uma localidade onde a vegetação, a água, solos e sedimentos não sofreram 
uma perturbação significativa pela ação antrópica. Desta forma, o ambiente encontra-se em condições 
mais próximas da sua situação original de formação. Sem atividade industrial ou doméstica significativa no 
local, dificilmente houve alterações nas configurações das assembleias de minerais pesados. Logo, torna-
se viável a identificação destes minerais e as variedades que ocorrem nos sedimentos do cordão litorâneo 
da APA de Setiba.

2 CONTEXTO GEOLÓGICO

A área de estudo situa-se em Setiba no município de Guarapari, litoral sudeste do Espírito Santo. 
Especificamente no cordão litorâneo da Área de Proteção Ambiental (APA) de Setiba, adjacente ao Parque 
Estadual Paulo César Vinha (PEPCV) o qual pertence a mesma.

No contexto geológico, encontra-se na província Mantiqueira compreendendo o embasamento 
Neoproterozóico, demonstrando o estágio pré-orogênico do orógeno Araçuaí, representado pelo 
Complexo Nova Venécia, tendo a suíte Bela Joana conferindo estágios sin/pós a tardi-orogênico (HEILBRON 
et al., 2004; NOCE et al., 2004). 

Exclusivamente situa-se na porção emersa da Bacia de Campos, onde ocorrem coberturas superficiais 
Cenozoicas da Formação Barreiras e dos depósitos de areias holocênicas, as quais são subdivididas em 
sedimentos de praias demonstrando os Cordões Litorâneos Recentes (MILANI et al., 2001). 

A Bacia de Campos confere uma tipologia de margem passiva, assim como as demais bacias sedimentares 
do leste brasileiro, também definidas como bacias de margem divergentes como resultado da ruptura do 
Gondwana no Mesozoico. O embasamento da bacia possui falhamentos normais, além de falhas sintéticas 
e antitéticas, bem como falhas transcorrentes. Os riftes, horsts e grábens são controlados pelas zonas de 
acomodação, desta forma possibilitando uma divisão da bacia (CASTRO; PICOLINI, 2015). 
As sequências deposicionais descritas por Winter et al. (2007) é definida pelas Supersequências Rifte, Pós-
Rifte e Drifte respectivamente. O embasamento cristalino da Bacia de Campos constitui-se de gnaisses 
pré-cambrianos da Faixa Ribeira.

3 METODOLOGIA

Para alcançar os objetivos propostos por este trabalho, foram adotadas as seguintes etapas metodológicas: 
levantamento e revisão do acervo bibliográfico geológico e base conceitual, trabalhos em campo, trabalhos 
laboratoriais e etapa de escritório. 

Para início do trabalho foi realizada uma revisão teórico-conceitual, em artigos científicos, livros, 
dissertações, teses e publicações sobre sedimentologia, mineralogia dos minerais pesados e demais 
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assuntos de interesse e subsídio para o assunto abordado na pesquisa, tal como, material cartográfico 
sobre a região, mapas e demais documentos que contextualizam a geologia regional e local, verificando 
ainda métodos de campo e laboratoriais, e tratamentos de dados que se aplicam ao trabalho. 

Posteriormente foram efetuados os trabalhos de campo, onde ocorreram as coletas de amostras no cordão 
litorâneo da APA de Setiba, as quais aconteceram em dois momentos: a primeira coleta de sedimentos se 
deu com vento preferencialmente a Nordeste e a segunda com vento Sul, sendo ambas retiradas de forma 
superficial na direção das ilhas presentes na localidade. Elas foram armazenadas em sacos plásticos novos 
e limpos e devidamente etiquetados. 

Os trabalhos executados em laboratório se iniciaram com tratamento das amostras de sedimentos, onde 
estes foram dessalinizados e encaminhados para estufa (para secagem a temperatura de 50º C) por cerca 
de 24 h. Em seguida, a amostra foi colocada novamente em um saco plástico de duas a três vezes maior 
que o volume da amostra, para homogeneizar a mesma por movimentação do saco plástico. Logo após, 
foi realizado o quarteamento em círculo, o qual consistiu no despejo dela em um recipiente em círculo 
previamente repartido em diversos setores. Desta forma foi realizado o derramamento da amostra até o 
seu fim em movimentos circulares.

O quarteamento em círculo foi utilizado ao invés do método mais convencional de peneiramento devido 
ao fato de não se saber qual fração mineral seria mais representativa para descrição, pois de acordo com 
Addad (2010) as variações mineralógicas são em função do tamanho dos grãos, tendo em vista que frações 
finas usualmente mostram relações entre minerais pesados diferentes das encontradas nas frações mais 
grossas. Outro motivo, ainda citado pelo autor é que o peneiramento pode selecionar minerais não pelo 
seu tamanho mais também pela sua forma alongada e prismática muito comum de minerais pesados, tais 
como os zircões, turmalinas, cianitas, entre outros. Sendo assim, adota-se a metodologia de quarteamento 
em círculo para melhor aproveitamento dos minerais pesados presentes na amostra, utilizando igualmente 
quase todo o espectro granulométrico presente.

Com as amostras já quarteadas, foi utilizada a metodologia de separação dos minerais pesados por meio 
denso, utilizando bromofórmio, o qual possui densidade de aproximadamente 2,85 g/cm³. Á vista disso, 
as amostras quarteadas e setorizadas foram colocadas em funil de separação e imersas em bromofórmio, 
ocorrendo uma leve agitação no funil para auxiliar o afundamento dos grãos. O processo foi continuado 
até que não fosse mais observado o afundamento de grãos.

Um total de 300 grãos de minerais pesados de cada amostra foram analisados e classificados (Galehouse, 
1971) com o uso do estereoscópio modelo Stemi 305 da Zeiss. Por meio de parâmetros granulométricos 
segundo Wentworth (1922), o qual caracteriza os sedimentos quanto ao seu diâmetro, eles ainda obtiveram 
sua classificação de acordo com sua composição mineralógica, grau de arredondamento e esfericidade, 
brilho, forma, cor e diversas outras características que podem diferenciar as famílias dos minerais, 
compondo desta forma, a análise varietal dos mesmos (SCHÄFER; DÖRR, 1997). 

A maturidade da assembleia mineralógica dos minerais pesados encontrados na praia da APA de Setiba em 
Guarapari foi definido quantitativamente pelos minerais de Zircão-Turmalina-Rutilo (ZTR) (HUBERT, 1962).

Por fim, foi realizada a compilação e interpretação de todos os dados obtidos nas descrições mineralógicas 
a fim de determinar a classificação das variedades minerais encontradas e as considerações finais a partir 
das informações levantadas com o trabalho proposto.
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4 RESULTADOS

Através deste estudo com a metodologia aplicada foi possível obter resultados quantitativos e qualitativos. 
Os resultados quantitativos foram compilados a partir de dados geoestatísticos, como a proporção de 
minerais pesados nos sedimentos da praia e o índice ZTR, enquanto os dados qualitativos conferem na 
identificação dos minerais pesados e as variedades que ocorrem nos sedimentos do cordão litorâneo da 
APA de Setiba.

4.1 Variedade Mineral

Desse modo, foram identificados dezoito minerais (Figura 1) e classificadas trinta e duas variedades nas 
amostras da praia de Setiba, sendo estas variedades descritas a seguir conforme seu percentual de grãos 
estudados (Tabela 01 e 02) com imagens representadas nos apêndices.
Figura 1: Exemplificação de minerais analisados e classificados.

Fonte: Elaborado pelos Autores.

Tabela 1: Minerais pesados identificados não variáveis na amostra do cordão litorâneo da praia de Setiba com seus respectivos 
percentuais.

MINERAIS NÃO VARIÁVEIS NA AMOSTRA (%)

Ilmenita – (13,33%)

Limonita – (1,17%)
Hematita – (1,00%)

Espinélio azul – (0,83%)

Epidoto verde – (0,83%)

Hiperstênio cinza – (0,50%)
Fonte: Elaborado pelos Autores.
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Tabela 2: Minerais pesados identificados variáveis na amostra do cordão litorâneo da praia de Setiba e seus respectivos percentuais.

MINERAL VARIEDADE (%)

Zircão
Zircão incolor – (7,00%);
Zircão metamítico – (3,83%).

Monazita
Monazita laranja – (4,17%);
Monazita amarela – (5,83%).

Sillimanita
Sillimanita incolor – (7,50%);
Sillimanita amarela – (2,33%).

Estaurolita
Caramelo / Castanho amarelado – (4,83%);
Castanho avermelhado – (3,67%).

Turmalina
Verde “garrafa” – (4,50%);
Marrom esverdeado – (3,67%).

Magnetita
Preta acinzentada – (3,17%);
Preta – (1,33%);
Preta acastanhada – (3,50%).

Granada

Almandina Almandina rosa – (2,50%);
Rosa pálido – (3,00%);
Incolor – (1,33%).

Grossulária Amarelo alaranjado – (0,33%).

Andaluzita
Rosa salmão – (4,50%);
Verde acinzentada – (1,00%);
Incolor – (0,67%).

Rutilo
Rutilo vermelho – (4,50%);
Preto avermelhado – (1,17%).

Brookita
Marrom avermelhado – (1,50%);
Brookita “gasolina” – (2,67%).

Leucoxênio
Marrom “terroso” – (1,50%);
Marrom claro – (2,33%).
Fonte: Elaborado pelos Autores.

4.2 Grau de Arredondamento e Esfericidade

Para melhor síntese dos dados foram elaborados gráficos quanto ao grau de arredondamento e esfericidade 
dos grãos descritos. A partir disso, foi possível observar que os grãos presentes no berma da APA de 
Setiba apresentam-se bem retrabalhados constituindo predominância de grãos subarredondados a bem 
arredondados, contendo assim, menor índice de grãos angulares a subangulares (Figura 2). 
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Figura 2: Gráfico indicando o grau de arredondamento dos grãos do berma da APA de Setiba.

Fonte: Elaborado pelos Autores.

Por sua vez, a esfericidade dos minerais pesados analisados possui uma proximidade em percentuais, 
contendo cerca de 53,13% dos minerais analisados com alta esfericidade, bem como cerca de 46,83% dos 
mesmos compondo uma baixa esfericidade.

4.3 Índice Zircão-Turamlina-Rutilo

Foi calculado para a amostra o índice de zircão, turmalina e rutilo de acordo com Hubert (1962). O valor 
obtido pela razão entre os ZTR e demais minerais pesados foi de 33,94%. Os zircões (10,83%) analisados 
são transparentes ou translúcidos metamitizados, arredondados a bem arredondados com domínio 
de grãos incolores. As turmalinas (8,17%) são predominantemente verdes, subarredondadas a bem 
arredondadas, enquanto os grãos de rutilo (5,67%) definem espécimes mais avermelhadas escuras com 
grau de arredondamento subarredondado a arredondado.

5 DISCUSSÃO 

As dezoito espécies mineralógicas recuperadas no presente trabalho estão em conformidade com as 
encontradas por Chaves et al. (2011), Costa Junior (2018) e Nascimento Junior; Aguiar; Giannini (2011), sobre 
minerais pesados do litoral capixaba. Em contrapartida, a análise constatou ainda no cordão litorâneo da 
praia de Setiba a ocorrência de brookitas, hiperstênios e produtos de alteração de grãos titaníferos como 
o leucoxênio. 

Foram definidas trinta e duas variedades de grãos analisados das amostras de praia. Uma população de 
opacos é representada pelos altos teores de ilmenita principalmente, magnetita, limonita, leucoxênio e 
hematita. Enquanto os demais grãos correspondem tanto a espécimes transparentes a translúcidas, sendo 
estes os aluminossilicatos sillimanita e andaluzita, as granadas almandina e grossulária, os rutilos e brookitas 
que conferem uma assembleia de óxido de titânio. Além de outros minerais estáveis a ultraestáveis como 
as estaurolitas, monazitas, zircões, turmalinas, espinélios, epidotos e hiperstênios. 

Conforme o trabalho sobre os minerais pesados da plataforma continental do Espírito Santo de Costa 
Junior (2018), a contribuição de sedimentos para a praia de Setiba também advém de formações 
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geológicas adjacentes da região estudada, entretanto como o presente estudo não realizou uma análise 
de proveniência, apenas infere-se as possíveis fontes proximais, estas comtemplando tanto rochas ígneas, 
metamórficas e sedimentares. 

Em resumo, as assembleias mineralógicas identificadas podem ter derivado de rochas paragnáissicas 
kinzigíticas do Complexo Nova Venécia descrito por Pedrosa-Soares et al. (2007). O ortopiroxênio, 
hiperstênio, possivelmente advém das rochas charnockítcas da Suíte Bela Joana, bem como as monazitas 
que conferem com o contexto proposto por Campos et al. (2004) sobre esta suíte. As monazitas e zircões 
euédricos, podem ser provenientes tanto de pegmatitos e granitoides correlatos as suítes G4 e G5 (CHAVES 
et al., 2011).

Os grãos de espinélio e grossulária possivelmente são uma contribuição detrital de rochas calciossilicáticas, 
um exemplo são as que ocorrem na região de Itaoca, distrito de Cachoeiro de Itapemirim, no qual o 
trabalho de Jordt-Evangelista; Viana (2000) define rochas calciossilicáticas e ortoanfibolitos intercalados 
com lentes de mármores no sul do Espírito Santo. Conforme Nascimento Junior; Aguiar; Giannini (2011) as 
andaluzitas podem ser também provenientes dos kinzigitos e enderbitos da região serrana e dos costões 
rochosos de Guarapari. 

Ilmenitas são responsáveis por gerar grãos de leucoxênio nas amostras, sendo estes juntamente com as 
limonitas da alteração das magnetitas, resultado de processos diagenéticos que podem ser compatíveis 
com os que ocorrem na Formação Barreiras.

Para Nascimento Junior; Aguiar; Giannini (2011) o retrabalhamento dos depósitos da Formação Barreiras 
pela ação de ondas é responsável pelo aporte variado de grãos nas praias de Guarapari, onde podem 
ocorrer distintas assembleias mineralógicas. A exemplo disto estão os minerais titaníferos da praia de 
Setiba como as ilmenitas, rutilos e brookitas, logo diferentes grãos podem indicar uma proveniência mista 
em meio a palimpsestos e espécimes não tão antigas.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os minerais pesados encontrados e descritos no cordão litorâneo da Área de proteção Ambiental (APA) de 
Setiba, são: Ilmenita (13,34%), Zircão (10,83%), Monazita (10,00%), Silimanita (9,83%), Estaurolita (8,50%), 
Turmalina (8,17%), Magnetita (8,00%), Granada (6,83%), Andaluzita (6,17%), Rutilo (5,67%), Brookita (4,17%), 
Leucoxênio (3,83%), Limonita (1,17%), Hematita (1%), Espinélio (0,83%), Epidoto (0,83%) e Hiperstênio 
(0,50%). 

Tendo em vista que o objetivo da pesquisa foi caracterizar os minerais pesados presentes no cordão 
litorâneo da APA de Setiba, levando em conta sua variabilidade e comportamento ao longo dos ciclos 
sedimentares, foi possível observar que os minerais pesados presentes na praia compõem alto grau de 
arredondamento, indicando assim o retrabalhamento dos grãos. 

Fica como sugestão do trabalho a análise varietal com utilização da geoquímica, podendo ser esta a análise 
varietal de grãos individuais, envolvendo microssonda eletrônica, laser abaltion - ICP-MS, microssondas 
iônicas e outros. Pois com a utilização destas técnicas analíticas se obtém uma maior precisão de resultados, 
dado posto que apenas a utilização de propriedades ópticas podem apresentar subjetividade dada pela 
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variada interpretação de cada grão analisado, tal como, servir de ferramentas para conhecer a proveniência 
desses minerais pesados.
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MAPEAMENTO GEOLÓGICO E CARACTERIZAÇÃO GEOQUÍMICA 
DAS FORMAÇÕES FERRÍFERAS BANDADAS DA SERRA DA 

PIEDADE, QUADRILÁTERO FERRÍFERO - MG

Jaiane de Assis Queiroz1; Bruno Emanoel Soares de Oliveira2; Matheus Junio Silveira Alves3; Ulisses Cyrino Penha4; Márcio Fernando 
dos Santos Albuquerque5

1Graduanda do UniBH, jaianeassisqueiroz@gmail.com; 2Graduando do UniBH, brunoesoliveira@outlook.com; 
3Graduando do UniBH, matheus.jsa93@yahoo.com.br; 4UniBH, ulisses.penha@gmail.com; 

5UnB, malbuquerquegeo@gmail.com

RESUMO: A serra da Piedade, estrutura geomorfológica do extremo norte do Distrito Metalogenético 
do Quadrilátero Ferrífero, abriga ocorrências de formações ferríferas pertencentes aos grupos Nova 
Lima, Itabira e Sabará. Duas áreas com 4 km² e 5 km² foram mapeadas em escala de 1:25.000 a partir 
de informações obtidas em 168 pontos de campo. A mineralogia das formações ferríferas estudadas foi 
determinada por difratometria de raios X e por descrição macroscópica. O método de ICP-OES/ICP-MS 
foi utilizado para as análises litogeoquímicas e para as inferências sobre o ambiente deposicional das 
formações ferríferas. As relações de campo levantadas e os dados geoquímicos permitem posicionar no 
Grupo Sabará uma camada de formação ferrífera mapeada com extensão aproximada de 2 km. Teores 
ligeiramente elevados em Al2O3, TiO2, Ba, Y, Th e Zr em amostras desta camada sugerem em sua origem 
a participação de materiais continentais ricos em elementos litófilos e influência de vulcanismo básico 
na bacia, em função dos valores de MgO entre 1,09 e 2,83% e da presença de talco (de 3% e 9%), al~em 
de indícios de fontes hidrotermais proximais (Eu/Eu* de 1,30 e 1,54). As interpretações sugeridas para 
esta camada de formação ferrífera do Grupo Sabará são compatíveis com uma sedimentação do tipo 
flysch em bacia de antepaís com participação vulcânica, conforme aceito pela literatura para esta unidade 
litoestratigráfica. Evidências de campo de estruturas associadas aos ciclos Transamazônico e Brasiliano são 
também apresentadas.

PALAVRAS-CHAVE: Formação Ferrífera Bandada, Geoquímica, Grupo Sabará.

1. INTRODUÇÃO 

As ocorrências de formações ferríferas bandadas (FFBs) no Quadrilátero Ferrífero - QF (Figura 1) têm sua 
deposição atrelada ao Neoarqueano (Grupo Nova Lima) e ao Paleoproterozoico (Grupo Itabira) (DORR, 
1969), constituindo dois registros deposicionais globais bem caracterizados e associados, respectivamente, 
a ambientes com expressiva atividade vulcânica submarina (greenstone belts, e, raramente, depósitos 
vulcanogênicos de sulfetos maciços) e a sucessões sedimentares de margens passivas sem relação direta 
com rochas vulcânicas (BEKKER et al., 2010). O QF localiza-se na extremidade sul do Cráton São Francisco, 
ocupa uma área de 15.000 km2 (ALKMIM & TEIXEIRA, 2017) e sua estratigrafia compreende complexos 
metamórficos paleo-mesoarqueanos; sequências metavulcanossedimentares (greenstone belt) e 
metassedimentares clásticas dos grupos Nova Lima e Maquiné, respectivamente - unidades neoarqueanas 
do Supergrupo Rio das Velhas; sequência metassedimentar do Supergrupo Minas, do Neoarqueano-
Paleoproterozoico; rochas metassedimentares do Supergrupo Espinhaço e do Grupo Itacolomi, do Paleo-
Mesoproterozoico; além de corpos intrusivos de filiação básica de várias idades e coberturas sedimentares 
cenozoicas (CHEMALE et al. 1994, ALKMIM & MARSHAK, 1998; FARINA et al., 2016; ALKMIM & TEIXEIRA, 
2017; CASTRO et al., 2020).

mailto:jaianeassisqueiroz@gmail.com
mailto:brunoesoliveira@outlook.com
mailto:3UniBH. matheus.jsa93@yahoo.com.br
mailto:3UniBH. matheus.jsa93@yahoo.com.br
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Depósitos minerais de Fe com grandes reservas são hospedados nas FFBs do tipo Lago Superior (GROSS, 
1996-a) da Formação Cauê do Grupo Itabira (SPIER, 2005; ROSIÈRE et al., 2008, ALKMIM, 2014). Embora 
as FFBs do tipo Algoma (GROSS, 1996-b) pertencentes ao Grupo Nova Lima não constituam reservas 
atualmente lavráveis de Fe, são hospedeiras de depósitos classe mundial de Au, do modelo orogênico 
(LOBATO et al., 2001). No Grupo Sabará, unidade de topo do Supergrupo Minas, os registros de formações 
ferríferas são raros e as mesmas têm expressão volumétrica muito limitada. DORR (1969) menciona na 
seção tipo da Formação Sabará, ao norte da cidade homônima, lentes de um litotipo finamente bandado, 
interpretado por Gair (1969, In DORR op. cit.) como metacherte ferruginoso. O mesmo relatório apresenta 
outros registros de FFBs lenticulares próximas a Congonhas e na quadrícula de Dom Bosco. O presente 
trabalho descreve uma camada inédita, relativamente extensa, de formação ferrífera atribuída ao Grupo 
Sabará.

Por meio do mapeamento em escala de 1:25.000 de duas áreas com 4,5 km2 e 5 km2 (Figura 2) e dos 
estudos de mineralogia e litogeoquímica efetuados com amostras coletadas em superfície de FFBs dos 
grupos Nova Lima, Itabira e Sabará na Serra da Piedade, na porção norte do QF, são sugeridos possíveis 
paleoambientes para estas rochas.

Figura 1. Porção sul do Cráton São Francisco. A) Mapa geológico simplificado do QF e entorno. B) Modelo digital de terreno do QF 
e entorno imediato (retângulo em ‘a’). A estrela em vermelho indica (fora de escala) as áreas mapeadas neste trabalho, melhor 

visualizadas na Figura 2. Fonte: modificado de Alkmim (2018).

2. MATERIAIS E MÉTODOS
 

A cartografia dos mapas geológicos em escala de 1:10.000 foi elaborada com o auxílio do software ArcGIS 
desktop 10.5, bem como as cinco seções geológicas de direção NNW-SSE. Foram selecionadas para 
análises 4 amostras de FFBs com aproximadamente 25 cm x 20 cm x 15 cm cada, praticamente isentas 
de intemperismo. A identificação mineralógica das amostras por difração de raios X (DRX) foi realizada na 
UnB, após pulverização e análise em difratômetro modelo RIGAKU Ultima IV, equipado com tubo de cobre 
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acoplado, com ângulo de varredura entre 5º e 60° 2θ. Os elementos maiores das mesmas foram analisados 
por ICP-OES após digestão por tetraborato de lítio e os elementos traço e terras raras foram dosados por 
espectrometria de massa ICP-MS, após digestão por tetraborato de lítio ou água régia (ALS Global). 

Figura 2. Mapa de localização das duas áreas mapeadas no município de Sabará.

3.1 RESULTADOS DO MAPEAMENTO GEOLÓGICO

Na Área 1 (Figura 3), gnaisses bandados e rochas ígneas leucocráticas do Complexo Belo Horizonte (54% 
da área) cavalgam de NE para SW rochas do Grupo Nova Lima. Esta última unidade é composta por quartzo-
sericita xistos com magnetita, clorita xistos, filitos carbonosos e lentes de metacherte (40% da área), além 
de FFBs (6% da área) que sustentam uma crista orientada NE-SW. Estas rochas apresentam foliação ou 
xistosidade média de N300º a N340º e mergulhos de 12º a 30º para NE. Na mina de ferro desativada no 
extremo nordeste da área, os litotipos do Grupo Nova Lima estão dobrados em sinclinal invertida com ~2 
km de comprimento e flancos mergulhantes para SE. Além da megadobra citada, as FFBs estão dobradas 
em escala mesoscópica, contêm frequentes boudins e vênulas de quartzo, e são constituídas por bandas 
silicosas alternadas por bandas de hematita e magnetita, além do mineral acessório grunerita (Figura 3). 
A Área 2 faz parte da Serra da Piedade, e em sua porção norte os granitoides leucocráticos e corpos 
pegmatíticos do Complexo Belo Horizonte (ocupam 15% da área) fazem contato por falha de cavalgamento 
com vergência para NW sobre rochas do Supergrupo Minas (Figura 4). Na porção sul da mesma, os sericita 
filitos do Grupo Nova Lima (5% da área) estão empurrados por falhas de empurrão com vergência para 
NW sobre o Supergrupo Minas. A Área 2 integra a Sinclinal Piedade, dobra homoclinal vergente para 
NW estruturada no Transamazônico que inverteu estratigraficamente as unidades do Supergrupo Minas 
(ALKMIM & MARSHAK, 1998). A partir da crista da Serra da Piedade para norte foram mapeadas rochas dos 
grupos Itabira (Formação Cauê, ocupando 11% da área), Piracicaba (Formação Cercadinho, 4% da área) e 
Sabará (65% da área), conforme mostra a Figura 4.
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Figura 3. Mapa e seções geológicas da Área 1.

As FFBs da Formação Cauê sustentam as maiores altimetrias (~1200 m), e recentemente foi instalada lavra 
de minério de ferro nesta unidade no limite oriental da área. As FFBs são constituídas por bandas quartzosas 
claras, mili-centimétricas, alternadas com bandas escuras de hematita, com a presença de dobras, incluindo 
as tectonicamente transpostas. São rochas muito compactas a friáveis, localmente constituem tectonitos S 
e L fraturados, lixiviados, que apresentam veios silicosos com hematita especular. 

A Formação Cercadinho do Grupo Piracicaba compreende quartzitos ferruginosos bandados e friáveis 
com intercalações métricas de sericita filitos, foliados com atitude média de 140/35-50º. O Grupo Sabará é 
constituído por quartzo-sericita xistos e metarritmitos com intercalações menos expressivas de quartzitos 
subarcosianos e clorita xistos intemperizados. Foi identificada uma camada de FFB com espessura entre 
dois a cinco metros e extensão de dois quilômetros segundo E-W, que é truncada a leste por falha de 
empurrão NNW com extensão de um quilômetro e encoberta a oeste por sedimentos cenozoicos. A 
xistosidade ou foliação das rochas deste grupo tem valor médio de 165/55º (Figura 4).
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Figura 4. Mapa e seções geológicas da Área 1. Notar nas seções que os mergulhos do bandamento (traços finos) são maiores que os 

da foliação, configurando o flanco invertido da Sinclinal Piedade.

3.2 RESULTADOS DA DIFRATOMETRIA
DAS FORMAÇÕES FERRÍFERAS

As 4 amostras selecionadas (item 2) estão associadas às unidades litoestratigráficas: A1-P1 do Grupo Nova 
Lima; A2-P26 da Formação Cauê; A2-P09 e A2-P40 do Grupo Sabará (Tabela 1). As amostras analisadas 
apresentam percentuais de quartzo e hematita ultrapassando 97%. As amostras do Grupo Sabará contêm 
cristais de magnetita e de talco. A amostra do Grupo Nova Lima apresenta Mg-hornblenda, confirmando 
tratar-se da grunerita determinada macroscopicamente em campo. A2-P26 (Formação Cauê) demonstra 
composição mineralógica distinta das demais, com duas fases minerais identificáveis, quartzo e hematita 
(Tabela 1).

A2-P09
Grupo Sabará

         A2-P40
    Grupo Sabará

A2-P26
Formação Cauê

        A1-P1
Grupo Nova Lima

Magnésio-hornblenda N.I* N.I* N.I* 3
           Quartzo 49 34 58 48
          Hematita N.I* - 42 -
Hematita + Magnetita 48 57 - 49
            Talco 3 9 N.I*  N.I*

         * Não identificado
Tabela 1. Porcentagens de minerais analisados por difração de raios X nas amostras de FFBs.
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Figura 5. Difratogramas das FFBs. Para identificação da estratigrafia, ver Tabela 1.

3.3 RESULTADOS GEOQUÍMICOS DAS FORMAÇÕES FERRÍFERAS

3.3.1 Elementos Maiores e Menores 

Geoquimicamente, as FFBs do Grupo Sabará são mais ricas em Al2O3 (0,23 e 0,24%), MgO (1,09 e 2,83%) 
e ETRs + Y que as demais. A amostra da Formação Cauê apresenta as menores concentrações de ETRs 
em geral, anomalia negativa em Eu (Eu/Eu* = 0,83) e maior fracionamento entre os ETRL (leves) e ETRP 
(pesados), conforme a razão La/Yb PAAS (0,53). A amostra do Grupo Nova Lima exibe os maiores teores de 
CaO (0,45%). 

Os valores somados de SiO2 e Fe2O3 são os constituintes dominantes (>96%, Figura 6). As concentrações 
de elementos menores são baixas em todas as amostras, com valores somados variando de ~0,5 a 3%. As 
maiores variações nos teores de SiO2 e Fe2O3 ocorrem nas amostras da Formação Cauê e do Grupo Sabará. 
Detectam-se ainda, baixos valores de Al2O3 (0,07 a 0,24%), K2O (0,01 a 0,03%), TiO2 e Na2O (abaixo dos limites 
de detecção), CaO (0,01 e 0,45%), MgO (0,02 a 2,83%) e Mn (<0,01 a 0,12%), conforme evidenciado na 
Figura 6. Razoes de Fe2O3/SiO2 vs MgO (Figura 7) e SiO2/Al2O3 vs Fe2O3/MgO (Figura 8) foram calculadas por 
serem elementos em maiores quantidades existentes nas amostras, baseadas na mineralogia evidenciada 
pela difratometria de raios X. Portanto, de uma perspectiva estritamente geoquímica, estes elementos 
permitem diferenciar as amostras de FFBs analisadas. As amostras atribuídas ao Grupo Sabará apresentam 
os maiores teores de MgO (1,89 e 2,83%), assim como as menores razões de SiO2/Al2O3 (223 e 163, amostras 
A2-P09 e A2-P40) e de Fe2O3/MgO (44 e 20, A2-P09 e A2-P40).
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Figura 6. Concentração das amostras em elementos maiores (%) nas FFBs. Amostras A2-P09 e A2-P40 (Grupo Sabará), amostra A2-
P26 (Formação Cauê) e amostra A1-P1 (Grupo Nova Lima).

A amostra A1-P1 do Grupo Nova Lima se assemelha às amostras A2-P9 e A240, porém exibe conteúdo 
intermediário de MgO=0.69%, devido a Mg-hornblenda, e elevada razão SiO2/Al2O3 (729). A amostra A2-
P26 da Formação Cauê se destaca pelas maiores concentrações de SiO2/Al2O3 e Fe2O3/MgO (820 e 2085), 
devido à sua mineralogia rica em quartzo e hematita. 

Figura 7. Razão de concentração em elementos maiores FeO/SiO2 X MgO nas FFBs. Amostras A2-P09 e A2-P40 (Grupo Sabará), 
amostra A2-P26 (Formação Cauê) e amostra 

A1-P1 (Grupo Nova Lima).
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Figura 8. Razão de concentração em elementos maiores SiO2/Al2O3 X FeO/MgO nas FFBs. Amostras A2-P09 e A2-P40 (Grupo Sabará), 
amostra A2-P26 (Formação Cauê) e amostra 

A1-P1 (Grupo Nova Lima).

3.3.2 Elementos Traços e Terras Raras (ETR)

Os elementos traços são mostrados em ppm na Figura 9. As concentrações de Ba, Cr, V, W e Y são maiores 
se comparados aos demais elementos, os quais, em sua grande maioria, não foram detectados. No âmbito 
geral, as amostras apresentam entre si um padrão similar, entretanto destacam-se: a anomalia negativa 
(valores abaixo do índice de detecção < 0) em Cs na amostra A2-P26 da Formação Cauê; a elevada 
concentração de W (16 ppm) na amostra A2-P09 do Grupo Sabará; e o padrão positivo de Sr, sobretudo na 
amostra A1-P1, correspondente ao Grupo Nova Lima.

Figura 9. Concentração de elementos traços nas FFBs. Amostras A2-P09 e A2-P40 (Grupo Sabará), amostra A2-P26 (Formação Cauê) 
e amostra A1-P1 (Grupo Nova Lima).
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As FFBs apresentam empobrecimento de ETRs em relação ao Post Archean Australian Shale-PAAS (valores 
normalizados abaixo de 1, Figura 10). Os conteúdos totais de ETR (ΣETR) nas amostras são 21,11 ppm para 
A2-P09 e 17,25 ppm para A2-P40 (atribuídas ao Grupo Sabará); 5,88 ppm para A2-P26 (Formação Cauê); 
e 5,16 ppm para A1-P1 (Grupo Nova Lima). Apesar da baixa concentração de ETRs em todas as amostras, 
as do Grupo Sabará apresentam um leve enriquecimento se comparadas às demais. Razões (La/Yb >1) 
apontam que os ETRP são predominantes em relação aos ETRL, conforme indica a razão La/Yb em A1-
P1=0,22; A2-P09=0,42; A2-P40=0,30; A2-P26=0,53. 

As amostras apresentam ainda anomalias positivas em Eu (Eu/Eu* >1), com exceção de A2-P26 (Eu/
Eu*=0,83). As anomalias negativas em Ce (Ce/Ce* <1) são: A2-P09=0,90, A2-40=0,72, A2-P26=0,79 e A1-
P1=0,76.

Figura 10. Concentração de ETRs normalizados ao PAAS de Mc Lennan (1989) nas amostras analisadas (em ppm). Amostras A2-P09 
e A2-P40 (Grupo Sabará), amostra A2-P26 (Formação Cauê) e amostra A1-P1 (Grupo Nova Lima).

4. DISCUSSÕES 

A composição química das FFBs é o resultado da mistura de sedimentos oriundos de várias fontes: água 
do mar, fluidos hidrotermais e contaminação detrítica (BOLHAR et al., 2004), e anomalias positivas de Eu 
são indicativas de águas oceânicas controladas predominantemente por soluções hidrotermais, que são 
fontes de Fe e de SiO2 (BOLHAR et al. op. cit., BAU & KOSCHINSKY, 2009). A maioria das amostras analisadas 
revelam anomalias positivas em Eu/Eu* (Eu >1).

É característico das formações ferríferas do Arqueano e Paleoproterozoico Inferior serem empobrecidas em 
ETRs, com enriquecimento em ETRP em relação aos ETRL (PLANAVSKY et al., 2010), conforme evidenciam 
as análises das FFBs das áreas estudadas (Figura 10).

As FFBs da Formação Cauê foram precipitadas em paleoambiente tectonicamente estável e de águas 
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limpas de plataforma continental, condições bem estabelecidas por vários autores para o Grupo Itabira 
(RENGER et al.,1994; ALKMIM & MARSHAK, 1998; SPIER, 2005).

A abundância de clorita xistos no Grupo Sabará é documentada na literatura e sua origem aceita como 
ortoderivada (RENGER et al., 1994). O mapeamento deste litotipo na Área 2, bem como de quartzitos 
subarcosianos e metaturbiditos, são evidências de sequência flysch que reforçam o contexto de antepaís 
para esta bacia, posicionada no topo do Supergrupo Minas e formada durante a inversão deste supergrupo 
no evento Transamazônico (ALKMIM & MARSHAK, 1998; ALKMIM & TEIXEIRA, 2017).

É relevante apontar três pontos que podem ter afetado os resultados analíticos das FFBs: (I) o intemperismo, 
ainda que incipiente, das amostras, pois quando não coletadas em testemunhos de sondagem podem 
ser geradas variações de composição química, dando origem a falsas anomalias, especialmente para os 
elementos La, Ce e Y; (II) o método analítico utilizado, uma vez que alguns óxidos e elementos em baixa 
concentração apresentam valores muito próximos do limite de detecção da ALS Global, como Cr, Ta, W, Zr, 
Ca, Na2O, K2O, TiO2 e BaO; e (III) os materiais de referência da ALS Global apresentam valores dos elementos 
traços muito mais altos que os medidos nas amostras e valores muito baixos para o Fe.

5. CONCLUSÕES

As amostras analisadas das FFBs apresentam mineralogia principal à base de óxidos de ferro 
(magnetita+hematita) e sílica (quartzo) e são empobrecidas em elementos maiores quando comparadas 
ao padrão geral de FFBs, indicando contribuição incipiente de sedimentos continentais. Todas as amostras 
apresentam enriquecimento em ETRP em relação aos ETRL, padrão litogeoquímico condizente para estas 
rochas no intervalo do Arqueano ao Paleoproterozoico Inferior. 

A baixa concentração (<10 ppm) dos elementos traços Sr, Zr, Hf e Th nas FFBs estudadas sugere pouca ou 
nenhuma contribuição detrítica em sua gênese, com influência de soluções hidrotermais de ambiente 
marinho indicada por anomalias positivas em Eu/Eu* (exceto para a amostra A2-P26 da Formação Cauê). 
Além disso, os mais baixos teores em Al2O3, TiO2, Sc, Th, Hf e Zr e os menores valores de Y da amostra A2-
P26 evidenciam sua precipitação em águas limpas de plataforma continental; tal amostra faz parte da 
mais espessa e contínua das FFBs mapeadas, sem evidências em campo de associação com sedimentos 
siliciclásticos. 

Os baixos valores de CaO das amostras refletem a ausência de carbonatos durante a formação das FFBs, 
interpretação confirmada pela não identificação de dolomitos da Formação Gandarela no mapeamento 
do Grupo Itabira na Área 2, ou de quaisquer rochas carbonáticas associadas às formações ferríferas dos 
grupos Nova Lima e Sabará nas áreas 1 e 2, respectivamente. 

A amostra A1-P1, pertencente ao Grupo Nova Lima, apresenta valores litogeoquímicos de ambiente 
marinho similar ao das FFBs do Grupo Sabará, com participação de vulcanismo básico (presença de clorita 
xistos ortoderivados e conteúdo em MgO=0,69%) e sob influência de fontes hidrotermais (razões Eu/
Eu*=1,59 e Ba=52,2). Para as duas amostras do Grupo Sabará, A2-P09 e A2-P40, as razões Eu/Eu* calculadas 
(1,30 e 1,54) são próximas às da amostra do Grupo Nova Lima, porém nelas os valores de MgO são ainda 
maiores (1,09% e 2,83%), bem como os de talco (3% e 9%). E o mapeamento de filitos carbonosos muito 
próximos à FFB do Grupo Nova Lima na Área 1 pode ser evidência indicativa de águas marinhas mais 
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profundas em condições anóxidas da bacia.

A atividade hidrotermal associada à precipitação das FFBs do Grupo Sabará (A2-P09 e A2-P40) é revelada 
pelos valores de Ba (de 71 e 87,7 ppm) e pelas elevadas razões Ba/Sr (118 e 35), com indícios proximais 
para estas fontes (Eu/Eu* de 1,30 e 1,54). Além disso, embora pouco significativos, os maiores teores em 
Al2O3, TiO2, Ba, Y, Th e Zr foram encontrados nas duas amostras do Grupo Sabará, sugerindo algum aporte 
de materiais siliciclásticos para esta bacia do tipo antepaís.

As amostras A2-P09 e A2-P40 foram mapeadas como um corpo contínuo de aproximadamente dois 
quilômetros, extensão incomum para as FFBs no Grupo Sabará, usualmente representadas por corpos 
lenticulares.

Evidências indicativas da atuação dos ciclos Transamazônico e Brasiliano na Área 1 são, respectivamente, a 
inversão estratigráfica das unidades do Supergrupo Minas e a falha de empurrão norte-sul vergente para 
oeste com venulação quartzosa associada e que trunca o limite oriental da FFB e de duas camadas de 
quartzito subarcosiano do Grupo Sabará.

A confirmação das conclusões acima depende da realização de sondagens com coleta de um número maior 
de amostras para análise litogeoquímica e de estudos petrográficos para verificar a eventual presença de 
processos hidrotermais associados aos eventos Transamazônico e Brasiliano que possam ter influenciado 
o comportamento dos elementos químicos.
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T16TEMA 16

Sistemas Petrolíferos, Exploração e
Produção de Hidrocarbonetos
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CARACTERIZAÇÃO DE HETEROGENEIDADES POR MEIO DE 
MODELOS VIRTUAIS DE AFLORAMENTO EM UM RESERVATÓRIO 

ANÁLOGO APLICADOS À FORMAÇÃO PEDRA PINTADA

Soares, D. M.1; Souza, E.G.1; Guadagnin, F.1 

1 Universidade Federal do Pampa; 

RESUMO: Depósitos flúvio-eólicos correspondem a ótimos reservatórios de hidrocarbonetos. Diversos 
trabalhos têm demonstrado que estes tipos de depósitos apresentam arquitetura deposicional 
extremamente complexa, gerando heterogeneidades nos reservatórios em diferentes escalas.  A 
caracterização de heterogeneidades internas a reservatórios é essencial para o gerenciamento da 
produção de hidrocarbonetos, pois fornece subsídios para geração de modelos geológicos mais realistas. 
A utilização de afloramento análogos a partir de dados de superfície visa suprir lacunas de resolução e 
volumes de dados na indústria do petróleo, visto que estes tradicionalmente realizam a caracterização 
dos reservatórios através de dados de subsuperfícies, uma vez que dados sísmicos apresentam uma 
baixa resolução vertical, enquanto dados de poços apresentam baixa resolução lateral. Os estudos de 
afloramentos análogos podem ser realizados a partir de modelos computacionais (modelos virtuais de 
afloramentos – MVAs). A Formação Pedra Pintada corresponde à unidade intermediária do Grupo Guaritas 
(Supergrupo Camaquã) que preserva sistemas deposicionais fluviais e eólicos que se alternam ciclicamente, 
aflorante em serras extensas lateralmente, tornando-se um potencial alvo para estudos de análogos. Desta 
forma, foram interpretados dois modelos virtuais de afloramentos adquiridos na Formação Pedra Pintada, 
a fim de identificar heterogeneidades em escalas distintas. Esta análise permitiu o reconhecimento de 
cinco fotofácies e quatro associações de fotofácies, caracterizando a arquitetura estratigráfica e o modelo 
deposicional que permitiram a identificação de heterogeneidades de escala gigascópicas, megascópicas 
e macroscópicas. A escala gigascópica refere-se ao contato basal entre as sucessões eólicas da Fm. Pedra 
Pintada com as rochas vulcânicas básicas da Suíte intrusiva Rodeio Velho e à justaposição vertical dos 
depósitos eólicos da Fm. Pedra Pintada com os depósitos aluviais da Fm. Serra do Apertado. A escala 
megascópica é determinada pelas variações entre as associações de fotofácies (dunas eólicas, interdunas 
e flúvio-lacustre) que compõem a Unidade de estudo, conforme as diferentes propriedades petrofísicas 
existentes entre essas associações. A escala macroscópica está associada às superfícies internas que 
delimitam os estratos cruzados (superfícies de 1ª, 2ª e 3ª ordem) referente à associação de fácies de dunas 
eólicas e a associação de fácies de interdunas. A partir destes resultados, aliados à quantificação dos 
mesmos, obteve-se um modelo de reservatório, mostrando a geometria dos depósitos e possibilitando a 
representação das variações internas de um reservatório em sistemas flúvio-eólicos, ressaltando o caráter 
preditivo do método na exploração destes tipos de reservatórios.

PALAVRAS-CHAVE: Heterogeneidades; Sistemas Deposicionais Flúvio-Eólicos; Modelos Virtuais de 
Afloramento; Análogos de Reservatório.

INTRODUÇÃO

Depósitos flúvio-eólicos correspondem a ótimos reservatórios de água e hidrocarbonetos por apresentarem 
características de permeabilidade e porosidade altas (e.g. Riccomini et al. 2012). Diversos trabalhos têm 
demonstrado que estes tipos de depósitos apresentam arquitetura deposicional extremamente complexa 
devido às rápidas taxas de variação vertical e lateral das características sedimentológicas (Hampson & 
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Howell 2005), gerando heterogeneidades nos reservatórios em diversas escalas, o que pode influenciar na 
taxa de produção e no fator de recuperação (Paim & Scherer 2003).

A caracterização de heterogeneidades internas a reservatórios é vital para o gerenciamento da produção 
de hidrocarbonetos, pois fornece subsídios para geração de modelos geológicos mais realistas. A 
utilização de afloramento análogos a partir de dados de superfície visa suprir lacunas de resolução e 
volumes de dados na indústria do petróleo, visto que estes tradicionalmente realizam a caracterização 
dos reservatórios através de dados de subsuperfície (Sidle & Lee 2010), uma vez que dados sísmicos 
apresentam baixa resolução vertical, enquanto dados de poços apresentam baixa resolução lateral. Os 
estudos de afloramentos análogos podem ser realizados a partir de modelos computacionais (modelos 
virtuais de afloramentos – MVAs), os quais permitem a reconstrução das rochas em plataforma digital, 
possibilitando a análise das mesmas em perspectiva 3D (Tavani et al. 2016). A utilização de MVAs para 
caracterizar as heterogeneidades das rochas reservatórios proporciona uma ferramenta funcional para 
análise das sequências estratigráficas em alta resolução (Hodgetts 2013).

A Formação Pedra Pintada corresponde à unidade intermediária do Grupo Guaritas (Supergrupo 
Camaquã), a qual preserva sistemas deposicionais fluviais e eólicos que se alternam ciclicamente (e.g., 
Paim & Scherer 2007, Almeida et al., 2009), aflorantes em serras extensas lateralmente. Devido a tais 
características, diversos trabalhos foram desenvolvidos nesta Formação, os quais aplicaram técnicas da 
estratigrafia de sequências para a caracterização de reservatórios flúvio-eólicos (e.g. Paim & Scherer 2007, 
Almeida et al., 2009). Tem-se percebido que as propriedades petrofísicas são fortemente influenciadas por 
fatores deposicionais, associados à geometria dos corpos arenosos e às suas características faciológicas 
internas. Desta forma, um estudo buscando a compreensão da arquitetura de fácies e estratigrafia destes 
sistemas deposicionais a partir de MVAs é de fundamental importância na caracterização e gerenciamento 
de aquíferos e reservatórios de hidrocarbonetos em contextos geológicos similares.

Desse modo, visando progredir nesta metodologia e auxiliar neste contexto, este trabalho objetiva realizar 
a caracterização das heterogeneidades dos depósitos da Formação Pedra através de modelos virtuais de 
afloramento, a fim de contribuir para a modelagem de análogos de reservatórios.

CONTEXTO GEOLÓGICO

O Grupo Guaritas corresponde à unidade de topo do Supergrupo Camaquã, que ocorre na região Centro-
Sul do Rio Grande do Sul. É aflorante em uma área de 50 km de largura e cerca de 150 km de comprimento 
(Almeida et al., 2009). Compreende uma sucessão de sedimentos de mais de 1500 m de espessura de 
arenitos conglomeráticos, conglomerados, ritmitos areno-pelíticos e arenitos finos a médios, com 
estruturas cruzadas acanaladas de grande porte (Almeida et al., 2009; Fig. 1A). 

O Grupo Guarita é subdividido em cinco unidade litoestratigráficas, sendo elas da base para o topo: Fm. 
Guarda Velha, Fm. Varzinha, Fm. Pedra Pintada, Fm. Pedra das Torrinhas e Fm. Serra do Apertado (Almeida 
et al., 2009). A Fm. Pedra Pintada é interpretada como depósitos de campos de dunas formados pelo 
retrabalhamento eólico de sedimentos aluviais, coexistindo com sistemas de rios efêmeros (Almeida et 
al. 2009; Fig 1B). Essa coexistência é marcada pela ocorrência de fácies de canais efêmeros e fácies de 
interdunas inundadas (Almeida et al., 2009). 
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METODOLOGIA

A análise e interpretação dos MVAs é realizada em duas etapas sequenciais. A primeira etapa consiste na 
análise estrutural da nuvem densa de pontos e da malha triangulada texturizada (textured mesh) dos MVAs 
para determinar a orientação espacial do acamamento sedimentar.  Nesta etapa determina-se a orientação 
e a variação do acamamento sedimentar, mapeamento de falhas, fraturas e de paleocorrentes. A análise 
pode ser feita por três formas diferentes: i) estruturas expostas, na qual a orientação da superfície é feita 
isolando-se porções expostas da superfície do MVA; ii) estruturas não expostas, nas quais as linhas de 
intersecção são digitalizadas e planos de melhor ajuste são calculados; e iii) por vetores de paleocorrentes, 
onde as linhas do acamamento são digitalizadas, sendo possível obter o valor do mergulho (verdadeiro ou 
aparente) da camada.

Figura 1. Localização da área de estudo. A) Mapa geológico do Grupo Guaritas, com detalhe para a área de estudo; modificado de 
Almeida (2005). B) Ortofotomosaico da área de estudo, mostrando em detalhe os afloramentos analisados na Fm. Pedra Pintada. 

A segunda etapa consiste na análise estratigráfica, baseada nos princípios da fotoestratigrafia, pela 
definição de fotofácies e fotohorizontes (e.g. Sgavetti 1991). Fotofácies são definidas como unidades 
fotogeológicas 3D mapeáveis, compostas por grupos de terminações de estratos cujos parâmetros diferem 
daqueles das unidades adjacentes, de forma análoga às sismofácies (sismoestratigrafia). O mapeamento 
das terminações estratais do tipo onlap, offlap, downlap, toplap e truncamento permite determinar a 
superfície de topo e base (fotohorizontes), dessa forma individualizando as diferentes fotofácies presentes 
no afloramento. A configuração interna é determinada de acordo com a classe das estruturas primárias 
presentes, coloração (RGB ou espectral) e textura; e a geometria externa é determinada de acordo com 
a variação de espessura entre os fotohorizontes. Para ajudar na identificação e descrição das fotofácies 
e evitar ambiguidade na identificação das cores, foi utilizada a tabela geológica de cores proposta por 
Munsell (2009). A cor da rocha foi comparada com a escala de Munsell (2009), obtendo assim para cada 
fácies uma cor (código alfa numérico) e nome específico, permitindo a visualização precisa da cor descrita. 
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Para auxiliar na identificação das fotofácies, foi utilizado a seção tipo da Fm. Pedra Pintada, definida por 
Paim e Scherer (2003). 

Os modelos virtuais de afloramento interpretados neste trabalho possuem uma resolução espacial de 6.82 
mm/pix para o MVA-PB referente a Pedra Branca e 5.54 mm/pix para o MVA-PP referente a Pedra Pintada, 
ambos de alta resolução.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Análise de fotofácies

A análise fotofaciológica permitiu o reconhecimento de seis fotofácies (Tab. 1, Fig. 2), agrupadas em quatro 
associações de fotofácies: (1) dunas eólicas, (2) interdunas, (3) fluvial e (4) canais fluviais. 

Tabela 1. Fotofácies interpretadas associadas à Formação Pedra Pintada

Fotofácies Descrição Interpretação Associação 
de fotofácies

St(e)

Arenito com 
estratificação 
tangencial ou 

acanalado de grande 
a médio porte, de 

coloração Yellowish 
Gray (5Y 8/1); Light 

Brown (5YR 6/4); 
Yellowish Gray (5Y 

7/2).

Apresenta geometria externa tabular, 
variando de 5 a 17m, delimitada por 

terminações inferiores em inferiores em 
downlap e por terminações superiores 
em toplap. Internamente apresentam 

configuração marcada por sets de estratos 
cruzados acanalados ou tangencias.

Migração e 
reativação de 

formas de leito 
de dunas eólicas 

3D. Ocorre 
simultaneamente 
queda e fluxo de 

grãos

Dunas eólicas

Sl(e)

Arenito com estratificação 
de baixo ângulo, de 

coloração Light Brown 
(5YR 6/4); Yellowish Gray 

(5Y 8/1).

Apresenta geometria externa em cunha, 
variando de 1 a 1,5m, delimitada por 
terminações inferiores em downlap e 

por terminações superiores em toplap. 
Internamente apresentam configuração 
marcada por estratos cruzados de baixo 

ângulo (<15°) que se estendem por 
dezenas de metros.

Migração de 
marcas onduladas 

calvagantes ou 
depósitos de 
interdunas.

Dunas eólicas/
Interdunas

St

Arenito com estratificação 
tangencial de médio 
à pequeno porte, de 

coloração Yellowish Gray 
(5Y 7/2); Light Brown (5YR 

6/4); Yellowish Gray (5Y 
8/1).

Apresenta geometria externa tabular a 
lenticular de tamanho variando de 5 a 
8 metros, delimitada por terminações 

superiores em toplap e por terminações 
inferiores em downlap que tangenciam 

o limite inferior. Internamente apresenta 
configuração marcada por sets de estratos 
cruzados tangenciais, com seixos dispersos 

na matriz arenosa.

Depósitos residuais 
de dunas 3D.

Depósitos 
fluviais
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Sh

Arenito com estratificação 
plano-paralela, de 

coloração Light Brown 
(5YR 6/4); Yellowish Gray 

(5Y 8/1).

Apresenta geometria externa tabular 
de tamanho variando de 2 a 5 metros. 
Internamente apresenta configuração 
marcada por estratos horizontais que 
se estendem por dezenas de metros, 
apresentando estratos internos com 

padrão concordante.

Migração de 
lençóis de areia 

formados em 
um regime de 
fluxo superior.

Canais fluviais

Sl

Arenito com estratificação 
de baixo ângulo, de 

coloração Light Brown 
(5YR 6/4); Yellowish Gray 

(5Y 8/1).

Apresenta geometria externa em cunha 
a tabular, de tamanho variando de 2 a 4 
metros, delimitada por terminações em 
toplap no topo da camada e inferiores 
em downlap. Internamente apresenta 

configuração marcada por estratos 
cruzados de baixo angulo (<15°), com 

seixos dispresos na matriz arenosa.

Formas de leito 
planos, gerados 

por correntes 
unidirecionais 

entre regime de 
fluxo transicional 
ou migração de 
lençóis de areia 

formados em um 
regime de fluxo 

superior.

Canais fluviais

Descrição das Associações de fotofácies:

Depósitos de dunas eólicas

Descrição: esta associação de fotofácies é composta por arenitos de coloração variando de Yellowish Gray 
(5Y 8/1), Light Brown (5YR 6/4) e Yellowish Gray (5Y 7/2), compreendendo pacotes tabulares dispostos em 
sets de estratos cruzados tangenciais ou acanalados de grande a médio porte (St(e)) que se intercalam na 
base com estratificações cruzadas de baixo ângulo (Sl(e)), formando pacotes de até 17 m de espessura. Os 
sets de estratos cruzados tangenciais/acanalados se interdigitam na base com estratos de baixo ângulo. 
Internamente, os sets cruzados tangenciais/acanalados apresentam superfícies côncavas que truncam os 
estratos em baixo ângulo sobrejacentes e mergulham no mesmo sentido destes.

Interpretação: Os estratos cruzados tangencias ou acanalados de médio a grande porte, constituídos pela 
fotofácies St(e) são formadas pela migração e reativação de formas de leito de dunas eólicas com forma 3D, 
ocorrendo simultaneamente queda e fluxo de grãos. Portanto, são interpretadas como depósitos residuais 
de dunas eólicas (Hunter 1977, Kocurek & Dott 1981). A fotofácies Sl(e) são interpretados como estratos 
basais de duna eólica, formadas pela migração de estratos transladantes cavalgantes. As superfícies que 
truncam em baixo ângulo os estratos cruzados são considerados superfícies de reativação (superfícies 
de 3ª ordem; Kocurek 1996). Estas superfícies são formadas pela erosão seguida de uma nova deposição 
devido a variações da direção do fluxo.
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Figura 2. Fotofácies identificas nos MVAs. A) Fotofácies St(e) com estratos cruzados acanalados eólicos de grande porte; B) Fotofácies 
Sl(e) com estratos cruzados de baixo ângulo; C) Fotofácies Sl com estratos cruzados de baixo ângulo, Sh com estratificação plano-

paralela e Sm; D) Fotofácies St com estratos cruzados tangenciais de médio porte e Sl com estratos cruzados de baixo ângulo; E) 
Fotofácies Sl fluidizadas.

Depósitos de interdunas

Descrição: esta associação de fotofácies é composta por arenitos de coloração variando de Light Brown (5YR 
6/4) a Yellowish Gray (5Y 8/1), compreendendo pacotes tabulares dispostos em sets de estratos cruzados 
de baixo ângulo (Sl(e)) que se estendem por dezenas de metros, compreendendo pacotes de 3 metros de 
espessura.

Interpretação: Os estratos cruzados de baixo ângulo são produto da migração de marcas onduladas 
transladantes representando depósitos de interdunas eólicas (Herries 1993).

Depósitos fluviais

Descrição: esta associação de fotofácies é composta por arenitos de coloração variando de Yellowish Gray 
(5Y 7/2); Light Brown (5YR 6/4) e Yellowish Gray (5Y 8/1). Compreende pacotes tabulares dispostos em 
sets de estratos cruzados tangenciais de médio a pequeno porte (St), intercalados a pacotes de estratos 
cruzados de baixo ângulo e maciços, possuindo uma espessura média de 5 metros de espessura.

Interpretação: a ocorrência destas fotofácies permite interpretar essas fácies como depósitos gerados por 
formas de leito subaquosas. Estratos cruzados tangenciais indicam dunas tridimensionais de crista sinuosa 
migrando sob regime de fluxo inferior (Miall 1978). Os estratos cruzados de baixo ângulo são depósitos 
gerados por correntes unidirecionais em condições transicionais entre regime de fluxo inferior e superior 
(Miall 1996). Os arenitos maciços com grânulos correspondem a depósitos de fluxos hiperconcentrados 
(Miall 1996).

Canais Fluviais
Descrição: esta associação de fotofácies é composta por arenitos de coloração variando de Yellowish 
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Gray (5Y 7/2); Light Brown (5YR 6/4) e Yellowish Gray (5Y 8/1). É composta por estratos cruzados de baixo 
ângulo (Sl) intercalados a estratos plano-paralelos (Sh, na porção basal da camada) sotopostas por 
estratos cruzados tangenciais. Esta associação é localizada na porção superior do MVA-PB, possui contato 
erosivo basal com os depósitos eólicos, marcando uma superfície planar erosiva levemente ondulada de 
abrangência regional.

Interpretação: as características desta associação sugerem depósitos subaquáticos. Os arenitos com 
estratificação plano-paralela/baixo ângulo são interpretados como migração de lençóis de areia formados 
em um regime de fluxo superior (Miall 1996). A ocorrência de arenitos com estratos cruzados tangenciais 
permite interpretar depósitos gerados por formas de leito subaquosa, e indicam dunas tridimensionais 
de crista sinuosa migrando sob regime de fluxo inferior (Miall 1996). A superfície erosiva ondulada que 
separa os depósitos eólicos dos depósitos desta associação foi interpretada como uma supersuperfície, 
marcando o final da acumulação eólica na bacia (Paim & Scherer 2007).

Modelo deposicional e Arquitetura estratigráfica

O conjunto das associações de fácies permite interpretar a Fm. Pedra Pintada como um sistema deposicional 
desértico, localizados na região de central erg, caracterizada por acúmulos espessos em grande escala 
de arenitos eólicos com estratificação cruzada acanalada/tangencial, produto da migração de dunas 
compostas e com intervalos fluviais que marcam o final da deposição eólica destes ergs.

Os depósitos da Fm. Pedra Pintada foram subdivididos em três unidades éolicas (I, II e III), cada uma 
separada por supersuperfícies (Kocurek 1988; Fig. 3), conforme descrito por Paim e Scherer (2003). As 
unidades eólicas formam pacotes tabulares com espessura média total de 63 metros; cada unidade possui 
espessuras médias de 7, 12 e 45 metros respectivamente, formadas pelas associações de fácies de dunas 
eólicas e interdunas eólicas secas e úmidas. As associações de fácies fluviais que separam as unidades 
eólicas apresentam geometria tabular, com espessura média de 3 m para o pacote inferior e 6 m para o 
pacote superior. Os contatos entre as unidades eólicas e fluviais são planos e abruptos.  As superfícies que 
marcam os limites superiores entre estas unidades são classificadas como supersuperfície de inundação 
marcando o fim da deposição eólica. A unidade eólica I possui contato basal com as rochas básicas da 
Suíte Intrusiva Rodeio Velho, marcada por uma superfície de não conformidade. A unidade eólica III possui 
como contato superior as rochas da Fm. Serra do Apertado, representada pelas associações de fácies de 
canais fluviais, caracterizadas por pacotes tabulares a lenticulares com espessura média aproximada de 10 
metros.

Figura 3. Vista em perspectiva da área de estudo interpretada com a delineação das principais unidades estratigráficas encontradas 
na área de estudo. 
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Hierarquia de heterogeneidades 

Na sucessão eólica da Fm. Pedra Pintada pode-se identificar quatro hierarquias distintas de heterogeneidades 
(gigascópica, megascópicas, macroscópicas e mesoscópicas; Fig. 4), analisados a partir dos dados de 
campo (Paim & Scherer 2003) e através dos MVAs, visando contribuir com um modelo conceitual para 
reservatório análogo.

Figura 3. Modelo representando as diferentes escalas de heterogeneidades presentes na sucessão estudada, caracterizando um 
modelo análogo de reservatório flúvio-eólico do tipo layer cake. A) Heterogeneidades gigascópicas em escala de bacia; modificado 

de Paim & Scherer (2003); B) Heterogeneidades megascópicas caracterizadas pelas variações entre as associações de fácies 
encontradas na área de estudo; C e D) Heterogeneidades macroscópicas compreendendo as superfícies que delimitam os estratos 

cruzados eólicos. 



Contribuições à Ciência e Técnica dos(as)
Jovens Geólogos(as) Brasileiros(as)

264

IS
BN

 | 
 9

78
-6

5-
99

26
88

-4
-7

A escala gigascópica, refere-se ao contato basal entre as sucessões eólicas da Fm. Pedra Pintada com as rochas 
vulcânicas básicas da Suíte intrusiva Rodeio Velho e à justaposição vertical dos depósitos eólicos da Fm. 
Pedra Pintada com os depósitos aluviais da Fm. Serra do Apertado (Fig.4A). O contato basal entre as unidades 
da Fm. Pedra Pintada e Suíte Intrusiva Rodeio Velho é abrupto, sem evidência de interação de sedimentos 
eólicos com as rochas vulcânicas. Essas rochas, em grande escala, podem servir como uma possível barreira. O 
contato superior entre a Fm. Pedra Pintada e a Fm. Serra do Apertado é abrupto, marcada por uma superfície 
planar erosiva, sem evidência de interdigitação entre estas unidades; esta sobreposição ocorre em escala 
regional. As rochas da Fm. Serra do Apertado, em termos deposicionais, não serviriam como barreiras, visto 
que são compostas predominantemente por conglomerados de matriz arenosa. 

A escala megascópica, é determinada pelas variações entre as associações de fácies que compõem a Fm. 
Pedra Pintada, conforme as diferentes propriedades petrofísicas existentes entre essas associações (Fig. 
4B). Estas unidades possuem geometria tabular, o que facilita qualquer abordagem relativa à extração e 
exploração. Algumas destas associações são limitadas por superfícies importantes que podem ter grande 
influência nas heterogeneidades, uma vez que essas sobrepõem fácies com diferentes permeabilidades em 
escala regional, podendo gerar grande impacto em relação ao fluxo-fluido, principalmente se as litologias 
de baixo ou de cima da superfície limítrofe atuar como barreiras. As principais heterogeneidades presentes 
compreendem as associações de fácies fluviais, as quais marcam o fim da acumulação eólica, marcando 
o afogamento da associação de fácies de dunas eólicas, gerando uma superfície basal de escala regional, 
podendo assim consistir em uma potencial barreira para o fluxo-fluido em escala regional. Entretanto, a 
composição dominante destas associações de fácies é arenosa, texturalmente similar à associação de fácies 
de dunas eólicas e interdunas. Assim, não apresentariam grandes barreiras, exceto em situações interpoços. 
As superfícies de interduna que separam os depósitos de dunas eólicas, apresentam pelitos com laminações 
corrugadas e pelitos laminados (Paim & Scherer 2003), o que dificulta o fluxo-fluido vertical. Contudo, os 
depósitos de interdunas apresentam uma pequena continuidade lateral podendo representar potenciais 
barreiras apenas em escala interpoço. Vale salientar que mesmo na ausência de contraste litológico, as 
superfícies limítrofes possuem capacidade de confinar o fluxo de fluido penecontemporâneo, podendo 
atuar como barreira à expulsão de fluidos (Chandler et al. 1989). 

A escala macroscópica está vinculada às superfícies que delimitam os estratos cruzados referentes 
à associação de fácies de dunas eólicas e os estratos horizontais referentes à associação de fácies de 
interdunas (Fig. 4C e 4D). Cada superfície possui uma inclinação diferente, s as quais podem influenciar 
no fluxo-fluido devido ao comportamento do fluido contido em estratos com inclinações distintas. O 
comportamento destes fluidos será diferente para camadas com estratos com inclinação diferente devido 
ao efeito da gravidade sobre os mesmos. Portanto, torna-se fundamental a incorporação do sentido de 
mergulho dos estratos cruzados eólicos aos modelos estáticos de reservatórios, para que seja feita uma 
correta simulação dos fluxos de fluidos dentro de reservatórios eólicos (Chandler et al 1989). Esta variação 
pode influenciar apenas em estágios mais avançados de recuperação (Paim & Scherer 2003).

Os depósitos que compõem a área de estudo apresentam heterogeneidades internas pouco significativas 
em termos de impacto de fluxo-fluidos, não apresentando grandes barreiras para o fluxo. Foram 
identificados no total três zonas consideradas como bons reservatórios, ambas correspondentes às 
unidades eólicas. Como análogo de reservatório flúvio-eólico, a Fm. Pedra Pintada se encaixa no tipo layer 
cake (Webber & Geuns 1990), que consiste em extensos pacotes de arenitos tabulares caracterizados por 
heterogeneidades internas pouco significativas, sem grandes descontinuidades e poucas alterações na 
permeabilidade horizontal e com mudanças graduais na permeabilidade vertical, sendo a ausência de 
selantes o seu maior problema, embora possua zonas consideradas como ótimos reservatórios.
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CONCLUSÃO

O uso de modelos virtuais de afloramentos para análise fotofaciológica e fotoestratigráfica é uma técnica 
inovadora que traz vantagens e desafios na execução. A identificação das heterogeneidades através dos 
MVAs se mostrou satisfatória, podendo reconhecer heterogeneidades desde a escala gigascópicas até a 
escala macroscópica, entretanto é imprescindível auxiliar as interpretações dos modelos com dados de 
campo, principalmente tratando-se de depósitos arenosos, uma vez que através da resolução dos modelos, 
não foi possível identificar tamanho de grão menor que 5 mm.  Apesar dos MVAs possuírem esta limitação, 
foi possível observar que os corpos da Formação Pedra Pintada são dominantemente arenosos devido a 
textura das fotofácies, as quais não apresentaram grandes mudanças.
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ÍNDICE DE ESCURECIMENTO DE FITOCLASTOS NÃO OPACOS 
(IEF): UMA ALTERNATIVA PARA CARACTERIZAÇÃO DA 

INFLUÊNCIA TÉRMICA DAS INTRUSIVAS DO GRUPO SERRA 
GERAL NOS SILTITOS DA FORMAÇÃO TACIBA, ITAIÓPOLIS, SC

Silva, M.S1*; Mouro, L.D2; Waichel, B.L1

1Universidade Federal de Santa Catarina; 2Universidade de São Paulo

RESUMO: A crescente exploração de sistemas petrolíferos não convencionais tem mostrado a necessidade 
de uma melhor compreensão do papel das intrusões ígneas na geração de hidrocarbonetos. A atividade 
magmática em bacias sedimentares pode promover a maturação da matéria orgânica contida nas rochas 
geradoras, em especial nas auréolas de contato de soleiras de composição básica. Um dos fatores chave para 
o entendimento desse processo é a determinação da espessura da auréola de contato. Uma das maneiras de 
medi-la é por meio do estudo da matéria orgânica sedimentar preservada nas rochas encaixantes, valendo-
se das técnicas de microscopia de luz transmitida há muito utilizadas para a determinação do estágio de 
maturação de rochas geradoras. No entanto, muitas das técnicas dependem da percepção de cor do olho 
humano, ou não são aplicáveis em sequências sedimentares com baixo conteúdo de palinomorfos. Assim, 
este trabalho traz a proposição do Índice de Escurecimento de Fitoclastos Não Opacos (IEF), uma técnica 
alternativa na caracterização do estágio termal de sequências sedimentares com baixa abundância de 
palinomorfos. Neste cenário a região de Itaiópolis, Santa Catarina, se destaca pela ocorrência de soleiras 
de composição básica do Grupo Serra Geral ao longo do contato entre as formações Taciba (Grupo Itararé) 
e Rio Bonito (Grupo Guatá). O afloramento estudado, “José Guelbeck”, está localizado em uma pequena 
propriedade da zona rural do município de Itaiópolis. Trata-se de uma pedreira desativada com cerca de 
15 metros de extensão lateral e 10 metros de altura. É composto na base por siltitos laminados do Membro 
Rio do Sul, Formação Taciba, Grupo Itararé (4,5 m de espessura) sotopostos por uma soleira de diabásio 
do Grupo Serra Geral com cerca de 5 metros de espessura. Ao todo foram analisados 135 fitoclastos não 
opacos, sendo 15 em cada uma das nove amostras do siltito, coletadas em intervalos de 50 cm a partir 
do contato com a soleira. Foram observados os caracteres morfológicos e de preservação, cor e aspecto 
(fosco ou brilhoso), assim como foram calculados seus respectivos valores de IEF. A espessura da auréola 
de contato foi interpretada como sendo de 2,5 metros, tendo seu limite inferior marcado pelo início da 
tendência de aumento do IEF e pelo início do Domínio Fosco. Além disso, o IEF mostrou que a zona de 
maior influência térmica da soleira abrange os 50 cm do siltito que estão imediatamente abaixo do contato 
com a soleira.

PALAVRAS-CHAVE: AURÉOLA DE CONTATO; MATURAÇÃO TERMAL; BACIA DO PARANÁ.

INTRODUÇÃO
A matéria orgânica aprisionada em rochas sedimentares representa um dos maiores reservatórios 
de carbono do planeta (Falkowski et al., 2000). Assim, a compreensão da dinâmica dos processos de 
transformação da matéria orgânica é de extrema importância não só para a indústria do petróleo, mas 
também para o entendimento das mudanças climáticas que ocorreram durante a história geológica da 
Terra. Nas últimas décadas, a crescente exploração de sistemas petrolíferos não convencionais, juntamente 
com o estabelecimento de relações cronológicas entre a colocação de Grandes Províncias ígneas (LIPs) com 
períodos de grandes mudanças climáticas globais (Galland et al., 2018), mostram a necessidade de uma 
melhor compreensão da influência térmica das intrusões ígneas (diques e soleiras) na pilha sedimentar 
das bacias sedimentares. 
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Sabe-se que a atividade magmática em bacias sedimentares pode incentivar a maturação da matéria 
orgânica contida nas rochas sedimentares, em especial nas auréolas de contato de soleiras de composição 
básica, contribuindo para geração de hidrocarbonetos e de voláteis associados a mudanças climáticas 
globais (Aarnes et al., 2010; Senger et al., 2017). Desse modo, um dos fatores-chave discutidos na literatura, 
para ambos os cenários, é a determinação da espessura da zona de influência térmica de soleiras sobre a 
matéria orgânica contida nas rochas encaixantes de origem sedimentar (Aarnes et al., 2010).

Durante o processo de maturação termal a matéria orgânica passa por um processo de aromatização com 
redução de hidrogênio e oxigênio (Tissot and Welte, 1984). Como resultado sua estrutura se torna cada 
mais ordenada, produzindo uma progressão de cor, apresentando tons mais escuros (Tyson, 1995). O Índice 
de Alteração Termal (TAI – Staplin, 1969) foi o primeiro de muitos esquemas propostos para caracterizar 
a progressão de cor da maturação do querogênio. O TAI, assim como outras técnicas, é baseado em 
estimativas visuais da cor de componentes do querogênio. No entanto, em muitos casos, tais técnicas 
podem ser ineficientes, principalmente, por dependerem da percepção de cor do olho humano. Goodhue 
e Clayton, (2010)green and blue (RGB propuseram o Índice de Escurecimento de Palinomorfos (PDI) como 
uma maneira de caracterizar quantitativamente a cor dos palinomorfos através de medidas digitais das 
intensidades das cores vermelho, verde e azul que compõe o sistema RGB.

Apesar da eficiência do PDI, em muitos casos o conteúdo de palinomorfos é escasso, não contínuo ou 
de difícil identificação. Assim, neste trabalho os princípios do PDI foram aplicados para a proposição do 
Índice de Escurecimento de Fitoclastos Não Opacos (IEF), uma técnica alternativa para a caracterização do 
estágio termal de sequências sedimentares com baixa abundância de palinomorfos. A aplicabilidade dos 
fitoclastos em estudos de alteração térmica já havia sido confirmada por meio de estimativas visuais da cor 
(Vieira et al., 2017, 2016), e caracterizações via espectrometria Raman (Schmidt et al., 2017). 

Considerando o objetivo dessa pesquisa, a Bacia do Paraná foi selecionada por possuir diversas 
intercalações de rochas ígneas do Grupo Serra Geral com rochas sedimentares de diversas idades 
e litologias. Na região de Itaiópolis, Santa Catarina, ocorrem soleiras de diabásio do Grupo Serra Geral 
ao longo do contato entre as formações Taciba (Grupo Itararé) e Rio Bonito (Grupo Guatá). Trabalhos 
recentes apontaram que a porção superior da Fm. Taciba (Membro Rio do Sul), na região, é composta 
por siltitos laminados ricos em fitoclastos não opacos e com baixa abundância de palinomorfos (Silva 
et al., 2017, 2015)PR”,”title”:”Palinofácies de sequências turbidíticas do Grupo Itararé em Itaiópolis, Santa 
Catarina”,”type”:”paper-conference”},”uris”:[“http://www.mendeley.com/documents/?uuid=413b1adb-
0fbe-421e-abde-416cb63da0f6”]},{“id”:”ITEM-2”,”itemData”:{“author”:[{“dropping-particle”:””,”family”:”Silva”
,”given”:”Mateus Souza”,”non-dropping-particle”:””,”parse-names”:false,”suffix”:””},{“dropping-particle”:”Del”,
”family”:”Mouro”,”given”:”Lucas”,”non-dropping-particle”:””,”parse-names”:false,”suffix”:””},{“dropping-partic
le”:”de”,”family”:”Souza”,”given”:”Paulo Alves”,”non-dropping-particle”:””,”parse-names”:false,”suffix”:””},{“dro
pping-particle”:””,”family”:”Carvalho”,”given”:”Marcelo de Araujo”,”non-dropping-particle”:””,”parse-names”:f
alse,”suffix”:””}],”container-title”:”Anais do X Simpósio Sul-Brasileiro de Geologia”,”id”:”ITEM-2”,”issued”:{“date-
parts”:[[“2017”]]},”page”:”ST111”,”publisher”:”Sociedade Brasileira de Geologia”,”publisher-place”:”Curitiba”,”
title”:”Palynofacies analyses of the Claudemir Rertz outcrop (Lower Permian.  
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MATERIAL E MÉTODOS

2.1 Afloramento e amostragem

O afloramento “José Guelbeck” (JB) está localizado na zona rural do município de Itaiópolis, Santa Catarina 
(Figura 1). Trata-se de uma pedreira desativada com cerca de 15 metros de extensão lateral e 10 metros 
de altura, composta na base por siltitos laminados do Membro Rio do Sul, Formação Taciba, Gr. Itararé (4,5 
m de espessura) sotopostos por uma soleira de diabásio do Grupo Serra Geral com cerca de 5 metros de 
espessura (Figura 2).

Figura 1. Mapa de localização do afloramento. A) Mapa político da América do Sul com destaque para o Brasil. B) Recorte do mapa 
político da América do Sul com destaque da Bacia do Paraná e área de estudo. C) Mapa geológico simplificado da região

                 Fonte: Modificado de Silva (2020).

Na Figura 2 é apresentada uma descrição das litologias aflorantes. Destaca-se a presença de icnofósseis 
(Figura 2.E) nos níveis 2,5 e 3,5 m. Entre os níveis 2,5 e 3,5 m foram encontrados mud clasts de 
aproximadamente 5 mm de diâmetro, que são característicos em sequências depositadas sob fluxos 
turbulentos. No topo da porção sedimentar foram encontradas espículas de esponjas calcáreas, o que 
indica que a deposição ocorreu em ambiente marinho (Mouro et al., 2015)PR”,”title”:”First occurrence of 
Calcarea spicules from Upper Paleozoic of Brazil”,”type”:”paper-conference”},”uris”:[“http://www.mendeley.
com/documents/?uuid=0dcf28bb-a98e-4345-b9f1-c666bd835df8”]}],”mendeley”:{“formattedCitation”:”(
Mouro et al., 2015. Na zona de contato entre o siltito e a soleira foi identificada uma aureola de contato com 
aproximadamente 10 cm de espessura, onde o siltito encontra-se maciço, não sendo possível identificar a 
laminação plano-paralela que é característica nos níveis inferiores. 

Foram coletadas nove amostras do siltito, uma a cada 50 cm a partir do contato com a soleira (Figura 2. F). 
A fração superficial de cada ponto de amostragem foi descartada, a fim de se obter amostras com o menor 
grau de alteração possível.



Contribuições à Ciência e Técnica dos(as)
Jovens Geólogos(as) Brasileiros(as)

270

IS
BN

 | 
 9

78
-6

5-
99

26
88

-4
-7

Figura 2. A) Seção esquemática do afloramento JB, com descrição das litologias, estruturas e fósseis. B) Soleira. C) Siltito Laminado. 
D) Foto de detalhe do contato entre a soleira (Grupo Serra Geral) e os siltitos do membro Rio do Sul, Formação Taciba, Grupo Itararé. 

E) Icnofósseis, associados a Cruziana sp. encontrados no nível 2,5 m do siltito. F) Lista de amostras e posicionamento em relação a 
soleira.

Fonte: Modificado de Silva (2020).

2.2 Preparação palinofaciológica
Nessa etapa fez-se uso do “Método prático de preparação palinológica em sedimentos do pré-Mesozoico” 
proposto por Quadros e Melo (1987), por ser um método não oxidativo, atendendo assim o requisito de 
não alterar a cor dos componentes do querogênio. As etapas que compõem o método estão sumarizadas 
na Figura 3.



Contribuições à Ciência e Técnica dos(as)
Jovens Geólogos(as) Brasileiros(as)

271

IS
BN

 | 
 9

78
-6

5-
99

26
88

-4
-7

Figura 3 Fluxograma das etapas utilizadas na preparação das amostras.

Fonte: Modificado de Silva (2020).

2.3 Índice de Escurecimento de Fitoclastos Não Opacos (IEF)

O Índice de Escurecimento de Fitoclastos Não Opacos (IEF), método proposto neste trabalho, consiste 
em uma adaptação do Índice de Escurecimento de Palinomorfos (PDI – Goodhue e Clayton, 2010). Ao 
contrário do PDI, que é baseado em medidas pontuais de valores RGB em palinoformos, o IEF faz uso dos 
Fitoclastos Não Opacos Não Bioestruturados (FIT-NO-NB), assim como se baseia nos valores da moda RGB 
de regiões de interesse (ROI) de uma série de fitoclastos imageados em uma mesma lâmina. As etapas que 
compõe o método são apresentadas na Figura 4.

Com intuito de obter um conjunto homogêneo de fitoclastos para a análise IEF, foram selecionados 
15 fitoclastos em cada uma das nove lâminas, sendo o grupo alvo os Fitoclastos Não Opacos Não 
Bioestruturados (FIT-NO-NB - Figura 4.B) da classificação proposta nos trabalhos de Mendonça Filho (1999); 
Mendonça Filho et al. (2002) e Tyson (1995). Além disso, foram caracterizados o estado de preservação, cor 
e aspecto (fosco ou brilhoso).

A etapa de imageamento foi realizada com uso do Microscópio Invertido Olympus IX 83 (luz transmitida) 
equipado com uma câmera digital colorida de 17 megapixels (Olympus DP73), e com o software de captura 
de imagens CellSens Dimension 1.12. O ajuste do background de iluminação seguiu os procedimentos 
recomendados por Goodhue e Clayton (2010) para o PDI. A luz de fundo foi configurada para o mais 
próximo possível do branco (combinação RGB (255, 255, 255)) usando somente o controle de intensidade 
de luz da lâmpada do microscópio; ferramentas como o automatic white balance não devem ser utilizadas. 
A combinação RGB (245, 247, 249) foi a mais estável dentre as possibilidades testadas.
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Figura 4. A) Fluxograma dos procedimentos que compõe o Índice de Escurecimento de Fitoclastos Não Opacos. B) Exemplo de 
fotomicrografia realizada com background de iluminação RGB (245, 247, 249) - fitoclasto JB1_4,0m_02. C) Região de interesse (ROI) 

do fitoclasto JB1_4,0m_02. D) Exemplo de dados obtidos com uso da ferramenta Color Histogram. Dados referentes ao fitoclasto 
JB1_4,0m_02.

Fonte: Modificado de Silva (2020).

O cálculo do IEF seguiu, basicamente, o mesmo procedimento proposto por Goodhue e Clayton (2010) 
para o PDI. Primeiramente foram calculados os valores de tom de cinza de cada fitoclasto, utilizando-se a 
equação:

 Ya = ((0,299 x Rmoda) x (255/Rb) x (0,587 x Gmoda) x (255/Gb) x (0,114 x Bmoda) x (255/Bb))
Onde Ya corresponde ao valor de cinza; Rmoda ao valor modal de vermelho obtido no fitoclasto; Gmoda ao valor modal de verde obtido no 

fitoclasto; Bmoda ao valor modal de azul obtido no fitoclasto; Rb, Gb e Bb correspondem aos valores de RGB do background.

Em seguida o IEF de cada fitoclasto foi determinado com o uso da equação: 

IEF (%) = 100 – ((100 x Ya) / 255)

A fim de seguir o padrão de outros índices de maturação, o IEF varia de 0% (branco) até 100% (preto).
O conjunto de valores de IEF de cada amostra foi submetido a uma análise de dispersão para detecção de 
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possíveis valores discrepantes. O método adotado foi o da Diferença interquartil (IQR).

Em seguida foi determinada a média e desvio padrão do IEF de cada amostra, considerando apenas os 
dados consolidados pela análise IQR. A média IEF de cada amostra e seu respectivo desvio padrão foram 
utilizados na construção de um perfil de escurecimento dos Fitoclastos Não Opacos Não Bioestruturados 
ao longo do afloramento.

RESULTADOS

Ao todo foram analisados 135 fitoclatos, sendo 15 em cada uma das 9 lâminas palinofaciológicas dos siltitos. 
Todos foram classificados em relação a morfologia como sendo Fitoclastos Não Opacos Não Bioestruturados. 
Em relação ao estado de preservação todos os fitoclastos possuem as mesmas características, contorno 
irregular e perfurações alongadas, conforme exemplificado a partir da Figura 6.C até a Figura 6.K.

Os caracteres de cor e aspecto (fosco ou brilhoso) foram observados sob as mesmas condições de 
iluminação utilizadas na etapa de imageamento. Nas amostras JB-1, JB-2 e JB-3 predominam fitoclastos de 
cor marrom claro, nas amostras JB-4, JB-5, JB-6 e JB-7 predominam os de cor marrom, na amostra JB-8 os 
de cor marrom acinzentado e na amostra JB-9 os de cor cinza amarronzado. Já em relação ao aspecto, nas 
amostras JB-1, JB-2, JB-3 e JB-4 predominam os fitoclastos brilhosos e nas amostras JB-5, JB-6, JB-7, JB-8 e 
JB-9 predominam os foscos.

A análise de dispersão IQR revelou a presença de valores discrepantes em duas amostras. Na amostra 
JB-5, a 2,0 m do contato com a soleira, foi identificado um fitoclasto com valor de IEF acima do limite de 
dispersão (Figura 5. A). Já na amostra JB-7, a 1,0 m do contato com a soleira, um fitoclasto apresentou valor 
de IEF menor que o limite inferior de dispersão (Figura 5. B). Ambos não foram considerados no cálculo do 
valor médio de IEF de suas respectivas amostras.

O valor médio de IEF de cada amostra e seus respectivos desvios padrão, apresentados na Figura 5.C, foram 
utilizados na construção do perfil de escurecimento dos Fitoclastos Não Opacos Não Bioestruturados ao 
longo do afloramento (Figura 5.D). Os valores IEF de cada fitoclasto, e suas respectivas fotomicrografias 
podem ser acessados em Silva (2020). 
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Figura 5. A) Análise IQR para amostra JB-5, com destaque para o valor de IEF discrepante do fitoclasto JB5_2,0m_13. B) Análise 
IQR para amostra JB-5, com destaque para o valor de IEF discrepante do fitoclasto JB7_1,0m_14. C) Quadro com IEF médio de 
cada amostra e seus respectivos desvios padrões (*calculado com menos valores em função da análise IQR) D) Perfil de IEF no 

afloramento. A média IEF de cada amostra é representada pelo círculo preto, o desvio padrão é representado pela linha pontilhada.

Fonte: Modificado de Silva (2020).

DISCUSSÕES

Uma vez que todos os fitoclastos analisados pertencem à mesma classe morfológica (FIT-NO-NB) e, 
predominantemente, possuem os mesmos caracteres (contorno irregular e perfurações alongadas) 
é possível assumir que um dos principais fatores de alteração da cor dos fitoclastos tenha sido o calor 
proveniente da soleira. No entanto, observou-se uma variação da cor predominante dentre os fitoclastos 
de uma mesma amostra, evidenciada nos altos desvios padrões nos valores de IEF (Figura 6.B). Essa 
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diversidade de cores, provavelmente está relacionada a fatores como variação de espessura entre os 
fitoclastos, e/ou a fitoclastos originados de diferentes grupos de plantas superiores, conforme apontado 
por Mendonça Filho et al. (2017).

Figura 6 Características da auréola de contato no afloramento JB. A) Seção geológica simplificada do afloramento. B) Gráfico IEF x 
Distância para soleira, com destaque para auréola e suas características. A média IEF de cada amostra é representada pelo círculo 
preto, o desvio padrão é representado pela linha pontilhada C-K) Fitoclastos correspondentes aos valores centrais de IEF de cada 

amostra; barra de escala = 20 µm. C) JB-9. D) JB-8. E) JB-7. F) JB-6. G) JB-5. H) JB-4. I) JB-3. J) JB-2. K) JB-1.

Fonte: Modificado de Silva (2020).
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Apesar da percepção de cor variar entre os pesquisadores, como atestado por Goodhue e Clayton (2010) 
dentre os parâmetros visuais utilizados, a classificação do aspecto brilhoso ou fosco dos fitoclastos 
forneceu dados confiáveis. Com o uso deste parâmetro foi possível separar as amostras em dois grandes 
grupos (Figura 6.B): Domínio Brilhoso, composto pelas amostras JB-1, JB-2, JB-3 e JB-4 que possuem, 
predominantemente, fitoclastos com aspecto brilhoso e Domínio Fosco, caracterizado por fitoclastos, 
predominantemente foscos, composto pelas amostras JB-5, JB-6, JB-7, JB-8 e JB-9.

Vieira et al. (2016) utilizando as mesmas amostras aqui trabalhadas, determinaram que a espessura da 
auréola de contato no afloramento é 3,0 metros (intervalo que abrange as amostras JB-4 a JB-9), o critério 
seguido foi a quantidade relativa de fitoclastos escurecidos dentre a assembleia total de fitoclastos não 
opacos. A amostra JB-1 não possui FIT-NO-NB escurecidos, enquanto o intervalo entre JB-2 e JB-4 apresenta 
uma tendência de escurecimento. Porém, a partir de 2,0 metros de distância do contato com a soleira a 
porcentagem de fitoclastos escurecidos passa de 23,78% na amostra JB-6 para 100% na amostra JB-9. 
Assim, considerando o critério adotado pelos autores, acima citados, o efeito térmico da soleira é evidente 
a partir da amostra JB-6 (2,0 m do contato) e a base da auréola foi atribuída a porção correspondente a 
amostra JB-4 (3,0 m do contato).

O Índice de Escurecimento de Fitoclatos Não Opacos, calculado para todas as amostras, mostrou que a 
zona de maior influência térmica da soleira abrange os 50 cm do siltito que estão imediatamente abaixo 
do contato (zona em vermelho na Figura 6.B). Esse intervalo é representado pela amostra JB-9, que possuí 
IEF 70,39% e o menor desvio padrão entre todas as amostras (8,93). Esse desvio significativamente menor 
que os demais (excluindo-se as amostras JB-5 e JB-7 que tiveram seus desvios determinados com menos 
valores), evidencia que o calor fornecido pela soleira foi principal fator de alteração da cor dos fitoclastos 
nessa porção da auréola. Um comportamento semelhante foi observado por Staplin (1969), durante o 
desenvolvimento do TAI ele percebeu que amostras com índice de alteração termal elevado apresentam 
cores escurecidas homogêneas, enquanto aquelas com TAI mais baixos possuem alta diversidade de cores.
O restante das amostras (JB-1 até JB-8), pode ser separado segundo a variação de valores IEF em dois 
grupos: o primeiro é composto pelas amostras JB-1, JB-2, JB-3 e JB-4, e é caracterizado por possuir valores 
de IEF concentrados entre 41,23% (JB-2) e 45,57% (JB-4) e desvio padrão entre 11,48 (JB-2) e 15,81 (JB-4); 
enquanto que o segundo grupo, composto pelas amostras JB-5, JB-6, JB-7 e JB-8, apresenta uma tendência 
de aumento no valores de IEF à medida que as amostras correspondem a porções mais próximas do 
contato com a soleira, partindo de 54,49% (JB-5) e atingindo valor máximo de 61,27% (JB-8). O primeiro 
grupo corresponde ao Domínio Brilhoso, enquanto a base do segundo grupo corresponde ao início do 
Domínio Fosco.

Desse modo, a espessura da auréola de contato foi interpretada como sendo de 2,5 metros, tendo seu 
limite inferior marcado pelo início do Domínio Fosco e da tendência de escurecimento a partir da amostra 
JB-5 (Figura 6). Essa espessura de 2,5 m equivale a 50% a espessura da soleira, o que concorda com o 
modelo proposto por Aarnes et al. (2010) que mostra que a espessura das auréolas varia entre 20 e 200% 
a espessura de suas respectivas soleiras. O intervalo entre as amostras JB-1 e JB-4, correspondente ao 
Domínio Brilhoso, reflete condições termais da bacia na região antes do momento da intrusão.
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CONCLUSÕES

O uso do IEF foi capaz de caracterizar o efeito térmico produzido pela intrusiva ígnea do Grupo Serra 
Geral nos siltitos da Formação Taciba, Bacia do Paraná, com auréola de contato de 2,5 metros. Além disso, 
a técnica permitiu assinalar a presença de dois domínios para o conjunto de fitoclastos analisados (Fosco 
e Brilhoso). Dessa forma, o IEF pode ser uma técnica alternativa para amostras que apresentam baixo 
conteúdo de palinomorfos, assim como para projetos com limitado recurso financeiro, visto o baixo custo 
para análise, quando comparado a técnicas como RAMAN.
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PETROGRAFIA DOS GRANITOS PEGMATÍTICOS DA PROVÍNCIA 
PEGMATÍTICA DA BORBOREMA, NE DO BRASIL 

Marcos da Costa Câmara Sales
Universidade Federal do Rio Grande do Norte - Natal (RN)

Resumo: A Província Pegmatítica da Borborema está inserida no contexto geológico da Faixa Seridó, no 
Domínio Rio Grande do Norte. Localiza-se entre os estados da Paraíba e Rio Grande do Norte e representa 
os últimos estágios magmáticos da Orogênese Brasiliana-Pan Africana, no Cambriano. Possui milhares de 
corpos cadastrados, entre homogêneos e heterogêneos (zonados), sendo estes últimos responsáveis por 
hospedar as principais mineralizações metálicas de Ta-Nb-Be-Sn-Li-Cu, além de gemas (água marinha, 
esmeralda e turmalina Paraíba). O presente estudo é fruto de um trabalho de conclusão de curso de 
Geologia e tem foco nos corpos de granitos pegmatíticos cambrianos mais representativos da região: 
Areias, Marcação, Malhada Limpa, Picuí, Parelhas, Boqueirão, Pedra Lavrada e Pedra Redonda, nos quais 
encontram-se pedreiras com grandes exposições, onde são explorados como rocha ornamental. O objetivo 
principal deste trabalho consistiu no estudo petrográfico macroscópico, através de observações de campo 
destes granitos pegmatíticos com suas rochas encaixantes. O trabalho ainda incluiu mapeamento geológico 
de detalhe (1:10.000) do corpo Marcação. Os corpos são tabulares e intrudem sub concordantemente 
micaxistos, metaconglomerados e paragnaisses do Grupo Seridó e são orientados em direções N-S, NE-SW 
e E-W. Tratam-se de leucogranitos pegmatíticos com granulação grossa a muito grossa e que se apresentam 
em três fácies texturais: a fácies pegmatítica grossa, a fácies pegmatítica média e a fácies aplítica. Nas fácies 
mais grossas desenvolvem foliação, marcada pelas micas e pelos cristais de feldspato alcalino orientados. 
Estas rochas contêm vários bolsões pegmatíticos de diversos tamanhos, ricos em turmalina (schorlita) e 
que ocorrem em todos os corpos, independente da fácies. Tais bolsões, em alguns casos, evoluem sob a 
forma de diques e chegam a desenvolver zoneamento incipiente, semelhante aos pegmatitos zonados e 
mimetizam a zona intermediária (feldspato alcalino) e o núcleo de quartzo. Esses corpos se apresentam 
em duas fácies mineralógicas: biotita + magnetita ± granada e biotita + muscovita + granada, além de 
conterem quartzo, feldspato alcalino e plagioclásio como mineralogia essencial e turmalina, ± monazita, 
± xenotima e fosfatos como acessórios. Em ambas as fácies é frequente a ocorrência de texturas de 
intercrescimento gráfico entre quartzo, feldspato alcalino e turmalina. Uma feição comum é a ocorrência 
sistemática de bandamentos aplito-pegmatito com relativa maior quantidade de granada associada aos 
aplitos. Estas estruturas geralmente estão dispostas paralelamente ao contato com as rochas encaixantes, 
em dimensões decimétricas a métricas e se repetem ciclicamente. Além disso, os feldspatos alcalinos das 
bandas pegmatíticas ou aplito-pegmatíticas, frequentemente se mostram orientados ortogonalmente a 
estas estruturas formando texturas em pente. As observações de campo nos permitem afirmar que apesar 
desses corpos aproveitarem as estruturas regionais para se alojarem, há componentes tectônicos (feições 
de deformação dúcteis, como formas sigmoides) associados à colocação desses corpos. 

PALAVRA-CHAVE: PEGMATITOS, PETROGRAFIA, MAPEAMENTO.

INTRODUÇÃO

Província Pegmatítica da Borborema (PPB) foi a denominação sugerida por Scorza (1944), para a área que 
abrange o domínio dos pegmatitos. Está localizada no extremo Nordeste do Brasil, entre os estados da 
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Paraíba e do Rio Grande do Norte, e insere-se no contexto geológico da Faixa Seridó. Segundo Beurlen et 
al. (2009a) existem mais de 750 pegmatitos mineralizados em Be-Li-Ta na PPB, além de milhares de outros 
pegmatitos estéreis. Da Silva (1993) cadastrou mais de 1.500 pegmatitos mineralizados e produtores de 
Ta-Nb, Sn, Be, Li, minerais industriais (quartzo e feldspato cerâmico) e os portadores de gemas. Johnston Jr. 
(1945) com base em mineralogia, estruturas e zoneamento interno dos corpos, classificou os pegmatitos 
da província em homogêneos e heterogêneos. 

Os zonados, ou pegmatitos heterogêneos sempre foram objeto de estudo na PPB devido ao alto potencial 
de hospedar mineralizações. Estes corpos são conhecidos desde o início do século passado quando eram 
explorados para mica, durante o final da Primeira Guerra Mundial. No decorrer da Segunda Guerra Mundial, 
com o aumento da demanda por minerais estratégicos (Nb, Ta, Be) intensificou-se novamente a exploração 
na região do Seridó (Da Silva, 1993). Esses acontecimentos trouxeram vários pesquisadores para a região 
que contribuíram com trabalhos pioneiros, entre eles: Scorza (1944) e Johnston Jr. (1945). 

Os granitos pegmatíticos da PPB, por outro lado, apesar de não hospedarem mineralizações, são conhecidos 
desde os anos 70 (Torres e Andrade, 1975; Ennes e Santos, 1975.). Da Silva (1993); e Pereira (2000) foram os 
primeiros a apresentar dados geoquímicos e atestarem a característica peraluminosa destes corpos.

O presente estudo é fruto de um trabalho de conclusão de curso e tem foco em determinados corpos de 
granitos pegmatíticos cambrianos inseridos no contexto da Faixa Seridó. Os corpos estudados localizam-
se em pedreiras, que na maioria dos casos dão nome aos mesmos e apresentam largas exposições, são 
eles: Areias, Marcação, Malhada Limpa, Picuí, Parelhas, Boqueirão, Pedra Lavrada e Pedra Redonda (Fig. 1). 
O trabalho aborda, principalmente, as características petrográficas, texturais e estruturais destes corpos, 
a partir de observações de campo e descrição de amostras macroscópicas. Além disso, realizou-se o 
mapeamento do corpo da pedreira Marcação em escala 1:10.000. 

GEOLOGIA REGIONAL

A PPB está inserida geologicamente no Domínio Rio Grande do Norte, nordeste do Brasil. Este Domínio 
é composto por um embasamento gnáissico-migmatítico de idade paleoproterozoica, com possíveis 
remanescentes arqueanos, o Complexo Caicó, e por augen gnaisses graníticos da Suíte Poço da Cruz (Souza 
et al. 2007; Hollanda et al. 2011). 
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Fig. 1. Mapa geológico simplificado da porção centro-sul da Faixa Seridó. As estrelas marcam os corpos estudados neste trabalho. 

Adaptado de Ennes e Santos (1975), Torres e Andrade (1975), Cabral Neto et al. (2018).
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Sobreposto, discordantemente, a este embasamento repousam as rochas metassupracrustais do Grupo 
Seridó, um cinturão móvel desenvolvido durante o Ciclo Brasiliano/Pan-Africano na Província Borborema. É 
composto por uma sequência neoproterozoica de rochas metassedimentares que são divididas da base para 
o topo: Formações Jucurutu (paragnaisses com epídoto e intercalações de mármores, formações ferríferas, 
anfibolitos e rochas calcissilicáticas), Equador (quartzito com intercalações de metaconglomerados) e 
Seridó (micaxistos com ± granada ± estaurolita ± andalusita ± cordierita ± silimanita) (Jardim de Sá, 1994; 
Van Schmus et al. 2003).

Toda a sequência é intrudida por diversos os batólitos, stocks e diques de idade ediacarana-cambriana. 
Baseado nas características geoquímicas, petrográficas e geocronológicas, Nascimento et al. (2015) 
agruparam essas rochas em seis suítes magmáticas: a Shoshonítica composta por rochas máficas 
a intermediárias de composição gabróica;  a Cálcio-alcalina de alto-K Porfirítica, caracterizada por 
fácies porfiríticas grossas a muito grossas de monzogranitos e granodioritos com quartzo monzonitos 
subordinados; a Cálcio-alcalina de alto-K Equigranular, formada por monzo e sienogranitos; a Cálcio-
alcalina composta por granodioritos a tonalitos; Alcalina, constituída por álcali-feldspato granitos com 
álcali-feldspato quartzo-sienitos subordinados, e a Alcalina Charnoquítica representada por quartzo 
mangeritos e charnoquitos. A geometria e cinemática de colocação desses corpos sugerem que a colocação 
dessas rochas foi fortemente controlada pelas zonas de cisalhamento regionais (Archanjo et al. 1992, 2013; 
Vauchez et al. 1995). 

Associados com os últimos estágios magmáticos do ciclo Brasiliano/Pan-Africano estão os mais de 1.500 
corpos pegmatíticos que representam a Província Pegmatítica da Borborema (Scorza, 1944; Da Silva, 1993; 
Baumgartner et al. 2006; Beurlen et al. 2009a, 2014). Esses corpos ocorrem geralmente como soleiras 
e diques de pegmatitos (heterogêneos e homogêneos) e intrudem a porção central da Faixa Seridó. A 
colocação desses pegmatitos é relacionada com a reativação de zonas de cisalhamento extensionais 
oblíquas. (Da Silva, 1993; Araújo et al. 2001; Beurlen et al. 2009a). Baumgartner et al. (2006) apresentam 
idades U-Pb em minerais do grupo da columbita de 514.9 ± 1.1 e 509.5 ± 2.9 Ma para os pegmatitos 
zonados. Já para os granitos pegmatíticos, os mesmos autores obtiveram idade U-Pb em monazita de 
528 ± 12 Ma para o pegmatito Parelhas. Beurlen et al. (2009b), posteriormente apresenta idades U-Pb em 
xenotima de 520 ± 10 Ma para o pegmatito Picuí, o maior granito pegmatítico da PPB.

ASPECTOS MINERALÓGICOS, PETROGRÁFICOS E TEXTURAIS

Os granitos pegmatíticos estudados têm características leuco a hololeucrocráticas. Apresentam composição 
granítica, exibindo granulação grossa a muito grossa e possuem mineralogia essencial formada por 
feldspato alcalino, plagioclásio e quartzo, embora algumas fácies possam conter quantidades significativas 
de biotita e muscovita, assim como granada, turmalina, além de conter ± monazita ± xenotima e minerais do 
grupo dos fosfatos como acessórios. Os corpos são tabulares e sub concordantes, representando soleiras, 
em escala decamétrica a quilométrica e intrudem principalmente os micaxistos, metaconglomerados e 
paragnaisses do Grupo Seridó e são orientados em direções N-S, NE-SW e E-W (Fig. 2).  

Sallet et al. (2015) estudaram parte desses corpos pegmatíticos (Marcação, Pedra Lavrada, Picuí, Areias 
e Malhada Limpa) e os dividiram em duas fácies: a fácies biotita + magnetita ± granada e a muscovita + 
biotita + granada, mutuamente exclusivas em um único corpo.
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Beurlen et al. (2009b) identificou em alguns granitos pegmatíticos (Picuí, Pedra Lavrada, Marcação e Galo 
Branco) quatro fácies mineralógicas e texturais distintas: leucogranito fino, leucogranito pegmatítico, 
aplito sódico e pegmatito potássico, baseado na classificação de Černý et al. (2005). Neste trabalho 
reconheceram-se fácies equivalentes, entretanto foram abordadas com uma nomenclatura diferente, que 
estão detalhadas a seguir. 

Fig. 2. Aspectos de campo dos pegmatitos Areias, Marcação, Picuí e Malhada Limpa. A) Visão geral da bancada do pegmatito 
Areias e a rocha encaixante (paragnaisses Jucurutu). B) Detalhe do contato entre pegmatito Areias e o paragnaisses Jucurutu, 

destacando o pegmatito entre a foliação do paragnaisses. C) e D) Contatos do pegmatito Marcação e o micaxisto Seridó. Em C) o 
granito se aproveita da foliação para intrudir a encaixante e, em D), destaque para zona contato entre a encaixante e o granito. 
E) Bancada do pegmatito Picuí, enfatizando o bandamento formado pela intercalação das fácies aplíticas com as pegmatíticas 

(marcadas pelas linhas brancas). F) Zona de contato do pegmatito Malhada Limpa e o micaxisto Seridó.

3.1 Fácies pegmatítica grossa

Essa fácies apresenta contatos difusos com as outras fácies e textura inequigranular, além disso possui 
mineralogia essencial composta por feldspato alcalino, plagioclásio, quartzo, micas (biotita > ± muscovita), 
além de turmalina (schorlita), granada, ± magnetita como mineralogia acessória. O tamanho dos minerais 
é superior a 3 cm, com megacristais de feldspato alcalino maiores que 30 cm, o intercrescimento gráfico 
entre feldspato alcalino e quartzo também é uma característica comum (Fig. 3). Além disso, essa fácies 
frequentemente ocorre intercalada com a fácies aplítica. Essa fácies corresponde às fácies leucogranito 
pegmatítico de Černý et al. (2005) e Beurlen et al. (2009b).
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Fig. 3. Aspectos gerais da fácies pegmatítica grossa no pegmatito Marcação. A) Mega agregado de feldspato alcalino. B) Mega 
cristal de feldspato alcalino.

3.2 Fácies pegmatítica média

Os cristais desta fácies não ultrapassam 3 cm, além disso apresentam textura equi-  inequigranular, 
composta por feldspato alcalino, plagioclásio, quartzo, (biotita > ± muscovita) e como minerais acessórios 
granada, turmalina (schorlita), ± magnetita e fosfatos. Assim como a fácies grossa, pode ocorrer intercalada 
com a fácies aplítica formando bandamentos, estes geralmente paralelos as rochas encaixantes (Fig. 4). 
Essa fácies é equivalente ao leucogranito fino de Černý et al. (2005) e Beurlen et al. (2009b).

Fig. 4. Aspectos de campo da fácies pegmatítica média. A) Bolsão pegmatítico com quartzo e turmalina (schorlita) no pegmatito 
Marcação. B) Intercrescimento de biotita e muscovita no pegmatito Marcação. C) Intercalações da fácies pegmatítica média e a 

fácies aplítica no pegmatito Picuí. D) Fácies pegmatítica média no pegmatito Boqueirão.
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3.3 Fácies aplítica

A característica mais marcante dessa fácies é a presença relativamente elevada de granada, além disso 
é composta por feldspato alcalino, plagioclásio, quartzo, ± muscovita, ± biotita, ± turmalina (schorlita). 
Apresenta textura equigranular fina a muito fina. Os aplitos podem ocorrer como diques ou veios que 
cortam as outras fácies, intersticialmente ou intercalado com as fácies mais grossas. Quando os aplitos 
ocorrem intercalados, eles desenvolvem bandamentos como o resultado da alternância de bandas ricas 
em granada e com quartzo e feldspato em escala centimétrica a métrica (Fig. 5). Essa fácies é semelhante 
a aplítica sódica de Černý et al. (2005) e Beurlen et al. (2009b).

Fig. 5. Aspectos de campo da fácies aplítica. A) Dique aplítico cortando a fácies pegmatítica média no pegmatito Marcação. B) 
Aplitos intersticiais entre cristais de feldspato alcalino (pegmatito Marcação). C) Bancada do pegmatito Pedra Redonda com o 
bandamento aplítico destacado por linhas brancas. D) Bloco de pegmatito com bandamento aplito-pegmatito em intrusões 
a oeste do município de Parelhas-RN. E) e F) Bandamento aplito-pegmatito no pegmatito Parelhas e pegmatito Boqueirão, 

respectivamente.
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3.4 Bolsões pegmatíticos

Os bolsões ocorrem de forma mais localizada, porém são bastante frequentes por todo o corpo pegmatítico, 
podendo ocorrer em dimensões centimétricas a métricas. A característica mais marcante é a presença de 
grandes cristais de quartzo, feldspato alcalino, plagioclásio, ± biotita, ± muscovita, geralmente exibindo 
textura gráfica. Eventualmente, esses bolsões evoluem sob a forma de diques e chegam apresentar 
zoneamento incipiente, semelhante aos pegmatitos zonados, mimetizando a zona intermediária que 
consiste essencialmente de feldspato potássico, e o núcleo de quartzo de acordo com a classificação de 
Johnston Jr. (1945). 

Fig. 6. Aspectos de campo dos bolsões pegmatíticos no pegmatito Marcação. A) Bolsão pegmatítico com intercrescimento de 
quartzo, feldspato alcalino e turmalina. B) Mega bolsão com quartzo, feldspato alcalino e turmalina. C) e D) Zonamento incipiente 

desenvolvido com o núcleo de quartzo (Qz) e a zona intermediária (potássica). 

Mapeamento do pegmatito Marcação

Apesar deste trabalho abordar diversos corpos de granitos pegmatíticos, o único corpo efetivamente 
mapeado foi o corpo da pedreira Marcação em escala 1:10.000 (Fig. 7). A pedreira Marcação está localizada 
no município de Currais Novos-RN, próximo a entrada leste da cidade. O melhor acesso a área, partindo de 
Natal, é através da Rodovia Federal BR-226 que liga Natal a Currais Novos.
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Fig. 7. Mapa geológico do corpo pegmatítico da pedreira Marcação (1:10.000).

O corpo pegmatito Marcação está localizado a aproximadamente 6 Km ao sul do município de Currais Novos-
RN. Trata-se de um leucogranito pegmatítico, alongado na direção N-S, encaixado concordantemente nos 
micaxistos da Formação Seridó. Esse corpo apresenta composição granítica, exibindo granulação grossa 
a muito grossa e tem mineralogia essencial formada por feldspato alcalino, plagioclásio e quartzo, além 
de biotita, muscovita, granada e turmalina (schorlita) como acessórios. Nesta rocha se desenvolve uma 
foliação marcada pela orientação das micas e, em alguns casos, pelo estiramento de cristais de feldspato 
alcalino.

As fácies pegmatítica grossas, médias e a aplíticas ocorrem por todo o corpo sem padrão ou regularidade, 
assim como os inúmeros bolsões pegmatíticos, estes, geralmente apresentam textura de intercrescimento 
mineral. O bandamento aplito-pegmatito é outra feição recorrente corpo. Na classificação proposta por 
Sallet et al. (2015) este corpo classifica-se na fácies biotita + muscovita + granada.

Devido às pequenas dimensões do corpo, inviabilizou-se a utilização da maioria dos recursos vetoriais 
do GEOBank da CPRM, além dos produtos de sensores remotos, devido à falta de resolução espacial de 
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tais ferramentas. Utilizou-se imagens do Google Earth com altíssima resolução, quando disponível, para a 
elaboração de mapas de pré-campo. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os granitos pegmatíticos da PPB abordados neste trabalho são: Areias, Marcação, Malhada Limpa, Picuí, 
Parelhas, Boqueirão, Pedra Lavrada e Pedra Redonda. Tratam-se de leucogranito pegmatíticos cambrianos 
que ocorrem distribuídos na região do Seridó, tendo o Picuí 520 ± 10 Ma (U-Pb em xenotima, Beurlen et al. 
2009b) e Parelhas 528 ± 12 Ma (U-Pb em monazita, Baumgartner et al. 2006). São intrusivos nos micaxistos, 
metaconglomerados e paragnaisses do Grupo Seridó e, na maioria, são sub concordantes com suas rochas 
encaixantes, configurando-os como soleiras. Petrograficamente, identifica-se nesses corpos três fácies 
texturais: a pegmatítica grossa, a pegmatítica média, a aplítica, além de inúmeros bolsões pegmatíticos. A 
mineralogia desses corpos é composta por feldspato alcalino, plagioclásio, quartzo, biotita, ± muscovita e 
como minerais acessórios turmalina (schorlita), granada, ± magnetita, monazita, xenotima e minerais do 
grupo dos fosfatos. 

Apresentam estruturas como bandamentos aplito-pegmatito, normalmente disposto paralelamente as 
rochas encaixantes. Podem apresentar também estruturas de zonação incipiente, semelhante aos dos 
pegmatitos zonados, onde ocorrem as zonas III (intermediária) e IV (núcleo de quartzo), porém não há 
continuidade das mesmas, nem o desenvolvimento das demais zonas em torno. 

Estes corpos podem ser divididos em dois grupos distintos, um com assembléia mineralógica marcada por 
biotita + muscovita + granada e outro com biotita + magnetita ± granada, seguido por uma mineralogia 
granítica como proposto por Sallet et al. (2015).
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PETROGRAFIA E MICROESTRUTURAS DO ANORTOSITO 
CARREIRA COMPRIDA – PORTO NACIONAL, TO

Pontes, G.S.A.1; Gorayeb, P.S.S.1                                                                             
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Petrologia, geocronologia e tectônica das rochas magmáticas do Cinturão Araguaia CNPq-Universal 
(Proc. Nº 427225 / 2016-7).

RESUMO: Este trabalho apresenta os dados petrográficos e microestruturais do Anortosito Carreira 
Comprida, localizado na região de Porto Nacional – Brejinho de Nazaré (TO), na porção norte da Província 
Tocantins e inserido no Maciço de Goiás, entre os cinturões Araguaia e Brasília. O trabalho tem como 
objetivo identificar os efeitos do metamorfismo neste corpo anortosítico e descrever as transformações 
mineralógicas, texturais e microestruturais presentes no plúton, a fim de identificar as condições 
metamórficas e as transformações estruturais/microestruturais relacionadas aos efeitos da deformação 
promovida pelo cisalhamento ao longo do Lineamento Transbrasiliano. O trabalho inicia-se a partir do 
levantamento de dados cartográficos e bibliográficos referentes ao conhecimento geológico da Província 
Tocantins, terrenos metamórficos de alto grau de Porto Nacional e o Anortosito Carreira Comprida. Os 
trabalhos de campo foram realizados com coleta de amostras representativas da unidade para estudos 
petrográficos. A partir dos dados petrográficos e microestruturais obtidos, foi possível classificar o corpo 
anortosítico em três grupos petrográficos distintos segundo as paragêneses e feições microestruturais 
dominantes: a) Anortositos com feições magmáticas preservadas (Plg + Cpx + Ilm); b) meta-anortositos 
(Plg + Cpx + Hbl + Bt + Grt + Ttn); e c) anortositos miloníticos (Plg + Hbl + Bt + Grt + Ttn). A presença de 
uma assembleia mineral de origem metamórfica define o Anortosito Carreira Comprida como um meta-
anortosito. As associações mineralógicas obtidas revelam condições de fácies anfibolito, com temperaturas 
variando entre 600 a 700°C sob condições de média a alta pressão. O domínio petrográfico “a)” apresenta 
feições magmáticas cumuláticas mais bem preservadas, não tendo cristais de hornblenda e biotita em 
sua composição, o que demonstra condições metamórficas inferiores para este tipo petrográfico. A 
análise microestrutural evidenciou a presença de microtexturas causadas por deformação sob condições 
de regime dúctil. A interpretação dos dados obtidos indica a variação entre as condições metamórficas 
e o nível de deformação nos meta-anortositos, com a deformação ocorrendo mais intensamente nos 
anortositos milonitizados situados na porção leste do plúton, afetados pela Zona de Cisalhamento Porto 
Nacional.

Palavras-chave: Petrologia – Tocantins (TO). Metamorfismo. Zona de Cisalhamento Porto Nacional. 
Anortositos. Microtectônica

INTRODUÇÃO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS

Considerando os dados da literatura sobre o Anortosito Carreira Comprida (ACC), são incipientes as 
informações do ponto de vista petrográfico e das transformações tectônicas e metamórficas causadas 
pela Zona de Cisalhamento Porto Nacional (ZCPN) que afeta grande parte do corpo (Gorayeb 1996). Deste 
modo, foram obtidos dados petrográficos, microestruturais e de química mineral através de análises 
semiquantitativas em MEV/EDS, que foram complementados por estudos sobre as transformações 
metamórficas que acometeram o corpo estudado, visando estimar as condições de temperatura e 
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pressão durante o evento de metamorfismo dinâmico. A partir da integração e análise dos dados obtidos, 
objetiva-se a caracterização petrográfica e microestrutural do ACC, assim como estabelecer o vínculo entre 
deformação e condições metamórficas presentes, importantes para interpretações do significado desta 
unidade magmática na evolução deste domínio inserido no Maciço de Goiás.

LOCALIZAÇÃO E ACESSO À ÁREA

A definição e delimitação da área de trabalho foi realizada a partir dos mapas geológicos e de amostragem 
elaborados por Gorayeb (1996) e pelo mapa geológico de Ribeiro & Alves (2017), baseando-se nos pontos 
onde o ACC aflora. A área de trabalho corresponde a um polígono localizado na margem oeste do Rio 
Tocantins, entre as cidades de Porto Nacional e Brejinho de Nazaré, no Estado do Tocantins (Figura 1).

A área de trabalho consiste em um polígono delimitado pelas coordenadas: 10º45’0”; 10º55’0” (Lat) e 
48°35’0”; 48º25’0” (Long), inserida na folha Porto Nacional (SC.22-Z-B-E) (Figura 1).

MATERIAIS E MÉTODOS

O desenvolvimento deste estudo foi realizado envolvendo etapas de pesquisa bibliográfica, levantamento 
de dados cartográficos, interpretação de sensores remotos, trabalhos de campo, análises petrográficas e 
análises mineralógicas. Seguindo as etapas de obtenção de dados, foram realizadas integração, discussão 
e interpretação dos resultados obtidos, culminando na elaboração desta monografia.
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Figura 1 - Mapa de localização e vias de acesso a área de estudo e a cidade de Porto Nacional
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RESULTADOS

GEOLOGIA E PETROGRAFIA

O ACC constitui um plúton de 25 km de comprimento por 10 km de largura alongado na direção NNE-SSW, 
aflorante desde a margem do rio Tocantins seguindo até as encostas das serras da Aroeira e Malhadinha a 
oeste. Os principais afloramentos foram encontrados próximos à vila Malhadinha e nas fazendas Landi e 
Senhor do Bonfim, antiga Fazenda Angico, conforme exibido na Figura 2 (Gorayeb 1996, Gorayeb & Moura 
2001).

Figura 2 - Distribuição das amostragens realizadas durante o estudo do ACC. Adaptado de Gorayeb (1996).

Adjacentes ao ACC, estão presentes as unidades geológicas correspondentes ao Complexo Porto Nacional, 
Suíte Lajeado, Formação Morro do Aquiles e, localmente, coberturas sedimentares pertencentes ao Grupo 
Serra Grande ou por sedimentação quaternária (Figura 2). O Complexo Porto Nacional é caracterizado 
por: granulitos máficos, enderbitos e charnockitos com foliação preferencial na direção NE-SW (Gorayeb 
1996). Os corpos graníticos presentes são representados pelos granitos Areias e Aroeira; o Granito Areia 
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é classificado como biotita monzogranito de granulação grossa, estando localmente fina, devido ao 
cisalhamento da unidade (Chaves et al. 2008). Já o Granito Aroeira apresenta variação composicional entre 
os campos dos sienogranitos e monzogranitos, com tonalidades rosa e apresentando granulação fina que 
localmente encontra-se média (Ribeiro & Alves 2017). A Formação Morro do Aquiles é caracterizada por 
rochas metamórficas paraderivadas, sendo composta predominantemente por xistos contendo granada, 
estaurolita, cordierita, grafita, andaluzita, sillimanita e feldspatos, apresentando subordinadamente 
paragnaisses aluminosos, anfibolitos, gonditos e ortognaisses (Gorayeb 1996). Localmente esta unidade 
encontra-se encoberta por sequências sedimentares pertencentes ao Grupo Serra Grande ou por 
sedimentação quaternária.

A associação mineral metamórfica do ACC é definida por hornblenda, granada, clorita, biotita, epidoto, 
titanita e rutilo, previamente identificados por Gorayeb (1996), Gorayeb & Moura (2001) e Lima (2007). 
Localmente a rocha ainda apresenta estruturas ígneas reliquiares caracterizadas por texturas cumulus e 
intercumulus, e orientação preferencial de cristais tabulares de plagioclásio indicando textura de fluxo 
magmático, ambas inerentes ao processo de formação dos anortositos maciços, como previamente 
discutido. 

Estruturalmente, o ACC encontra-se inserido na Zona de Cisalhamento Porto Nacional, uma das 
compartimentações externas do Lineamento Transbrasiliano. Este setor estrutural é caracterizado pelo 
trend NE-SW, presença de rochas com forte trama milonítica, mistura entre as litologias, foliações com alto 
mergulho e transformações metamórficas intensas (Gorayeb 1996).

A partir dos dados coletados durante os trabalhos de campo, análises petrográficas e observações macro- 
e microestruturais, o ACC foi dividido em três grupos petrográficos distintos que serão descritos a seguir.

Anortositos com feições magmáticas preservadas (A)

Este tipo está representado pelas amostras GCC/18-02 e GCC/18-03, e são rochas de granulação grossa ou 
muito grossa, equigranulares, com acamadamento magmático, havendo predominância de megacristais 
de plagioclásio (Plg) com dimensões centimétricas. É observada uma textura cumulada definida por 
acumulações de cristais tabulares de plagioclásio cálcico (An64, > 90% modal), com porções intercumuladas 
compostas por clinopiroxênio (Cpx), quartzo (Qtz), minerais opacos e titanita (Ttn), e seus produtos 
metamórficos: granada (Grt), clorita (Chl) e anfibólio (Hbl). Encontram-se ainda, texturas poiquilíticas com 
muitas inclusões no plagioclásio, além da textura coronítica, caracterizada por cristais de granada, clorita 
e quartzo coroando cristais de plagioclásio (figuras 3a e 3b), e titanita ao redor dos cristais de ilmenita. 
Apesar da preservação das feições magmáticas, registram-se efeitos deformacionais nessas rochas.

Meta-anortositos (B)

Neste caso, representados pelos afloramentos localizados na porção sul do corpo estudado (GCC/18-
05, GCC/18-06a e PPN-V-16; figura 2), são rochas faneríticas, inequigranulares, com cristais grossos 
predominantemente, e textura inequigranular interlobada, com contatos poligonais de forma mais 
restrita. São majoritariamente compostos por cristais cumulados de plagioclásio cálcico (An56) envoltos 
por interstícios (intercumulados) preenchidos por hornblenda, granada, biotita, quartzo, clinopiroxênio, 
minerais opacos, clorita, epidoto, apatita, titanita e zircão. Diferentemente do grupo A, possuem hornblenda 
e biotita em sua constituição mineral, havendo clorita e granada com menor abundância. 
Os cristais de plagioclásio encontram-se intensamente deformados e rotacionados, resultando na formação 
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de agregados monominerálicos (recristalização) com dimensões centimétricas, refletindo ainda as formas 
dos cristais de plagioclásio pré-deformacionais (pseudomorfos). Também se encontram coroas de granada 
demarcando zonas de contato entre o plagioclásio e os cristais de hornblenda e clinopiroxênio (figura 3c 
e 3d). Outras feições são marcadas pela formação de titanita ao redor dos cristais de ilmenita. As feições 
microestruturais também indicam etapas de recuperação do retículo cristalino e recristalização, que é 
evidenciada pela presença de cristais de quartzo e plagioclásio com extinção ondulante, acompanhada pela 
rotação de subgrãos e pela migração dos limites entre os grãos. Essa migração é produto da deformação 
incidente. Os encurvamentos dos cristais de plagioclásio são melhor evidenciados no maclamento 
polissintético, que também evidencia a deformação dúctil atuante na rocha.

Anortositos miloníticos (C)

Estes litotipos são caracterizados pela intensa deformação, modificando significativamente as características 
primárias do ACC, sendo encontrado no ponto GCC/18-6b localizado na porção leste da unidade (figura 2), 
afetada pela ZCPN. São rochas de granulação média ou fina, inequigranulares, compostas por plagioclásio, 
hornblenda, quartzo, granada, clorita e epidoto. A textura milonítica é marcante destacando porfiroclastos 
de plagioclásio, ou agregados poligonais de plagioclásio envolvidos pela foliação milonítica, definida por 
fitas de quartzo e orientação preferencial de anfibólio e biotita. Os cristais exibem feições interlobadas 
predominantes, ocorrendo também texturas granoblásticas poligonais em finos agregados. A deformação 
cisalhante atuante na rocha resultou na formação da foliação milonítica, em um arranjo cristalino com 
domínios com textura nematoblástica, formação de bandamentos composicionais e a obliteração completa 
das texturas primárias. A foliação formada é do tipo espaçada, anastomosada e milonítica (figura 3e). Sob 
observação microscópica as rochas apresentam bandamento composicional caracterizado por bandas 
compostas essencialmente por plagioclásio e quartzo, e bandas compostas por anfibólio e biotita (figura 
3f ). As feições microestruturais presentes são caracterizadas por cristais de plagioclásio (porfiroclastos) e 
quartzo com extinção ondulante. Os cristais de plagioclásio estão intensamente deformados e rotacionados 
com recristalização do tipo bulging ocorrendo subordinadadamente. Os cristais de quartzo encontram-
se fitados e com recristalização ocorrendo por meio da migração do limite entre cristais, resultando na 
formação de subgrãos (figura 3f ).
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do uso da luz polarizada é possível definir melhor a geometria dos cristais devido à presença de corona de granada (Grt) e clorita 
(Chl) (em escuro); c) e d) coronas zonadas de hornblenda (Hbl), granada, biotita (Bt) e quartzo (Qtz) delimitando os contatos entre 

agregados recristalizados de plagioclásio (Plg) (acima e abaixo) e os resquícios da matriz intercumulus da rocha com clinopiroxênio 
(Cpx) (ao centro) em luz natural e luz polarizada, respectivamente; e) Porfiroclastos de plagioclásio lentiformes imersos em matriz 

milonítica com orientação preferencial no sentido N35°E; f) fotomicrografia destacando os porfiroclastos de plagioclásio, com 
extremidades intensamente deformadas. Notar a porção direita da imagem exibindo porfiroclastos completamente deformados e 
cominuídos, envoltos pela matriz milonítica composta por grãos recristalizados. Domínios: a, b pertencentes aos anortositos com 

feições magmáticas preservadas; c, d meta-anortositos; e, f anortositos miloníticos.
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ANÁLISE MICROESTRUTURAL

Em todos os grupos petrográficos do ACC foram observadas microestruturas relacionadas a deformação 
por meio do cisalhamento em um sistema transcorrente associado ao Lineamento Transbrasiliano, que 
na região é representado pela ZCPN (Figura 5.2), conforme descrito por Gorayeb (1996). Esta tectônica 
transcorrente afetou grande parte do ACC, transformando-o em milonitos, e não afetando parte das 
feições magmáticas primárias.

Dentre as estruturas tectônicas formadas pela atuação da ZCPN estão presentes feições de extinção 
ondulante e geminação mecânica em cristais de plagioclásio e quartzo as quais, conforme o aumento 
do grau de deformação, evoluem para feições microestruturais de recuperação cristalina e subgrãos dos 
minerais (figura 3f ). 

A ZCPN também é responsável por formar tramas miloníticas em porções localizadas do plúton, resultando 
em bandamentos composicionais de proporções milimétricas a centimétricas, segregando leitos ricos em 
plagioclásio e outros apresentando concentrações de minerais máficos, devido a transposição tectônica. 
As foliações miloníticas e o bandamento presentes possuem trends estruturais concordantes com os 
observados no Maciço de Goiás e na ZCPN (Gorayeb 1996).

O metamorfismo atuante também é responsável pela formação de coronas de reação metamórfica e o 
zoneamento cristalino no ACC, as quais são exibidas na forma de coroas de granada demarcando zonas 
de contato entre o plagioclásio e cristais de clinopiroxênio e hornblenda. As coronas são formadas por 
concentrações de cristais de granada em agregados de cristais anédricos, associados a finos cristais de 
quartzo nas zonas mais externas, também caracterizando textura simplectítica (figuras 3b e 3d).

CONCLUSÕES

A compilação dos dados de campo, das análises petrográficas e microestruturais, e da literatura, permitem 
considerar que o ACC resulta de um plutonismo de natureza máfica com superposição de deformação 
relacionada à implantação da ZCPN durante o neoproterozoico. As feições magmáticas ainda preservadas 
indicam a evolução a partir de um magmatismo máfico registrado em alguns corpos na região de Porto 
Nacional, provavelmente relacionado a complexos estratiformes. O ACC representa uma fase relacionada à 
diferenciação magmática, havendo a acumulação de megacristais de plagioclásio, durante sua cristalização 
final.

Segundo Ashwal (1993), a partir da presença de plagioclásio com composições variando entre anortita 
e bytownita, a ausência de ortopiroxênio e o alto teor de óxidos de Fe e Ti, é possível inferir que o ACC é 
um anortosito do tipo maciço, produto de um magmatismo de caráter toleítico, semelhante ao caso do 
Anortosito Capivarita (Philipp et al., 2010).

A partir de estudos petrográficos e mineralógicos, foi possível discriminar o Anortosito Carreira Comprida 
em tipos petrográficos distintos: a) Anortositos com feições magmáticas preservadas (Plg + Cpx + Ilm) 
apresentando baixo grau de deformação em suas texturas cumuláticas e de fluxo magmático; b) meta-
anortositos (Plg + Cpx + Hbl + Bt + Grt + Ttn); e c) anortositos miloníticos (Plg + Hbl + Bt + Grt + Ttn), 
ambos apresentando porfiroclástos de plagioclásio envoltos por uma matriz fina com foliação milonítica, 
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havendo obliteração total ou parcial das texturas magmáticas pretéritas. Os domínios “b)” e “c)” são 
mineralogicamente semelhantes, com o domínio “c)” ocorrendo apenas como uma variação no interior 
dos meta-anortositos, o qual é caracterizado apenas pelo aumento do grau de deformação neste tipo 
petrográfico, resultando em menor granulação, foliação milonítica mais bem definida e maior intensidade 
da recristalização. 

As análises petrográficas contribuíram para a identificação e caracterização das microestruturas observadas 
nos diferentes litotipos. As microestruturas formadas por deformação dúctil estão presentes ao longo 
de todo o corpo anortosítico, sendo caracterizadas por cristais com extinção ondulante, geminação por 
deformação, recuperação cristalina, recristalização e subgrãos. A recristalização ocorre predominantemente 
por meio da rotação de subgrãos, resultando na transformação dos porfiroclastos de plagioclásio primário 
em agregados recristalizados do mineral. A recristalização através da migração dos limites entre grãos 
ocorre de forma subordinada, indicando deformação sob condições de menor strain e maior temperatura, 
ocorrendo localmente ao longo da ZCPN.

A partir da junção dos dados coletados durante as etapas de revisão bibliográfica, trabalho de campo, 
petrografia óptica e análises microestruturais, foi possível determinar a atuação de metamorfismo no ACC. 
Estimou-se condições metamórficas inseridas em fácies anfibolito, sob temperaturas de aproximadamente 
600°C. No entanto, fases do retrometamorfismo resultam na formação de uma assembleia mineral sob 
condições de mais baixo grau (Chl + Ep), inseridas em transição a fácies xisto-verde (figura 5).

Os dados mineralógicos, texturais e microestruturais, com auxílio do mapa de amostragem do ACC (Figura 
2), revelam que há variação do grau metamórfico no interior do plúton entre as fácies anfibolito e xisto-
verde. Adicionalmente, a deformação ocorre de forma mais intensa nos anortositos miloníticos situados 
na porção leste do plúton.

Com base nas variações na mineralogia primária, nas paragêneses metamórficas e nas microestruturas 
presentes no ACC, é possível afirmar a importância do papel da ZCPN na transformação da unidade, 
destacando-se que a mesma impôs condições de metamorfismo em fácies anfibolito, a temperaturas de 
aproximadamente 600°C.
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Figura 5 – Grade petrogenética exibindo as condições de pressão e temperatura alcançadas no metamorfismo incidente no ACC. A 
elipse vermelha representa as condições metamórficas de pico, caracterizadas pela presença de Plg + Grt + Hbl + Bt nos anortositos, 

ao passo que a elipse azul representa fases de retro metamorfismo sob condições de fácies xisto verde já transicionando para a 
fácies anfibolito de baixo grau. Adaptada de Bucher e Grapes (2011).
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EVOLUÇÃO DOS FLUIDOS HIDROTERMAIS EM ROCHAS 
CARBONÁTICAS PRÉ-CAMBRIANAS DA FORMAÇÃO ÁGUA 

CLARA NA MINA RIO BONITO - PARANÁ

Ferreira, A.D.1; Pinto-Coelho, C.V.1; Camargo, M.H.T¹; Duarte, J.P.¹; Brita, J.T¹
1Universidade Federal do Paraná

RESUMO: A Formação Água Clara situa-se porção central da Província Mantiqueira no Grupo Açungui, 
constituída por litotipos essencialmente carbonáticos: mármores calcíticos e dolomíticos, brechas 
carbonáticas e rochas calcissilicáticas. Com foco nas brechas carbonáticas, esse trabalho apresenta a 
evolução dos fluidos envolvidos em processos de fraturamento hidráulico e dolomitização. Além da 
descrição petrográfica de brechas e de inclusões fluidas, empregou-se microtermometria e espectroscopia 
Raman para determinar as características físico-químicas do fluido. A petrografia revela pelo menos 10 tipos 
texturais de cimentos nas brechas carbonáticas: calcita sedimentar (Cal1), dolomita de substituição (DolS), 
dolomita de preenchimento de cavidades e vênulas (DolF1, DolF2 e DolF3), calcita de preenchimento de 
cavidades e vênulas (CalF e Cal2), quartzo (Qtz), fluorita (Fl) e apatita (Ap). As inclusões desses tipos texturais 
têm tamanhos que variam entre 4 e 38 μm², são bifásicas (líquido + vapor) e subdivididas nos Tipos I e II. 
As inclusões do Tipo I têm disposição aleatória ou seguem linhas de crescimento mineral e aprisionam 
o fluido primário, relacionado à gênese do cristal. As do Tipo II apresentam alinhamento a microfraturas 
recristalizadas e aprisionam o fluido secundário. Na microtermometria, as inclusões do Tipo I têm variação 
de temperatura de homogeneização (Th) entre 100ºC e 150°C em Cal1, 160ºC a 270ºC em DolF3 e CalF e 
100ºC a 240ºC no Qtz e Fl. A salinidade equivalente em NaCl (w(NaCl equiv)) das inclusões do Tipo I varia entre 
5,13% e 16,96% em Cal1 e DolS , 0,59% e 6,9% em DolF3 e CalF e 0,69% a 12,9% em Qtz e Fl. As inclusões 
do Tipo II nas fases carbonáticas de preenchimento têm Th entre 110ºC e 320ºC, enquanto aquelas em Qtz 
e Fl apresentam Th variando entre 160ºC e 190ºC. A salinidade das inclusões secundárias (Tipo II) está entre 
0,50% e 14,27% w(NaCl equiv). A espectroscopia Raman destaca a composição H2O + NaCl e hidrocarbonetos 
leves (CH4, C2H6 e C3H8). Os resultados permitem a interpretação de que o fluido primário de Cal1 e DolS 
é originário de fluidos basinais marinhos de baixa temperatura e alta salinidade. Posteriormente, DolF3 é 
precipitada por um fluido hidrotermal magmático de relativa baixa salinidade; CalF, Qtz e Fl são originárias 
da mistura entre fluidos de origem meteórica e hidrotermais magmáticos.

PALAVRAS-CHAVE: MINA RIO BONITO; BRECHAS CARBONÁTICAS; MICROTERMOMETRIA

1. INTRODUÇÃO

A interação rocha-fluido em reservatórios carbonáticos é um fator que aumenta a complexidade dos 
modelos exploratórios (Gasparrini 2003). Sequências carbonáticas correspondem a 50% de todas as 
reservas de petróleo no mundo e no Brasil a descoberta do pré-sal levou diversas empresas a investir 
no modelamento desses reservatórios e das suas heterogeneidades (Warren 2000). A percolação de 
fluidos hidrotermais, fraturamento hidráulico e dolomitização são heterogeneidades que modificam 
a permoporosidade em uma sequência carbonática (Mehmood 2018; Pinto-Coelho et al. 2019)which is 
composed of calcite or aragonite (different crystal forms of CaCO3 e estudar tais processos é essencial para 
exploração desses reservatórios. 
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O objetivo do trabalho aqui apresentado foi estudar a evolução dos fluidos envolvidos em fraturamento 
hidráulico e dolomitização das brechas carbonáticas da Mina Rio Bonito (MRB), no município de Campo 
Largo (PR). Petrografia, microtermometria de inclusões fluidas e espectroscopia Raman foram utilizadas 
para construir o quadro evolutivo dos fluidos percolantes. 

A MRB situa-se a 55 km de Curitiba, onde a principal via de acesso é a BR-277 - Rodovia do Café no sentido 
Curitiba-Ponta Grossa. A 32 km da entrada da cidade de Campo-Largo, há a estrada da Companhia de 
Cimentos Itambé que dá acesso à mineração. A mina está separada em duas cavas principais; Cava Nova e 
Cava Antiga, ambas concessões da Companhia de Cimentos Itambé desde 1970, fornecedora de cimentos 
do tipo Portland para diversas empresas do Sul do Brasil (Itambé 2021).

2. CONTEXTUALIZAÇÃO GEOLÓGICA

A área pesquisada está na porção central da Província Mantiqueira, mais precisamente na Formação Água 
Clara do Grupo Açungui (Figura 1). Essa formação é essencialmente carbonática, constituída por mármores, 
brechas calcíticas e dolomíticas, rochas calcissilicáticas, filitos, quartzitos, xistos, metatufos e anfibolitos 
(Heilbron et al. 2004). Associado, há o batólito Três Córregos e o Granito Passa Três, o último de composição 
monzo a sienogranítica, cálcio-alcalino e com mineralizações hidrotermais em ouro (Dressel 2018).

A evolução geológica da área de estudo começa no Mesoproterozoico com a deposição de sedimentos 
marinhos em ambiente plataformal, no Neoproterozoico ocorre a orogenia brasiliana, com a formação de 
dobras e transcorrências dextrais (Zonas de Cisalhamento Lanchinha, Morro Agudo e Cerne) (Heilbron et 
al. 2004). Entre 700Ma a 480Ma ocorre a granitogênse cálcio-alcalina a alcalina com a intrusão do batólito 
Três Córregos e o Granito Passa Três (Dressel 2018). Por fim, em 130 a 135 Ma, há o estabelecimento 
de diques NW da Província Magmática do Paraná-Etendenka (PMPE), relacionados ao rifteamento do 
supercontinente Gondwana (Frank et al. 2009).

Figura 1. Localização e Geologia Regional. (A) Brasil e Província Mantiqueira, retângulo vermelho indica área de estudo. (B) Mapa 
geológico simplificado da área estudo, destacando a Formação Água Clara Granito Passa Três, Batólito Três Córregos, Diques da 
Província Magmática Paraná-Etendeka (PMPE), Bacia do Paraná e principais zonas de cisalhamento. (C) Localização das Cavas 

Nova e Antiga da Mina Rio Bonito (MRB).  Fonte: Modificado de Pinto-Coelho et al. 2019.
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A formação Água Clara na região da MRB apresenta mármores calcíticos, rochas dolomíticas (mármores e 
brecha), milonitos e metamargas (Pinto-Coelho 2019). Todos esses são balizados pela Zona de Cisalhamento 
Morro Agudo; a variação química e mineralógica das rochas carbonáticas é controlada pela dolomitização 
multifásica (Pinto-Coelho 2019).

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Análises petrográficas, microtermométricas de inclusões fluidas e espectroscopia Raman foram 
utilizadas em brechas calcíticas e dolomíticas. As lâminas delgadas foram confeccionadas no Laboratório 
de Laminação da Universidade Federal do Pará (UFPA). A análise petrográfica envolveu a descrição 
macroscópica das brechas e a descrição microscópica foi realizada em microscópio modelo Zeiss Imager 
A2m, do Laboratório de Pesquisa em Microscopia (LAPEM) da Universidade Federal do Paraná (UFPR). A 
subdivisão entre brechas calcíticas e dolomíticas foi determinada a partir de dados brutos de difratometria 
de raios X obtidos por Pinto-Coelho et al. (2019).

A microtermometria de inclusões fluidas foi realizada no instituto Laboratório de Análise de Minerais 
e Rochas (iLAMIR), em um estágio de aquecimento e resfriamento Linkam THMSG600 acoplado a um 
microscópio de luz transmitida. A calibração do estágio foi realizada com inclusões fluidas sintéticas de H2O 
pura, nas quais foram medidas as temperaturas de fusão final do gelo: 0ºC, temperatura de homogeneização: 
374,1 ºC, temperatura de fusão do CO2: -56,6 ºC, eutético de H2O-KCl: -10,7 ºC e o eutético de H2O-NaCl: 
-21,2 ºC, com acurácia de 0,1ºC em um intervalo entre 100ºC e 600ºC. A simbologia e abreviações seguiram 
as indicações de Diamond (2003), a classificação textural das inclusões fluidas de Roedder (1984) e a 
salinidade foi calculada de acordo com as equações de Steele-MacInnis et al. (2011)including sedimentary 
basins associated with hydrocarbon occurrences and MVT deposits, submarine hydrothermal systems, 
and other metamorphic, magmatic and hydrothermal environments. We present a comprehensive 
numerical model and Microsoft® Excel©-based computer program to determine the compositions of 
fluid inclusions in the H2O-NaCl-CaCl2system based on microthermometric and microanalytical data. The 
model consists of six polynomial correlation equations that describe liquid salinity as a function of NaCl/
CaCl2ratio and melting temperature on each of the ice, hydrohalite, halite, antarcticite, CaCl2·4H2O and 
CaCl2·2H2O vapor-saturated liquidus surfaces. The cotectic and peritectic boundaries are determined from 
the intersections of the liquidus surfaces. The model is implicitly internally consistent and topologically 
correct. The model expands upon the compositional range of applicability and the data types that can be 
used for compositional determination. It reproduces experimental data for all compositions that lie within 
the H2O-NaCl-CaCl2·4H2O compositional triangle in the H2O-NaCl-CaCl2system and yields accurate 
reproductions of the H2O-NaCl and H2O-CaCl2binaries. Furthermore, in comparison to previously 
published models, the one presented here eliminates systematic errors, wavy isotherms and cotectic and 
peritectic curves with local \”bumps.\” © 2010 Elsevier Ltd.”,”author”:[{“dropping-particle”:””,”family”:”Steele-
MacInnis”,”given”:”M.”,”non-dropping-particle”:””,”parse-names”:false,”suffix”:””},{“dropping-particle”:”
”,”family”:”Bodnar”,”given”:”R.J.”,”non-dropping-particle”:””,”parse-names”:false,”suffix”:””},{“dropping-
particle”:””,”family”:”Naden”,”given”:”J.”,”non-dropping-particle”:””,”parse-names”:false,”suffix”:””}],”contain
er-title”:”Geochimica et Cosmochimica Acta”,”id”:”ITEM-1”,”issue”:”1”,”issued”:{“date-parts”:[[“2011”,”1”]]},”pa
ge”:”21-40”,”publisher”:”Elsevier Ltd”,”title”:”Numerical model to determine the composition of H2O–NaCl–
CaCl2 fluid inclusions based on microthermometric and microanalytical data”,”type”:”article-journal”,”volu
me”:”75”},”uris”:[“http://www.mendeley.com/documents/?uuid=875ffa83-045c-4fa4-9814-c6dfcddb451b
”]}],”mendeley”:{“formattedCitation”:”(Steele-MacInnis et al. 2011.
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As análises por espectroscopia Raman foram feitas no Centro de Microscopia Eletrônica (CME-UFPR), em 
um microscópio Raman Confocal Witec alpha 300R, com laser diodo de 40mW de potência e resoluções 
laterais e verticais de 200nm a 500nm, respectivamente. Os espectros tiveram tempo de integração de 50 
segundos e 50 acumulações para reduzir o ruido e a fluorescência. O software OriginPro 8 SRO e dados de 
Frezzotti et al. (2012) foram utilizados para a classificação dos espectros. 

4. RESULTADOS

4.1. Petrografia

4.1.1. Brechas Calcíticas

Associadas ao mármore da MRB em corredores de brechação (Figura 2a), as brechas calcíticas são 
monomíticas, suportadas por clastos angulosos de mármore calcítico com dimensões entre 1 e 7cm (Figura 
2b), onde calcita é o principal cimento, exibindo cor esbranquiçada, granulometria entre 0,1 cm e 1 cm e 
associada a quartzo e fluorita. 

Microscopicamente, os clastos são formados por calcita em cristais anédricos, unimodais e não-planares, 
intensamente turvos, granulometria entre 0,09 e 0,1 mm, contatos lobados, classificada como Cal1 (Figura 
2d). Estilólitos são comuns e concentram em seu interior minerais opacos. O cimento é constituído por 
calcita com granulometria entre 0,5 e 2 mm, em cristais anédricos a subédricos, unimodais planares-s a 
não-planares (Cal2). Quartzo, fluorita e apatita ocorrem associados a Cal2.

4.1.2. Brechas Dolomíticas

As brechas dolomíticas são monomíticas, suportadas por clastos subangulosos a angulosos, com dimensões 
entre 1 e 4 cm de mármore dolomítico, com cores castanhas a acinzentadas. (Figura 2c) O preenchimento 
de cavidades, fraturas e vênulas é evidenciado por dois tipos de cimento: o primeiro, com cor castanho-
claro, composição dolomítica e granulometria entre 0,1 e 0,2 cm; o segundo tipo de cimento tem cor cinza-
esbranquiçado, granulometria entre 0,1 cm e 0,5 cm e composição calcítica.

Microscopicamente, as brechas são constituídas por cinco tipos texturais de dolomita. O primeiro é 
formado por cristais unimodais, não planares, com alta turbidez, granulometria variando entre 0,2 e 0,8 
mm e compõem os clastos das brechas (DolS) (Figura 2e). As vênulas nesses clastos são preenchidas por 
cristais polimodais, planares-s de dolomita, com turbidez incipiente e granulometria de 2 mm (DolF1). 
Na borda dos clastos ocorre o terceiro tipo textural, representado por cimento dolomítico intensamente 
turvo, em cristais polimodais, não-planares e textura de fluxo cataclástico (DolF2). O quarto tipo textural é 
constituído por cristais de dolomita com distribuição polimodal, planar-s a planar-e e granulometria entre 
0,5 e 5 mm (DolF3). Esse tipo é classificado como dolomita em sela, devido ao seu hábito em ponto de 
lança, extinção ondulante e núcleos mais turvos do que as bordas (Radke e Mathis 1980). Zoneamentos 
associados a exsoluções de goethita são comuns na DolF3 e denunciam o conteúdo mais ferroso desse 
cimento (Pinto-Coelho et al. 2019). 

O quinto tipo textural é constituído por calcita com turbidez média, distribuição unimodal, não planar a 
planar-s, granulometria entre 0,2 e 1,5 cm e ocorre no preenchimento de cavidades (CalF). Associado a 
esse cimento, nota-se igualmente fluorita, quartzo e apatita (Figura 2f ). 
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Figura 2: Aspectos gerais das brechas carbonáticas da MRB. (A) Brecha Calcítica em afloramento. (B) Brecha calcítica com clastos e 
cimento cinza esbranquiçado. (C) Brecha dolomítica e cimentos de cor castanha. (D) Fotomicrografia dos cimentos Cal1 e Cal2 da 

brecha calcítica, associado com estilólitos (PX). (E) Fotomicrografia dos cimentos DolS, DolF1, DolF2 e DolF3 das brechas dolomíticas 
(PX). (F) Fotomicrografia dos cimentos CalF, associado a quartzo (Qtz), fluorita (Fl) e apatita (Ap) (PX).

4.2. Inclusões Fluidas (IF)

4.2.1. Petrografia

A petrografia de IF foi realizada nos cimentos Cal1, DolS,  DolF3, Fluorita (Fl) e Quartzo (Qtz) que correspondem 
às últimas fases de cimentação das brechas. As principais espécies de IF são subdivididas em primárias 
(Tipo I) e secundárias (Tipo II interpretadas como posteriores às do Tipo I):

- Cal1: IF com 4 a 8μm², bifásicas (líquido + vapor), Tipo I, sem orientação principal e comumente crepitadas, 
e Tipo II, dispostas ao longo de trilhas;

- DolS: IF com 2 a 7μm², Tipos I e II, com composições e distribuições semelhantes às IF em Cal1;

- DolF3: IF com 8 a 30 μm², bifásicas (líquido + vapor), Tipo I, alinhadas aos zoneamentos do cristal de 
dolomita, e Tipo II, orientadas em trilhas de microfraturas recristalizadas (Figura 3a);

- CalF: IF bifásicas (líquido + vapor), Tipo I, distribuídas aleatoriamente no cristal de calcita com  5 a 35μm² 
(Figura 3b) e Tipo II, orientadas em trilhas e com 5 a 15 μm²;
- Qtz e Fl: IF com 6 a 38 μm², Tipo I, distribuídas aleatoriamente no cristal, e Tipo II, alinhadas seguindo 
microfraturas recristalizadas (Figura 3c).
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Figura 3: (A) Fotomicrografias de inclusões fluidas (IF) Tipo I em DolF3 alinhadas a zoneamentos do cristal, destacadas em vermelho 
no esboço ao lado, as do Tipo II ocorrem em trilhas associadas a microfraturas, destacadas em azul (PP). (B) Fotomicrografias de IF 
do Tipo II em CalF em trilhas paralelas a microfraturas (em azul no esboço ao lado da figura), enquanto as IF do Tipo I ocorrem em 
distribuição aleatória ao longo da calcita (vermelho no esboço lateral), (PP). (C) Fotomicrografias de IF em Qtz. Inclusões do Tipo 

I têm distribuição aleatória enquanto as do Tipo II estão alinhadas seguindo microfraturas (em azul no esboço ao lado da figura). 
Para definição dos tipos texturais de carbonatos, ver texto.

4.2.2. Microtermometria

A microtermometria foi realizada nas IF dos Tipos I e II, obtendo as temperaturas de homogeneização (Th), 
temperatura do eutético (Te), temperatura de fusão da hidrohalita (Tm(Hidrohalita)) e temperatura de fusão 
do gelo (Tm(gelo)). Salinidade foi medida no peso equivalente de NaCl (wNaCl equiv.) através das relações entre 
Tm(gelo) e Tm(Hidrohalita). Os dados de microtermometria estão sintetizados na Tabela 1 e Figura 4. 
Tabela 1: Síntese dos dados microtermométricos, Th, Te, Tm(gelo), wNaCl equiv, da pesquisa. Associado, há a 
composição de das fases gasosas e líquidas das IF obtidas pela microtermometria e pela espectroscopia 
Raman. *N número de inclusões analisadas.
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Fase 
mineral

Tipo 
IF *N

Th (ºC) Te (ºC) Tm(gelo)(ºC) Salinidade
(wNaCl equiv) Composição

Mín Máx Mín Máx Mín Máx Mín Máx
Cal1 I 9 94,7 150 -58,0 -52,9 -14,0  -0,2 5,13 6,92 H2O-NaCl-CaCl2

DolS I 6 140,2 167,3 -57,8 -56,3 -13,5  -7,0 10,9 16,96 H2O-NaCl-CaCl2

DolF3 I 16 200 270 -58,5 -50,0 -6,6  -0,4 0,59 5,2 H2O-NaCl-CaCl2-C3H8

DolF3 II 4 250 270 -58,0 -57 -6 -2 0,50 5 H2O-NaCl-CaCl2

CalF I 14 180 260 -57,6 -52,4 -4,1 -0,3 0,20 6,9 H2O-NaCl-CaCl2

CalF II 23 110 320 -53,1 -49,9 -11,4  -8,7 14,09 14,27 H2O-NaCl-CaCl2

Qtz I 14 100 300 -56,7 -50,6 -11,1  -2,2 7,37 12,9 H2O-NaCl-CaCl2-C3H8-CH4 

Qtz II 9 160 170 -55,1  -54,1 -11,4 -10,0 14,01 15,02 H2O-NaCl-CaCl2-C3H8-CH4-
C2H6

Fl I 70 101 215 -57,2 -51,5 -8,9  -1,1 0,69 12,9 H2O-NaCl-CaCl2

Fl II 5 127 210 -56,0 -53,2 -8,7   -3,2 5,42 12,66 H2O-NaCl-CaCl2

Figura 4: Histogramas de frequência das IF do Tipo I. (A) em Cal1 e DolS. (B) em DolF3 e CalF. (C) em Fl e Qtz. 

4.2.3. Espectroscopia Raman
 
Análise por espectroscopia Raman visou identificar a composição das IF, onde cinco famílias de inclusões 
foram estudadas: Tipo I em DolF3 e Tipos I e II em CalF e Qtz. Devido às pequenas dimensões e a fluorescência, 
as IF em Cal1 e Fl não foram analisadas. 

As IF do Tipo I em DolF3 são constituídas por mistura entre NaCl-H2O, associado a hidrocarbonetos leves 
como propano, com picos em 2890 cm-1. (Figura 5a e 5c) Os Tipos I e II de IF em CalF têm composições 
similares de NaCl- H2O. Nas IF dos Tipos I e II em quartzo a fase gasosa apresenta combinação NaCl + H2O e 
hidrocarbonetos leves, propano (C3H8), metano (CH4) e etano (C2H6) (Figura 5b e 5d).
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Figura 5: (A) Fotomicrografia de inclusões fluidas do Tipo I em DolF3 (vermelho), destacando a fase líquida (Fl) e a fase vapor (Fv). (B) 
Fotomicrografia de inclusões fluidas do Tipo II em Qtz destacando as Fl e Fv. (C) Espectro Raman sobre IF Tipo I em DolF3, mostrando 

pico de propano em 2890 cm-1 na fase gasosa. (D) Espectro Raman realizado em IF do Tipo II em Qtz, evidenciando a presença de 
hidrocarbonetos leves na Fv. 

5. DISCUSSÕES

Os resultados apontam para uma história complexa de dolomitização, preenchimento e interação com fluidos 
hidrotermais, corroborado pela intensa sobreposição de eventos na evolução da Formação Água Clara, com 
deformação neoproterozoica e granitogênese pós-colisional (Weber et al. 2004; Dressel 2018)”type”:”article-
journal”,”volume”:”4”},”uris”:[“http://www.mendeley.com/documents/?uuid=70918330-f87b-4074-9d1c-
2a0b117fba96”]},{“id”:”ITEM-2”,”itemData”:{“DOI”:”https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2018.09.007”,”IS
SN”:”0169-1368”,”abstract”:”The Passa Três granite is a NNE-SSW elongated shape intrusion located in the 
Paraná State (southern Brazil. 

A fase mineral Cal1 é formada por fluidos de temperatura entre 100ºC e 150ºC, com salinidade entre 5,12 
e 6,92%w(NaCl equiv).  A salinidade, maior do que a esperada para fluidos integralmente de origem marinha 
(5,1%w(NaCl equiv), Yardley e Graham 2002)but a strong link to original sedimentary setting. Sediments and 
metasediments deposited originally in shallow marine environments can contain fluids with a very wide 
range of salinities, but they are commonly near twice seawater salinity or higher. With increasing metamorphic 
grade, a very wide range of salinities may develop, with the highest levels tracking halite saturation. Oceanic 
and accretionary prism sequences yield low-salinity fluids, close to seawater values, almost irrespective 
of metamorphic grade until extreme conditions are reached where removal of water may increase fluid 
salinity. The salinities of metamorphic fluids exert a fundamental control on both fluid phase equilibria and 
metal-transporting capability, and appear, to a large degree, to reflect the original presence or absence of 
highly saline formation waters and/or evaporites in the initial sedimentary sequence.”,”author”:[{“dropping-
particle”:””,”family”:”Yardley”,”given”:”B. W.D.”,”non-dropping-particle”:””,”parse-names”:false,”suffix”:””},{“
dropping-particle”:””,”family”:”Graham”,”given”:”J. T.”,”non-dropping-particle”:””,”parse-names”:false,”suff
ix”:””}],”container-title”:”Geofluids”,”id”:”ITEM-1”,”issue”:”4”,”issued”:{“date-parts”:[[“2002”]]},”page”:”249-
256”,”title”:”The origins of salinity in metamorphic fluids”,”type”:”article-journal”,”volume”:”2”},”uris”:[“ht
tp://www.mendeley.com/documents/?uuid=757301d0-c15f-44ef-a875-4c924cda8fcb”]}],”mendeley”:{“for
mattedCitation”:”(Yardley and Graham 2002, indica que fluidos diagenéticos mais salinos participaram da 
formação de Cal1. As IF do Tipo I em DolS têm mais alta salinidade (16,96%w(NaCl equiv)) e maior temperatura 
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do que Cal1. Dados isotópicos e de distribuição de MgO e FeO em DolS (Pinto-Coelho et al. 2019) sugerem 
mistura de fluidos marinhos e diagenéticos de soterramento para DolS (Mehmood 2018)which is composed 
of calcite or aragonite (different crystal forms of CaCO3.

A intensa turbidez, granulometria fina (Figura 2e) e o número de IF crepitadas das fases DolF1 e DolF2 
impossibilitou a análise das inclusões fluidas. Contudo, de acordo com Pinto-Coelho et al. (2019), os dados 
isotópicos de C&O plotados no campo MVT (Mississippi Valley Type), sugerem que DolF1 e DolF2 podem ser 
atribuídas ao início da brechação e do metamorfismo do Ciclo Brasiliano. A textura de fluxo cataclástico do 
cimento DolF2 é evidência da associação entre brechação e a precipitação desse cimento.

Os fluidos formadores de DolF3 têm temperatura entre 200ºC e 270ºC e salinidade máxima de 5,2%w(NaCl 

equiv). Há uma diferença de, no mínimo, 100ºC entre a formação das fases Cal1 e DolS, destacando a natureza 
hidrotermal dos fluidos que precipitaram DolF3  (Machel e Lonnee 2002)this bandwagon is doomed or at least very much 

overstated for at least two reasons: (1 . Dados químicos obtidos por Camargo (2019) mostram concentração variável de Au 
e Ag na fase DolF3. Devido a essas características, é possível sugerir que o granito Passa Três (600Ma), com 
abundantes veios hidrotermais de calcita, quartzo e fluorita mineralizados em Au (Dressel 2018), tenha 
representado fonte dos fluidos primários de DolF3.

Embora fluidos magmáticos hidrotermais possam ter salinidade variável (2-84w(NaCl equiv) de acordo com 
Cline e Bodnar 1991), chlorine, and water to produce economic porphyry copper mineralization. Neither 
an elevated copper content in the magma nor an additonal large volume of magma are required to 
provide metals or volatiles. The most important variables that determine the volume of melt necessary 
to produce sufficient copper are the degree of compatible behaviour displayed by copper, the ratio of 
initial water in the melt to the water saturation level, and the initial chlorine/water ratio of the melt. -from 
Authors”,”author”:[{“dropping-particle”:””,”family”:”Cline”,”given”:”J. S.”,”non-dropping-particle”:””,”parse-
names”:false,”suffix”:””},{“dropping-particle”:””,”family”:”Bodnar”,”given”:”R. J.”,”non-dropping-
particle”:””,”parse-names”:false,”suffix”:””}],”container-title”:”Journal of Geophysical Research”,”id”:”ITEM-
1”,”issue”:”B5”,”issued”:{“date-parts”:[[“1991”]]},”page”:”8113-8126”,”title”:”Can economic porphyry copper 
mineralization be generated by a typical calc-alkaline melt?”,”type”:”article-journal”,”volume”:”96”},”uris”:[
“http://www.mendeley.com/documents/?uuid=05c20e64-2c79-4b09-95dc-d061b4092bd9”]},{“id”:”ITEM-
2”,”itemData”:{“DOI”:”10.7185/geochempersp.3.1”,”ISSN”:”22242759”,”abstract”:”The brittle upper 
continental crust predominantly consists of granite and gneiss. Fractures form an interconnected network 
of water-conducting structures with an appreciable permeability also providing substantial fluid-saturated 
fracture porosity. The chemical composition of fluids in the fracture porosity of granite and gneiss changes 
with depth. Near the surface Ca-Na-HCO(3o granito Passa Três é uma fonte provável para os fluidos de 
precipitação de DolF3. Dados microtermométricos de Dressel (2018) em IF secundárias trapeadas em 
quartzo de veios mineralizados (Tipo II e Tipo IIIa) têm salinidade entre 0 a 4% w(NaCl equiv) atingindo 12% 
w(NaCl equiv). Esses dados mostram similaridade com os dados microtermométricos de DolF3 e CalF obtidos 
na pesquisa apresentada (Figura 6). Além disso, a circulação do fluido mineralizador do granito Passa Três 
se faz segundo o modelo “faults valve”, com pouca ou nenhuma interação com a rocha encaixante (Dressel 
2018)which are part of the N040°E trending Lancinha Shear Zone. Gold mineralisation within the Passa 
Três granite is held by meter-scale quartz veins forming orebodies with variable massive, banded, sheared 
and/or brecciated internal textures. Structural data indicate the existence of two orthogonal directions of 
structures, N-S and E-W, dipping 60–75°W and 45–70°S respectively. Mineralised veins contain, in addition 
to the quartz of the gangue, and in chronological order: fluorite, pyrite, chalcopyrite, gold, aikinite, 
molybdenite, muscovite, carbonate and baryte. Gold occurs as native grains within fractures that affect 
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pyrite, commonly associated with chalcopyrite and aikinite. Quartz veins are sometimes bordered by aplitic 
dykes. Additionally, some of the veins exhibit a thin margin of K-feldspar minerals that could represent the 
early stage of vein formation. These observations, the presence of Unidirectional Solidification Textures 
(UST. Com base nesse modelo, é possível afirmar que o fluido primário de DolF3 relaciona-se ao evento 
hidrotermal magmático do granito Passa Três, cujos fluidos circularam em falha regionais (Morro Agudo 
e Lancinha) até as brechas da MRB. A precipitação hidrotermal de DolF3 em espaços porosos e fraturas 
marca o terceiro evento de dolomitização, análogo ao thermal convection model (Gasparrini 2003).

As últimas fases CalF, Qtz e Fl formaram-se a partir de fluidos primários com salinidade entre 0,20 e 
até 12,9%w(NaCl equiv) e temperaturas médias entre 100ºC e 200ºC (Figura 4). A contribuição magmática 
hidrotermal ainda tem papel importante na precipitação desses minerais, porém há um claro decréscimo 
da temperatura mínima de formação (Th) (Figura 6). De acordo com dados isotópicos de C&O de Pinto-
Coelho et al. (2019), há uma contribuição meteórica para a formação de CalF, evidenciado pela diminuição 
da temperatura. A salinidade, por outro lado, exibe um acréscimo, variando de 5,2%w(NaCl equiv) em DolF3 a 
12,9% w(NaCl equiv); em CalF, Qtz e Fl esse aumento pode ser explicado pela remobilização de fases anteriores.

Nas IF Tipos I e II de Qtz ocorrem hidrocarbonetos leves (C3H8-CH4-C2H6), (Figura 5), sugerindo que a 
presença desses gases está relacionada à lixiviação de Cal1 e DolS. Nas inclusões do Tipo I em Cal1 e DolS 
o ponto eutético (Te) é consideravelmente menor que o eutético do sistema NaCl-CaCl2-H2O (-52ºC). É 
possível que nas fases DolS e Cal1 uma quantidade reliquiar de hidrocarbonetos leves foi remobilizada 
para a precipitação posterior de Qtz. Associado à essa lixiviação, componentes salinos de DolS podem ter 
igualmente migrado para as fases finais.

Figura 6: Diagrama de Th versus salinidade das IF do Tipo I. O campo “fluidos hidrotermais magmáticos” engloba as inclusões do 
Tipo II e Tipo IIIa de Dressel (2018) e  IF do Tipo I em DolF3, CalF e Fl. Indicando uma similaridade físico-química entre os fluidos 

dessas inclusões.

A substituição de Cal1 para DolS destaca o primeiro evento de dolomitização da área de estudo, 
ocorrido durante o mesoproterozoico, em modelo de burial compaction models (Gasparrini 2003); fluidos 
metamórficos remobilizaram fases minerais anteriores e precipitaram DolF1 e DolF2, marcando o segundo 
estágio de dolomitização; e as últimas fases de preenchimento têm origem por mistura de fluidos entre 
fontes hidrotermais magmáticas, meteóricas e da remobilização de fases anteriores (Figura 7).
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Figura 7: Esquema da evolução geral do fluido primário em quatro fases. A primeira relacionada à fluidos marinhos e diagenéticos 
de soterramento. A segunda com a canalização dos fluidos durante a brechação e o metamorfismo. A terceira e quarta fases 

registram a influência de fontes hidrotermais magmáticas e a formação das últimas fases preenchimento das
 brechas carbonáticas da MRB.

6. CONCLUSÕES

A análise de inclusões fluidas mostrou fluidos com quatro origens distintas para a formação de carbonatos 
das rochas da MRB: (1) marinho-diagenético; (2) metamórfico e brechação; (3) magmático-hidrotermal (4) 
meteórico-magmático hidrotermal.

Três eventos de dolomitização podem ser reconhecidos nessa área: (1) dolomitização de soterramento; (2) 
dolomitização associada à brechação e metamorfismo e (3) dolomitização por convecção térmica. Todos 
esses eventos ocorreram em sistema aberto, com intensidades distintas de remobilização.
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COUNTRY-ROCK ASSIMILATION IN THICK THOLEIITIC PLUTONS: 
THE TONIAN ALTO DO PAIOL SILL IN THE SOUTHERN ESPINHAÇO 

RANGE, BRAZIL

Silva, R.T.1; Tupinambá, M.1; Abreu, F.2; McMaster, M.1, Bertolino, L.C.3

1Faculdade de Geologia, Universidade do Estado do Rio de Janeiro; 2Sustain Geologia; 3CETEM, MCTI

ABSTRACT : Metabasic sills and dikes of the Pedro Lessa Suite in the Espinhaço Range are related to a 
continental rifting during the Tonian. One of the thickest sills of the Pedro Lessa Suite, here named the 
Alto do Paiol Sill, is located 7km west of the Serro town and is 40km long, 3km wide and up to a thousand 
meters thick. The intrusive body and its contact relatioships with the sedimentary hoste were characterized 
through geological mapping, petrography and litogeochemistry. The Alto do Paiol body has an NNW-
SSE trend and is intrusive within quartzites of the Sopa-Brumadinho Formation. The intrusive contact is 
tectonized by west-verging thrust faults. Pieces of the host-rock form quartzite inliers within the sill and 
they are interpreted to be large xenoliths dragged into the body during emplacement. The xenoliths are 
discontinuous and can reach up to a hundred meters in length with generally angular to subrounded 
margins without a well-defined stretching direction. Brecciation is observed in the xenoliths as well as 
within the coarse-grained silicified quartzite found along the eastern contact between the sill and its 
host rock. The metabasic rocks are characterized by a fine to medium-grained and sometimes porphyritic 
igneous texture with a weakly developed schistose foliation in parts. The metamorphic mineral assemblage 
is composed of chlorite, zoisite, clinozoisite, tremolite, epidote and quartz. Relict igneous minerals are 
pyroxene, hornblende, plagioclase and sulfides/oxides. A late-magmatic phase is observed as a poikilitic 
texture between quartz and pyroxene with quartz pockets and veinlets interpreted as assimilation products 
of the quartzite xenoliths. The basaltic protolith is sub-alkaline, tholeiitic and compatible with an intraplate 
setting. The enrichment of incompatible elements (e.g., SiO2, Al2O3) and depletion of compatible elements 
(e.g., MgO, Fe2O3, Cr, Ni) within samples of metabasic rocks collected close to contacts with the host rocks 
and xenoliths suggests crustal contamination, reinforcing the field and petrographic evidence. We conclude 
that the assimilation of the sedimentary host rocks is a common feature of the tholeiitic magmatism of 
the Pedro Lessa Suite, at least in thick sills such as the Alto Paiol body. This has important metallogenetic 
implications as crustal assimilation is a key factor for sulfur saturation and the development of magmatic 
ore deposits and might provide an alternative origin of the Pt-Pd occurrences that are regionally associated 
with the Pedro Lessa magmatic suite.

INTRODUCTION

Crustal contamination commonly affects intraplate tholeiitic magmas  and has been described globally 
across different igneous provices of varying ages (e.g., Paraná-Etendeka Magmatic Province in: Almeida et 
al. 2019; NW Syria basalts in: Krienitz et al. 2006). Crustal assimilation by mantle-derived magmas might offer 
an opportunity to saturate the melt in sulfur and induce Cu-Ni-PGE sulfide fractionation as documented 
for the Noril’sk-Talnakh Deposit (Arndt et al. 2003) and for the Midcontinent Rift System (Ripley 2014). 
Disequilibrium textures, mineral chemistry, trace elements (e.g., Nd, Ce, Pb, K) and isotope data (e.g., Sr, 
Pb, Nd, Hf ) indicate contamination by supracrustal rocks during magma storage, arisen and emplacement 
(Hibbard 1994). Tonian continental rifting led to the emplacement of metabasic sills and dikes of the 
Pedro Lessa Suite (Fig. 1) were during the early evolutionary stages of the Araçuaí-West Congo Orogenic 
Belt (Pedrosa-Soares et al. 2001). As reported in intraplate magmatic provinces elsewhere, several studies 
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have described crustal contamination within the Pedro Lessa Suite across the Southern Espinhaço Range.. 
This process was recognised based on several criteria: a) normative quartz, positive Th anomaly, high LILE 
content, negative εNd and positive 87Sr/86Sr values (Hoppe et al. 1983; Dussin 1994; Silva et al. 1995); b) 
negative εHf values (Moreira et al. 2020); c) zircon xenocrysts and anomalous values for silica, trace and 
rare-earth elements in green-schists (Babinski et al. 2005; Gradim et al. 2005).

In the present study, we describe, for the first time, a portion of one of the thickest bodies of the Pedro 
Lessa Suite. With a length of 40km and thickness of more than a thousand meters, the Alto do Paiol Sill 
is situated 7km west of the Serro town, on the border of the Southern Espinhaço Range. Based on field, 
petrographic and chemical evidence from the Alto do Paiol Sill, we show that country-rock assimilation 
could be a common feature in continental tholeiitic sills and discuss some metallogenetic implications.

GEOLOGICAL SETTINGS

The Southern Espinhaço is a N-S elongate range that lies within the Araçuaí-West Congo Orogenic Belt 
in the Eastern border of the São Francisco craton (Fig. 1). The main extensional event occurred between 
1.7-1.5 Ga (Statherian) and resulted in the formation of an intraplate rift basin (Silva et al. 1995; Pedrosa-
Soares et al. 2001) which was infilled by continental to shallow marine sediments of Espinhaço Supergroup 
(Dossin et al. 1990). Another intraplate rift basin formed between 930-850 Ma (Tonian) and initiated the 
deposition of São Francisco Supergroup (Uhlein et al. 1998) which is characterized  by passive margin and 
glaciomarine sediments of Macaúbas and Bambuí Groups (Uhlein et al. 1998). This sedimentary sequence 
overlies the Espinhaço Supergroup by angular and erosive unconformities (Silva et al. 1995). Mafic dikes 
and sills of the Pedro Lessa Magmatic Suite (906 Ma) have been linked to an extensive magmatic event, 
which is widespread in the Espinhaço Range and considered to be associated with the opening of the 
Macaúbas basin (São Francisco Supergroup) during the initial breakup of the Rodinia supercontinent 
(Machado et al. 1989; Mazzucchelli et al. 2000). Tectonic inversion during the Brasiliano Cycle (630-520 Ma) 
is considered responsible for the N-S and west-verging thrust faults and the greenschist metamorphism of 
the Southern Espinhaço Range (Pedrosa-Soares et al. 2007).

The basement of the Espinhaço basin are Archean granite-gneiss complexes and Paleoproterozoic 
metavolcano-sedimentary rocks which occur as inliers throughout the range (Silva et al. 1995). Apart from 
the two basal formations (Banderinha and São João da Chapada), the Espinhaço Supergroup is divided in 
two groups with a transitional contact (Pflug 1968; Dossin et al. 1990): (i) the Diamantina Group and (ii) the 
Conselheiro Mata Group. The Diamantina Group consists of continental and shallow-marine sedimentary 
rocks, whilst the Conselheiro Mata Group consists of transgressive-regressive marine sedimentary rocks. The 
Sopa-Brumadinho Fm. (Dossin et al. 1990) is the basal unit from the Diamantina Group and is present in the 
studied area. It consists of pure and mica-rich quartzites intercalated with phyllites and siltites, suggesting 
a shallow marine depositional system. Quartzites in the upper section of the Sopa-Brumadinho Fm., vary 
between fine to coarse grained with local lenses of the conglomerate, which suggest a typical fluvial 
braided system. Itapanhoacanga Member is included within the Sopa-Brumadinho Fm. and contains mica-
rich quartzites and quartz-schists with local banded-iron formations (BIF), phyllites and conglomerates 
(Knauer 2007). Frequently, the contacts between units of the Espinhaço Supergroup are tectonized and 
controlled by thrust faults. The Sopa-Brumadinho Fm. is commonly intruded by the Pedro Lessa Suite with 
good exposure of the metamafic rocks (Grossi Sad et al. 1997).
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Figure 1:  Metamafic bodies of the Pedro Lessa Suite in the Eastern border of the Southern Espinhaço Range. Source: Geologic 
Maps of the Serro e Conceição do Mato Dentro sheets, Espinhaço Project (Grossi Sad et al. 1997). 1: Basal Complex, gneiss; 2,3 and 

6: banded-iron formations, phyllite, schist and metaultrabasic rocks of the Serro Group; 4: Itapanhoacanga Member; 5: Sopa-
Brumadinho Fm.; 7: metabasic bodies of the Pedro Lessa Suite. Upper right, location map of the geological map within the SFC – São 
Francisco Craton and AWCO - Araçuaí West-Congo Orogenic Belt. Yellow box, Espinhaço Range. Red polygon shows the location of 

the area which was mapped in greater detail. (Fig. 2). 

The Tonian Pedro Lessa Magmatic Suite has an age between 933 ± 20 Ma (Dussin and Chemale 2012) and 
906 ± 2 Ma (Machado et al. 1989), and is characterized by both intrusive and extrusive intraplate tholeiitic 
magmas (Mazzucchelli et al. 2000). The extrusive component consists of syn-sedimentary metamafic rocks 
formed by stratabound- and pillow-schists (Gradim et al. 2005; Castro 2014), which are well exposed in 
the Alto Araçuaí region. The intrusive component occur throughout the Espinhaço basin in the form of 
metagabbroic dikes and sills (Silva et al. 1995; Martins 2006) and extends to the East African continent 
(Tack et al. 2001, Caxito et al. 2020). The sills are deformed by an east verging N-S duplex structure (15-45°) 
(Uhlein et al. 1995; Pedrosa-Soares et al. 2007) which has a variable thickness; is 500-2000 meters wide, 
up to 20 km long (Grossi-Sad et al. 1997). The gabbros are massive to foliated, locally protomylonitic, and 
medium-grained to local porphyritic. (Silva et al. 1995; Uhlein et al. 2000). The metamorphic assemblage 
is composed by chlorite, tremolite, hornblende with igneous relicts of plagioclase, pyroxene, quartz and 
ilmenite. Plagioclase laths are commonly saussuritized into zoisite/clinozoisite and pyroxene uralitized 
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into tremolite, chlorite, actinolite and hornblende (Silva et al. 1995; Mazzucchelli et al. 2000; Chaves 2013). 
Ophitic to subophitic textures are locally preserved between the relict plagioclase and pyroxene (Silva et 
al. 1995).

ANALYTICAL METHODS

Geological mapping (1), petrography (2) and whole-rock geochemistry (3) were undertaken to characterize 
the Alto do Paiol intrusive body and its contact relationships with the sedimentary host to assess potential 
assimilation processes. 1) Geological mapping was conducted in semi-scale detail (1:25000) in a 45 km2 
area with a final geological map chart produced (Fig. 2). The area was selected to enclose the thickest and 
widest part of the intrusive body. A total of 64 samples were collected, which eight are metabasic rocks 
from the Alto do Paiol intrusive body at different locations. Sample preparation was performed at the 
Geological Laboratory for Sample Preparation (LGPA) within the Rio de Janeiro State University (UERJ); 2) 
22 thin sections were processed and examined using transmitted light microscopy at the Petrographic 
Laboratory within UERJ; 3) Whole-rock chemical analyses were performed at the Activation Laboratories 
Ltd (Actlabs) in Canada following standard laboratory procedures. 

RESULTS

Local Geology

The geological units of the study area consist of basement (Basal Complex), metasedimentary units (Sopa-
Brumadinho Fm. and Itapanhoacanga Member), the Pedro Lessa Magmatic Suite (Alto do Paiol body) and 
post-tectonic dikes. Several metamafic bodies have also been described by the Espinhaço Project (Grossi 
Sad et al. 1997) to the west of the Serro town (Fig. 1). We performed a new and enlarged geologic map of 
the largest plutonic body, here named Alto do Paiol body (Fig. 2), with a new geometry of the intrusive 
contact, including several lenses of quartzites inside the pluton, a new trend of the contact between the 
Sopa-Brumadinho Fm. and the Itapanhoacanga Member and a set of post-tectonic mafic dikes.

The Alto do Paiol body has an NNW-SSE orientation, a metamorphic foliation that dips gently to the east 
and is hosted mainly by the Sopa-Brumadinho Fm. The body is a sill with a width of between 1.7-2.3 km, 
narrowing to 400 m to the north in the vicinity of Três Barras. Within the the central portion, the intrusive 
body forms part of a limited E-W trending dike and sill system. Most of the contacts with the host rock are 
intrusive, except for the contact with the Itapanhoacanga Member which is controlled by west-verging 
thrust faults. The Alto do Paiol metabasic rocks are massive to slightly foliated dark green metagabbros 
with protomylonitic, fine- to medium-grained and locally porphyritic textures (Fig. 3). Those rocks are 
commonly founded in boulders (0.5-2 m) immersed in a bauxitic and saprolithic soil, forming duricrust 
plateaus. Field measurements of the magnetic susceptibility revealed that the metagabbros have a slightly 
magnetic character. Pieces of the Sopa-Brumadinho Fm. within the Alto do Paiol body form quartzite inliers 
(Fig. 2). The xenoliths are discontinuous, up to a hundred meters in length, mainly displaying angular to 
sub-rounded margins without a defined stretching direction. Brecciation is observed in the xenoliths as 
well as within a coarse-grained silicified quartzite mapped along the eastern contact between the sill and 
the Sopa-Brumadinho Fm.. The latter shows an intense interaction between the metabasic body and the 
Sopa-Brumadinho unit and produces a zone with iron-rich fluid percolation through that contact (Fig. 3).
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Country rocks – The Basal Complex (Fig. 3) consists of orthogneisses and metabasic greenschists which 
occur in N-S thrust layers within the metasedimentary units. The gneiss is commonly weathered with 
preserved megacryst feldspar (kaolinitic) and quartz within a ferruginous argyle/silt matrix. The greenschist 
are dark green in color and equigranular with phyllitic foliation and a mineral assemblage composed by 
hornblende, plagioclase, chlorite, epidote, clinozoisite, quartz and titanite. No field evidence was found 
of the Alto do Paiol intrusive body crosscutting the Basal Complex. The Sopa-Brumadinho Fm. (Fig. 3) is 
characterised by pure to mica-rich, fine- to medium-grained quartzites with frequent conglomerated lenses 
or sparse granules and pebbles. Sedimentary structures are small and medium cross-channel, hummocky 
and plane-parallel stratifications. The Itapanhoacanga Member (Fig. 3) of the Sopa-Brumadinho Fm. has 
wide range of facies including quartzites, quartz-schists, muscovite-schists, hematite-phyllite and BIF’s. 
Post-tectonic dikes are intensely weathered, with relicts of aphanitic to micro phaneritic iron-rich rocks 
with vesicles of kaolinitic material and highly magnetic. Dikes are subvertical with an NW trend easily 
interpreted in aerial photographs, satellite images and aeromagnetic maps. The structural pattern of those 
dikes is staggered with normal-dextral kinematic faults with an offset to NE.

Structural observations – The Alto do Paiol body has a tabular shape emplaced within metasedimentary 
rocks as a subhorizontal structure, and later deformed and thrusted as the result of west-verging 
compression movements (Fig. 2). The contacts are mostly intrusive but locally tectonized. Preserved 
structures are rare in the metabasic rocks due to their intense weathering, but it is similar to the regional 
foliation well-developed in quartzites. The quartzites are recrystallized along the regional schistosity (S1) 
parallel to the bedding (S0). S0 // S1 strikes N-S and dips to the east (median Dip-Dip 105/21) with down-dip 
mineral lineation (median Dip-Dip 92/14). The contact between the xenoliths and the metabasic body is 
mostly irregular and randomly oriented, different from the regional orientation suggested by roughly N-S 
metasedimentary hosts. Mesoscopic folds are not observed in the Alto do Paiol and Sopa-Brumadinho 
Fm., but they are common within phyllites and schists of the Itapanhoacanga Member and present  S-SE 
plunging fold axis.
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Figure 2: Cross-section (A-B) and field map from the studied area.
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PETROGRAPHY

Pre-metamorphic minerals and textures – The metabasic rocks from the Alto do Paiol Body contain 
relict igneous minerals in form of  clinopyroxene, hornblende (?), plagioclase, sulfides (pyrrhotite and 
chalcopyrite) and oxides (magnetite and ilmenite). The main primary igneous texture observed are ophitic 
to sub-ophitic between plagioclase and clinopyroxene (Fig. 4). Late-magmatic phases and textures are 
also observed in the metamafic rocks. The former is a poikilitic texture between quartz and pyroxene with 
quartz pockets and veinlets. The latter as radial and acicular tremolite, overprinting metamorphic and relict 
igneous minerals. The following table (Tab. 1) organizes the magmatic phases and features observed in the 
Alto do Paiol body samples. Phase 1 is magmatic and characterized by primary textures (e.g., ophitic to 
subophitic) and minerals (e.g., plagioclase and clinopyroxene). Phase 2 is late-magmatic and characterized 
by a residual fluid after the crystallization of high-temperature igneous minerals. The evidence are quartz 
pockets with sulfides and rounded to subrounded poikilitic quartz in clinopyroxene oikocrysts (Fig. 4). 
The sedimentary features of the country rocks are better seen in outcrop scales, such as cross-bedding and 
lamination.

Metamorphic assemblages and textures (Phase 3) – Greenschist facies metamorphism is characterised 
by a metamorphic assemblage of chlorite, zoisite, clinozoisite, tremolite, epidote and quartz. Advanced 

Figure 3:   Left – A:  Basal Complex schist; B: Sopa-Brumadinho quartzite; C: Itapanhoacanga Member phyllite; D,E: medium 
-grained and protomylonitic metabasic rock from Alto do Paiol sill. Right – A,B,C: Breccia and silicified quartzite from the assimilation 

zone; D: Brecciation on xenoliths. 
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stage of alteration is indicated by the replacement of plagioclase to pseudomorphic minerals (sericite, 
clinozoisite and zoisite) and by the replacement of clinopyroxene to tremolite, chlorite and epidote 
(Fig. 4). The metamafic rocks are slightly foliated to proto-mylonitic, with the former generally occurring 
as a continuous and spaced foliation, found away from the thrusted and which is well defined by the 
orientation of chlorite and tremolite. The proto-mylonitic texture is preferred found near thrust contacts 
with porphyroblasts of pseudomorph clinopyroxene that present deformation shadows and dextral 
sigmoid. In the quartzites from the Sopa-Brumadinho Fm., the foliation is spaced and arranged between 
bands of quartz and discontinuous sericitic domains. The quartz displayed metamorphic textures such 
as undulose extinction, bulging and grain boundary migration. Stringers of Fe-hydroxides are commonly 
founded crosscutting the matrix. The presence of polygonal contacts between quartz grains indicates 
static recrystallization after the main deformation or heat event.

Post-metamorphic textures (Phase 4) were observed in the metamafic rocks from the Alto do Paiol body 
such as radial-acicular tremolite and irregular chlorite overgrowths on igneous and metamorphic minerals 
which often cut across the principal foliation (Fig. 4).

  PHASE 1 PHASE 2 PHASE 3 PHASE 4

EVENT Magmatic Late-magmatic Metamorphic Post-metamorphic

FEATURES Ophitic / 
Subophitic

Pockets and 
Veinlets

Greenschist faceis 
and foliation

Discontinuous 
radial texture

MINEROLOGY Cpx, Plag, 
Sulfides

Qtz, Chl, 
Sulfides Tr, Chl, Epd Tr, Chl

CHEMISTRY Si, Al, Fe, Mg, 
Ca, S Si, Fe, Mg, S Si, Al, Fe, Mg, Ca Si, Fe, Mg

Table 1: Main observed phases in the Alto do Paiol Sill according their texture, mineralogy and chemistry. Cpx- clinopyroxene; Plag- 
plagioclase; Qtz- quartz; Chl- chlorite; Epd- epidote; Tr- tremolite.

GEOCHEMISTRY

The metamafic rocks from the Alto do Paiol sill are sub-alkaline, plot in the tholeiitic field, and show trace 
element patterns compatible with an intraplate setting. Major elements patterns were highly diverse, 
especially in SiO2 (47.48-49.9%), CaO (10.36-11.52%), Na2O (1.51-2.28%), K2O (0.24-0.58%), and P2O5 (0.09-
0.12%) contents. A less scattered diagrams are observed in Al2O3-FeO(t). Minor element diagrams also 
show a dispersive behaviour in mostly analyzed elements with an observed trend only in Ni-Co-Cr-Sr. The 
samples SE-065 and SE-066 present a different behaviour in several major and minor element diagrams, 
displaying high contents of SiO2, Al2O3, and Sr and low MgO, Fe2O3, Cr, Ni, and Co contents. 

Nearlyall samples displayed a good correlation between the rare-earth elements (REE) with a fractionated 
pattern in chondrite normalized diagram (Boynton, 1984). The analyzed rocks exhibit depletion in light 
rare earth elements (LREE) and enrichment in heavy rare earth elements (HREE). The observed enrichment 
of HREE relative to LREE in all samples is a characteristic feature of intraplate volcanic rocks and correlates 
well with the Ocean Island Basalts (OIB). However, the total REE contents of the Alto do Paiol rocks are two 
times less than the average of OIB rocks (McDonough et al. 1989).
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Figure 4: Photomicrography of the Alto do Paiol Sil under transmitted light, plane-polarized (right) and cross-polarized (left) 
images. A: relict ophitic texture (phase 1) showing pseudomorphic metamorphic minerals after clinopyroxene and plagioclase 

(phase 3). B: poikilitic quartz within clinopyroxene oikocryst (phase 2). C: post-metamorphic tremolite overgrowing and crosscutting 
plagioclase (phase 4). 

DISCUSSIONS AND CONCLUSIONS

This work presents the first systematic study for the Alto do Paiol body which displays very similar field, 
petrography and geochemistry characteristic to those previously described for the Pedro Lessa Magmatic 
Suite (e.g., Silva et al. 1995; Uhlein et al. 2000) in the Southern Espinhaço Range. The sill displays generally 
intrusive contacts with its sedimentary, but locally these contacts are structurally controlled by west-
verging thrust faults as is observed in other areas of the Espinhaço (Uhlein et al. 2000). The petrographic 
aspects of Alto do Paiol body is similar to other sills emplaced in the Espinhaço basin (Silva et al. 1995; 
Mazzucchelli et al. 2000), but the presence of disequilibrium textures (e.g., poikilitic quartz-clinopyroxene 
and quartz pockets) and hydrothermal tremolite has not been previously reported. The mafic rocks of the 
Alto do Paiol sill have tholeiitic affinity and are classified as OIB-type. These signatures are common in Pedro 
Lessa Magmatic Suite and are attributed to an intraplate rifting setting. Lower REE total content relative 
to OIB potentially suggests influence of a metasomatic source in the basaltic melts from the Pedro Lessa 
Suite. A plume interference has been proposed by Mazzucchelli et al. (2000). The negative Eu anomaly 
observed suggests fractionation of plagioclase in the magmatic source. 



Contribuições à Ciência e Técnica dos(as)
Jovens Geólogos(as) Brasileiros(as)

322

IS
BN

 | 
 9

78
-6

5-
99

26
88

-4
-7

Quartzite inliers within the Alto do Paiol body are interpreted as mega-xenoliths of the Sopa-Brumadinho 
Fm. Rocks. They were dragged into the magma during its emplacement probably at shallow depths. 
The irregular orientation (different than the observed in the N-S metasedimentary host), size, and the 
discontinuity between the quartzite inliers supports the xenolith hypothesis and argue against the 
possibility of thrust faults within the metamafic body. Xenoliths and hanging wall brecciation further 
support the hypothesis of intense interaction between the quartzites (Sopa-Brumadinho Fm.) and mafic 
magma. The presence of poikilitic quartz in clinopyroxene oikocrysts suggests a potential disequilibrium 
of the fractional crystallization processes during the magma cooling. Inclusions of lower temperature 
minerals (quartz) within the higher temperature ones (clinopyroxene) indicate that assimilation may have 
occurred , changing the nucleation point for clinopyroxene crystallization (Hort 1998). The presence of 
quartz pockets enveloping sulfides and the high siliceous samples (SE-065 and SE-066) suggests that the 
melt was locally oversaturated in silica. Silva et al. (1995) reported the existence of normative quartz within 
similar rocks from the Southern Espinhaço and was attributed to crustal contamination of the mafic melts. 
The observed trend in Ni-Co-Cr-Sr (ppm) versus MgO (%) diagrams indicate that the Alto do Paiol’s magma 
experienced significant fractional crystallization. In addition, the Sr trend suggests that the minor elements 
were relatively immobile during post-magmatic alteration. However, the poor correlation between MgO 
and the remaining major and trace elements, especially some HFSE (e.g., Nb and Ti), suggests some form 
of mixing processes.

According to thermodynamic models, assimilation is a key factor for sulfur saturation of a melt which can 
result in the development of magmatic ore deposits in mafic-ultramafic complexes (Naldrett 1999, 2004). 
This may  explain the Pt-Pd occurrences regionally associated with the Pedro Lessa magmatic suite (Cabral 
et al. 2009). Crustal contamination is widely reported for Tonian magmatism (e.g., Silva et al 1995; Tack et al. 
2001; Moreira et al. 2020), and it is well-known that magma mixing has an important role in most magmatic 
deposits (Naldrett 2004; Ripley 2014). Based on geological and geochemical features from the Tonian Brejo 
Seco mafic-ultramafic Complex, Salgado et al. 2016 suggested that the crustal contamination was likely 
associated with sulfide saturation and segregation. These authors correlated the layered intrusions with 
the onset of Tonian continental rifting in that region, providing a benchmark for similar magmatism in the 
Espinhaço Range and potential for magmatic ore deposits.

Based on our field, petrographic observations and geochemical data from the Alto do Paiol Sill and a 
review of previous studies about coeval tholeiitic magmatism in the Southern Serra do Espinhaço Range; 
we propose that the assimilation of the crustal material derived by sedimentary host rocks is a common 
feature of the tholeiitic magmatism of the Pedro Lessa Suite, at least in thick sills such as the Alto Paiol 
body, and is an important marker for the metallogeny and exploration.
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PLUGS FONOLÍTICOS SOLIDEZ, CANGUÇU-RS: UM NOVO 
LITODEMA NA PROVÍNCIA ALCALINA PIRATINI

Brum da Silva, A.¹; Sander, A.2; Queiroga, G.N.3; Castro, M.P.3

1Universidade Federal do Rio Grande do Sul; 2Universidade do Vale do Rio dos Sinos; 3Universidade Federal de Ouro Preto

Resumo: A Província Alcalina Piratini, localizada no Estado do Rio Grande do Sul, ocorre como dezenas 
de corpos de rocha alcalina na forma de chaminés, diques e plugs. Eles intrudem a cobertura sedimentar 
Fanerozoica e o embasamento Pré-Cambriano, através de geossuturas pretéritas, com tendência NE-
SW, NW-SE e subordinadamente E-W, reativadas no Mesozoico. Nesse contexto, na cidade de Canguçu, 
localidade de Solidez, afloram quatro plugs alcalinos métricos, intrudindo o Complexo Granito-Gnáissico 
Pinheiro Machado, pertencente ao Cinturão Dom Feliciano, justapostos ao plano de foliação de tendência 
NE da rocha encaixante. A classificação petrográfica e geoquímica, bem como uma breve correlação destas 
rochas, com os demais litotipos alcalinos aflorantes na região, compõem o escopo desse trabalho. Para se 
alcançar o objetivo proposto a metodologia aplicada incluiu petrografia; microssonda eletrônica; e análises 
químicas por fluorescência de raios x; e espectrometria de massas e ótica. A rocha estudada é maciça, 
apresenta coloração cinza esverdeada, com textura microcristalina, composta por microfenocristais de 
sanidina, anfibólio cálcico, nefelina e biotita, envoltos em uma matriz criptocristalina traquítica, composta 
de ripas de sanidina, aegirina, natrolita, albita, apatita além de opacos. As análises geoquímicas de rocha 
total para elementos maiores, menores e traços permitiram classificar a rocha como um fonolito, segundo 
diagrama de álcalis totais versus sílica (TAS), de afinidade sódica, pertencente a um ambiente tectônico 
intraplaca. A partir dos resultados obtidos é possível afirmar que os Plugs Fonolíticos Solidez se tratam 
de uma nova ocorrência de rocha alcalina no Escudo Sul-Rio-Grandense, devido a presença de anfibólios 
e anomalias negativas de Ba e Sr e positiva de Zr, que não estão presentes nas demais rochas alcalinas 
pertencentes à Província Alcalina Piratini, todavia é possível sugerir uma correlação entre ambas, pois 
as mesmas apresentam semelhanças geoquímicas e estruturais de emplaçamento. Através do estudo 
geoquímico é viável propor que as rochas do presente trabalho e as pertencentes à Província Alcalina Piratini 
possuem assinaturas geoquímicas semelhantes e relacionáveis a Ocean Island Basalts (OIBs), portanto 
podem pertencer a um protólito de origem comum, com trends geoquímicos evolutivos semelhantes, 
que apresentam diferentes características químicas e petrográficas entre si, devidas a distintas formas de 
cristalização fracionada.

Palavras-chave: FONOLITOS. PROVÍNCIA ALCALINA PIRATINI. OCEAN ISLAND BASALTS.

1 INTRODUÇÃO 

As rochas alcalinas no Rio Grande do Sul foram denominadas como Província Alcalina Piratini por 
Ribeiro (1971), e afloram principalmente em sedimentos Triássicos da Bacia do Paraná, que recobrem o 
Complexo Metamórfico Porongos (Cinturão Porongos) e em Granitoides Sin a Tardi Transcorrentes, da 
Zona de Cisalhamento Transcorrente Dorsal de Canguçu (ZCTDC) (Cinturão Dom Feliciano). (ALMEIDA, 
1983; CALDASSO; SANDER, 1994; CHEMALE JR; HARTMANN; SILVA, 1995; RIBEIRO, 1971). Elas estão 
associadas a estruturas crustais profundas no Escudo Sul-Rio-Grandense, como zonas de suturas de falhas 
transcorrentes de tendência NE e arcos dobrados de tendência NW, que se estendem até o manto. Por 
reativações cratônicas no Mesozoico, se gerou espaço e consequente diminuição de pressão, levando a 
fusões parciais de rochas mantélicas, possibilitando a formação de líquidos subsaturados em sílica e ricos 



Contribuições à Ciência e Técnica dos(as)
Jovens Geólogos(as) Brasileiros(as)

326

IS
BN

 | 
 9

78
-6

5-
99

26
88

-4
-7

em elementos incompatíveis. Estes líquidos ascenderam pela crosta espessa, através das estruturas pré-
existentes, favorecendo os sítios de rochas alcalinas. (ALMEIDA, 1983; RIBEIRO, 1980)

A presente pesquisa apresenta uma nova ocorrência de rochas alcalinas na forma de plugs, intrusivos no 
Complexo Granito-gnáissico Pinheiro Machado, pertencente ao Cinturão Dom Feliciano (Figura 1), no 
município de Canguçu, no Rio Grande do Sul. Com o uso de petrografia e geoquímica de rocha total, 
este novo litodema foi classificado e comparado com as rochas da Suíte Alcalina Passo da Capela (SAPC), 
pertencentes à Província Alcalina Piratini, com intuito de contribuir com o entendimento petrogenético 
das rochas alcalinas no Rio Grande do Sul.

CONTEXTO GEOLÓGICO

A área de estudo está situada à 240 km de Porto Alegre, na cidade de Canguçu, localidade de Solidez, 
no Estado do Rio Grande do Sul. A geologia regional, conforme mapeamento executado pelo Serviço 
Geológico do Brasil – CPRM em 2000 (Figura 1), é constituída pelo Complexo Granito-Gnáissico Pinheiro 
Machado (CGGPM), pertencente ao Cinturão Dom Feliciano, que é recortado à oeste pela ZTDCG de 
orientação NE e por estruturas NW, relacionadas ao Arco de Rio Grande. (RIBEIRO, 1980). Localmente o 
CGGPM é representado pelos Ortognaisses Granodioríticos a Monzogranitos (OGM).

Os OGM ocupam uma faixa de direção nordeste, em zona de cisalhamento transcorrente. São rochas 
mesocráticas, de cor cinza-claro a rosada e com composição monzogranítica, granodiorítica e tonalítica, de 
textura porfirítica, com fenocristais entre 5 e 2 mm de grão grosso, em matriz média a grossa, com foliação 
(N40-60E) marcada pela orientação dos minerais máficos. Sua mineralogia é composta por plagioclásio, 
feldspato alcalino e quartzo, subordinadamente anfibólio e biotita; e como acessórios titanita, allanita, 
epidoto e zircão. (RAMGRAB; WILDNER, 1999). Ainda, segundo os autores, com base em datações U/Pb 
(SHIRMP), as rochas pertencem ao Complexo Granítico-Gnáissico Pinheiro Machado, e possuem idades 
entre 781 + 5 Ma, marcadas em um xenólito de composição diorítica, associado aos granitóides do 
complexo, até a idade mais jovem de 595 + 1 Ma obtida em amostra do Granito Arroio Moinho.

Localmente os OGM são intrudidos por diques de olivina diabásio, de cor cinza-escuro, de estrutura maciça 
e com granulação fina à grossa. São compostos por feno e microfenocristais de plagioclásio prismático 
e olivina com bordas coroníticas de piroxênio. A matriz é microcristalina, onde os cristalitos podem ser 
associados a mineralogia principal, máficos e plagioclásio.(RAMGRAB; WILDNER, 1999). 
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Figura 1: Mapa geológico contendo as ocorrências alcalinas da Província Piratini. Modificado de Ramgrab e Wildner (1999).

As idades inferidas por meio da estratigrafia, correlacionam os diques de olivina diabásio como equivalentes 
temporais as manifestações basálticas da Formação Serra Geral (Juro-Cretáceo). (RAMGRAB; WILDNER, 
1999). Ribeiro (1980) considerou que estas rochas são trazidas à superfície através de fraturamentos 
profundos, da mesma forma que as rochas alcalinas, também descritas por ele na região. 

2 METODOLOGIA 

Em trabalho de campo, foram descritos os aspectos geológicos e o arcabouço estrutural da área, 
identificando-se quatro plugs, dos quais, foram coletadas cinco amostras, duas AB01 e AB04 do maior plug 
a SW, e uma amostra de cada um dos demais a NE (AB09A, AB09B e AB09C). As amostras foram fracionadas 
em três alíquotas e destinadas à petrografia, análise por microssonda eletrônica de minerais e geoquímica 
de rocha total. 

A preparação das lâminas delgadas esteve a cargo do Laboratório de Laminação da Universidade do Vale do 
Rio dos Sinos - Unisinos. As lâminas AB01B e AB09B foram analisadas pela Microssonda eletrônica JEOL - JXA 
8230 – Superprobe (15 Kv, 20 nA e feixe de 2 micrometros) no Laboratório de Microscopia e Microanálises 
do Departamento de Geologia da Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP. As amostras AB09B e AB04 
foram submetidas a análise geoquímicas de rocha total, realizadas pela SGS Geosol Laboratório LTDA, 
através de pastilhas calcinadas e digeridas por solução multiácida, para estimativa qualitativa e quantitativa 
de elementos maiores, menores e traços, por fluorescência de raios x, espectrometria de emissão óptica e 
de massas.
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RESULTADOS E DISCUÇÕES 

Foram identificados quatro plugs decimétricos a métricos de rocha alcalina, intrudindo os OGM, e justapostos 
ao seu plano de foliação de tendência NE, sem evidências de transporte tectônico ou boudinagem (Figura 
2). Os afloramentos ocorrem em corte de estrada, recobertos por camada de solo castanho escuro, não 
sendo possível a visualização dos corpos alcalinos em planta. Lateralmente aos plugs, desenvolvem-se 
camadas de saprólito, de cor castanha que gradam para coloração avermelhada no contato com a rocha 
encaixante. 

Figura 2: Perfil geológico da área de estudo, mostrado a intrusão dos PFS, justapostos ao plano de foliação. Borda tracejada em 
preto mostra o contato inferido. No detalhe superior podem ser vistos: a) em vermelho o contato do PFS com encaixante; b) foliação 

da rocha encaixante OGM e c) superfície de alteração do PFS. Fonte: Elaborada pela autora.

3.1 PETROGRAFIA E QUÍMICA MINERAL

Os fonolitos possuem capa de alteração castanho amarelada e cor cinza escura esverdeada na fratura 
fresca, sendo mesocráticos, maciços e microporfiríticos. Os microfenocristais, que possuem o tamanho de 
grão entre 0,2 à 0,7 mm, são representados por anfibólios, feldspatos, piroxênios, micas e feldspatoides e 
estão alinhados marcando a textura traquítica. A matriz afanítica é constituída por feldspatos, piroxênios, 
feldspatoides e de forma acessória, apatita e minerais secundários como analcima, natrolina, goetita e 
vemiculita.

Os anfibólios ocorrem como microfenocristais, com tamanho de grão inferior 0,5 mm, com hábito tabular, 
são zonados, apresentando um núcleo de ferropargasita e ferro-edenita, com bordas de hastingsita, 
classificados segundo Leake et al. (1997) (Figura 3), segundo a análise química mineral (Tabela 1). 
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  1B_1 1B_2 1B_3 1B_4 1B_5 1B_6 1B_7
SiO2 38,294 38,377 39,47 39,385 39,714 39,524 39,078
TiO2 0,698 0,581 2,923 3,212 3,334 2,847 0,815

Al2O3 10,409 10,967 11,332 10,978 10,725 11,165 9,414
Cr2O3 0,000 0,042 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

FeO 31,642 31,856 24,49 24,147 23,702 23,765 31,668
MnO 1,124 1,070 0,549 0,549 0,485 0,520 1,238
MgO 0,844 0,858 4,275 4,578 4,835 4,496 0,679
CaO 9,203 9,271 10,408 10,434 10,366 10,411 9,175

Na2O 3,079 3,005 2,335 2,502 2,365 2,409 2,946
K2O 1,835 1,783 1,768 1,761 1,752 1,764 1,806
ZrO2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL 97,128 97,810 97,551 97,546 97,278 96,901 96,819
Si 6,242 6,190 6,232 6,227 6,273 6,278 6,404

Al (vi) 0,241 0,275 0,341 0,273 0,270 0,369 0,222
Fe3+ 0,777 0,878 0,141 0,079 0,079 0,030 0,638
CaB 1,607 1,602 1,760 1,767 1,754 1,772 1,611

(Na+K)A 0,962 0,909 0,831 0,890 0,831 0,871 0,924
Mg/(Mg+Fe2+) 0,055 0,057 0,246 0,257 0,272 0,254 0,043

Tabela 1:  Análise química parcial de anfibólios, com abreviações de amostras 1B - 9B e identificação do ponto de amostragem. 
Fonte: elaborada pelos autores.

 

Figura 3: Diagrama classificatório de anfibólios cálcicos segundo Leake et al., (1997), modificado pela autora.

Os feldspatos alcalinos são representados por sanidina, ortoclásio e subordinadamente anortoclásio, na 
forma de microfenocristais com grão inferior a 0,5 mm, e na matriz inferior a 0,05 mm. Os plagioclásios 
são sódicos, representados principalmente pela albita e compõem cerca de 5% do núcleo de cristais de 
feldspatos zonados, interpretados segundo diagrama classificatório de Deer et al., (1981).
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  1B_81 1B_83 1B_16 1B_18 1B_19 9B_16 9B_67 9B_93 9B_94 9B_96
SiO2 48,431 48,592 51,932 51,673 47,488 52,422 51,767 48,325 52,982 51,150
TiO2 0,285 0,225 0,615 0,110 0,174 0,241 0,629 0,356 0,282 0,447

Al2O3 1,265 1,227 1,109 0,717 1,221 1,816 1,153 1,357 1,085 1,689
Fe2O3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Cr2O3 0,000 0,000 0,031 0,000 0,041 0,025 0,000 0,006 0,030 0,073

FeO 24,858 24,426 29,829 28,860 26,541 29,797 29,138 27,555 29,107 28,109
MnO 1,770 1,560 0,749 0,573 2,389 0,245 0,749 1,713 0,625 0,736
MgO 0,714 0,691 0,105 0,052 0,600 0,035 0,042 0,693 0,080 0,127
CaO 16,856 16,090 5,537 1,495 16,422 0,919 5,258 16,749 1,242 6,195

Na2O 3,297 3,473 9,859 11,828 3,107 12,373 10,044 3,303 13,271 9,339
K2O 0,047 0,085 0,025 0,038 0,202 0,166 0,056 0,028 0,020 0,172
Total 97,523 96,369 99,791 95,346 98,185 98,039 98,836 100,085 98,724 98,037

Si 1,977 2,002 1,987 2,029 1,937 1,995 1,994 1,931 1,989 1,990
Ti 0,009 0,007 0,018 0,003 0,005 0,007 0,018 0,011 0,008 0,013
Al 0,061 0,060 0,050 0,033 0,059 0,081 0,052 0,064 0,048 0,077

Fe+3 0,232 0,204 0,672 0,805 0,312 0,836 0,676 0,310 0,914 0,627
Cr+3 0,000 0,000 0,001 0,000 0,001 0,001 0,000 0,000 0,001 0,002
Fe+2 0,617 0,638 0,282 0,142 0,593 0,112 0,263 0,611 0,000 0,287
Mn 0,061 0,054 0,024 0,019 0,083 0,008 0,024 0,058 0,020 0,024
Mg 0,043 0,042 0,006 0,003 0,036 0,002 0,002 0,041 0,004 0,007
Ca 0,737 0,710 0,227 0,063 0,718 0,037 0,217 0,717 0,050 0,258
Na 0,261 0,277 0,731 0,900 0,246 0,913 0,750 0,256 0,966 0,704
K 0,002 0,004 0,001 0,002 0,011 0,008 0,003 0,001 0,001 0,009
Q 1,398 1,391 0,515 0,208 1,347 0,152 0,482 1,369 0,054 0,553

J (Na+) 1,107 1,081 2,909 3,477 1,236 3,661 2,957 1,260 3,856 2,823
Q 75,330 75,330 32,380 17,810 74,380 12,480 25,420 75,360 6,320 32,410
Jd 10,160 10,160 5,660 0,000 3,800 5,490 5,000 5,460 4,780 5,570

Aeg 14,510 14,510 61,960 82,190 21,820 82,030 69,570 19,180 88,900 62,020

Fotografia 1 - Imagem de elétrons retro-espalhados de microssonda eletrônica com escala gráfica 100μm. A) feldspato zonado, 
mostrando bordas de sanidinas (sa) e núcleo de anortoclase (anrt), em aumento de 120X; B) microcristais de nefelina indicados 
com setas vermelhas, em aumento de 220X C) e D) zonação em anfibólios hastingsita (hs), ferro-pargasita (fprg) e ferro-edenita 

(fed), com aumento de 270 X e 80X; E) zonação de clinopiroxênio aegirina (aeg) e aegirina-augita (agt), com aumento de 270X; e F) 
microcristais de apatitas indicados com setas vermelhas com aumento de 50X. Fonte: LMIc – UFOP, modificado pela autora.

3.2 GEOQUÍMICA DE ROCHA TOTAL

A partir dos dados geoquímicos de rocha total (Figura 5) e conforme classificação geoquímica TAS (Total 
Alkali-Silica), as duas amostras analisadas do PFS (AB09B e AB04) se classificam como fonolitos (Figura 
5), da mesma fora que os dados da SAPC (GRECCO et al., 2015; BARBIERI et al., 1987). Os PFS apresentam 
caráter sódico e nesse ponto diferem da SAPC, que tem caráter transicional (inset Figura 5), conforme 
digrama discriminante de Comin-Chiaramonti e Gomes, (1996).
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  AB09B AB04   AB09B AB04
SiO2 58,40 57,40 K 40000,00 27900,00
TiO2 0,04 0,04 Rb 100,20 102,20

Al2O3 20,50 20,10 Sr 9,20 28,70
Fe2O3 4,33 4,21 Zr 1801,10 1846,00
MnO 0,21 0,21 Nb 150,84 159,81
MgO <0,1 <0,1 Ba 8,00 9,00
CaO 0,69 0,70 Ta 13,16 14,03

Na2O 10,20 9,49 Y 65,15 67,82
K2O 5,17 5,01 La 125,70 131,90

P2O5 0,03 0,03 Ce 221,40 229,40
BaO 0,01 <0,01 Pr 21,54 23,31

Cr2O3 <0,01 <0,01 Nd 68,50 71,08
Nb2O5 <0,05 <0,05 Sm 11,20 10,80
V2O5 <0,01 <0,01 Eu 0,59 0,58
L.O.I. 1,62 2,79 Gd 9,76 10,01
Total 101,20 99,98 Tb 1,68 1,89

Dy 11,18 10,85
Er 6,88 7,38
Yb 8,30 8,70
Lu 1,29 1,26

 Th 22,60 23,50
U 9,54 10,02

 
Figura 5: Análises geoquímicas de rocha total das amostras AB09 e AB04 para elementos maiores, menores e traços para Plugs 
Fonolíticos Solidez;  Classificação geoquímica TAS (Total Alkali-Silica) e inset digrama discriminante de Comin-Chiaramonti e 

Gomes, (1996) para os Plugs Fonolíticos Solidez e a Suíte Alcalina Passo da Capela, modificados pela autora.

A interpretação geoquímica do diagrama multielementar de ETR normalizado pelo condrito (EVENSEN; 
HAMILTON; O’NIONS, 1978), indica um enriquecimento de ETRs, mais pronunciado de ETRL do que ETRP, 
com exceção de Eu (Figura 6A). Estes resultados indicam um possível fracionamento de fases minerais. 
O comportamento médio da SAPC apresenta tendências semelhantes aos dos PFS, porém com menor 
enriquecimento relativo de ETRs.
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Figura 6: Diagramas multielementares para os Plugs Fonolíticos Solidez e a Suíte Alcalina Passo da Capela: A) ETRs de normalização 
pelo Condrito, segundo Evensen et al.,(1978); e B) normalização por OIBs, segundo Sun e McDonough (1989), modificados pela 

autora.

A análise do diagrama multielementar da Figura 6B, contendo os elementos incompatíveis normalizados 
pelo Ocean Island Basalts (OIBs – basaltos de ilha oceânica) segundo Sun e McDonough (1989), revelam 
que tanto os PFS e SAPC apresentam similaridade geoquímica com estes basaltos, assim como acontece 
com outras rochas alcalinas mesozoicas. (RICCOMINI; VELÁZQUEZ; GOMES, 2005). A anomalia negativa de 
Ba e Sr nos PFS, com relação aos SAPC, possivelmente se devem a uma diferença na cristalização fracionada 
entre ambos.

4 CONCLUSÕES

A análise de dados petrográficos e geoquímicos permitiram a comparação entre os Plugs Fonolíticos 
Solidez (PFS) e a Suíte Alcalina Passo da Capela (SAPC), evidenciando que as diferenças mineralógicas, as 
anomalias negativas de elementos incompatíveis além do enriquecimento relativo de ETRs demostram 
que, os PFS constituem um novo litodema alcalino. Segundo a argumentação de Scheibe (1989) o 
comportamento na SAPC, com um padrão côncavo em forma de “V” para os ETRs, pode ser explicado 
por processos de fracionamento, formando um trend evolutivo com origem em basanitos, originando 
aos fonolitos tefríticos que também foram fracionados e formaram fonolitos. Esse comportamento, por 
semelhança, pode explicar a origem dos PFS.

A SAPC e os PFS possuem assinatura geoquímica semelhante, relacionáveis aos Ocean Island Basalts (OIBs 
– basaltos de ilha oceânica), porém com maior enriquecimento relativo de elementos incompatíveis. 

Conceição et al. (2019), com base em dados geoquímicos e isotópicos, afirmam que a fonte do magmatismo 
que originou o Kimberlito Rosário-6, com idades U-Pb ca. 128Ma, localizado à aproximadamente 220 km da 
área de estudo, tem origem a partir de um manto depletado e metassomatizado por fluídos ricos em H2O 
e CO2 e silicatos, derivados da reciclagem de uma antiga placa oceânica subduzida (eclogítica), anterior a 
abertura do Oceano Atlântico Sul. Com base nestes argumentos, é possível justificar as anomalias positivas 
de elementos incompatíveis do manto metassomatizado subjacente à Província Alcalina Piratini. 

Desta forma, durante a reativação mesozoica, o manto metassomatizado poderia ter sido fundido 
parcialmente por descompressão, originando os líquidos magmáticos que sofreram cristalização 
fracionada, conforme o trend evolutivo descrito por Scheibe (1989), e formaram a Suíte Alcalina Passo da 
Capela e os Plugs Fonolíticos Solidez.  
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T18TEMA 18

Sensoriamento Remoto, Geoestatística e 
Modelagem Espacial
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DIGITAL MAPPING OF P-LI-BE CONTENTS: A PROPOSAL TO 
RECOGNIZE LCT TYPE PEGMATITES

Pinheiro, H.S.K.1; Lopes, J.C.2; Mello, F.M. 1; Bilal, E.3                                                                             
1Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro(UFRRJ); 2Universidade Federal do Rio de Janeiro(UFRJ); 3Ecole Nationale 

Supérieure des Mines de Saint-Etienne (ENSM-SE)

ABSTRACT: The goal of this study is the preliminary mapping of P-Li-Be contents related to pegmatites 
fields from the Eastern Brazilian Pegmatite Province (EBPP) at the Conselheiro Pena pegmatite district 
of Minas Gerais State. The study was based on machine-learning tools, gathering air-borne gamma-ray 
spectrometric and magnetometric data, Sentinel-2 MSI data, numerical terrain models, and field data 
(47 samples). Based on the relation between the element’s contents and covariates (remote sensing 
and topographic data) statistical models were built to represent the spatial variability of Li, Be and P2O5 
contents. Posteriorly, the resulting maps were combined through cluster analysis (k-means). The model’s 
validation was based on 63 control samples from the Geological Survey of Brazil (CPRM) not used at the 
model’s training procedures. In general, the Sentinel, radiometric and topographic data were related 
to all elements, however magnetometric data showed low relevance. Better performance to predict all 
three elements were obtained through tree-based models, in which Random Forest models showed 
better performance based on statistical accuracy indexes and generalization for the entire area. The 
cluster analysis identified five classes based on a combination of Li, Be, P2O5 contents, and based on this 
approach was possible to identify areas with the possibility to prospect LCT-Type pegmatites bodies. Zone 
3 showed better concordance with control samples (43%) and the geological map where embedding rocks 
correspond to schist, gneisses, and granites with mineralized pegmatite bodies. Based on preliminary 
analysis presented in this paper the approach showed to be useful to reduce the initial area to less than 
30% that are prospectable to pegmatite fields. Detailed studies should be carried out to understand better 
the behavior of variability in zones 2, 3, and 4, where special attention should be paid to the structures that 
condition the pegmatite’s emplacement.

KEYWORDS: Airbone Gamma-Ray Spectral Data, Datamining, Cluster Analysis

1. INTRODUCTION

The Eastern Brazilian Pegmatitic Province - EBPP (Paiva,1946) at the Conselheiro Pena Pegmatite District 
(Pedrosa-Soares et al., 2011), a northern region of Minas Gerais State, is a well-known as a source of 
valuable gems and where other products from pegmatites are also exploited. Ordinary minerals explored 
economically are lepidolite, spodumene, ceramic feldspar, and tourmaline. The economic potential of this 
region was studied by Quéméneur & Lagache (1999), Morteani et al. (2000) and Bilal et al. (2000, 2012).
Geophysical data are useful to relate field data and air-bone data that aid in mapping structural and 
geological domains (Araujo Neto et al., 2018, Silva et al., 2010). Uranium (U), Thorium (Th), and Potassium 
channels are combined in band ratios and ternary maps, highlighting anomalies that can be related to 
pegmatite bodies (Silva et al., 2010, Eberle et al., 2010). Recent studies gather orbital and sub-orbital 
remote sensing data to identify target areas with Li-bearing minerals related to pegmatites fields (Cardoso-
Fernandes et al., 2018, Cardoso-Fernandes et al., 2019). In general, these studies are developed by using 
multispectral sensors with spectral bands and indexes related to Li minerals’ spectral signatures (Perrotta 
et al., 2005; Mendes et al., 2017).
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Considering all challenges in mapping pegmatites and the importance of the study area to mineral 
prospection, the study goal is to map chemical elements related to LCT-types pegmatite types’ geochemical 
signatures through cluster classification to identify potential areas with occurrence of pegmatitic fields.
The proposed approach gathers remote sensing and geophysical, morphometrical data allied with field 
data to build numerical models to explain element contents variability that can aid mineral prospection of 
LCT-type pegmatite bodies at the EEBP.

2. MATERIALS AND METHODS

2.1. Database acquisition and processing

The geochemical samples used as input data to build the predictive models were obtained from Nalini Jr. 
(1997). The analytical procedures adopted to determine total rock geochemistry were ICP-MS, as described 
by Nalini Jr. (1997).

Preliminary analysis was performed to understand the variability of the elements regarding the sample set, 
and normalization was performed to analyze the geochemical signatures from the lithotypes at the area. 
Samples analytical data were normalized adopting ocean ridge granites (ORG) reservoir (Pearce et al.,1984). 
ORG normalized dataset was evaluated through spidergrams aiming to select a representative sample set 
to perform the spatial modeling procedures, further described. This procedure was implemented at the R 
software through the GCDKit package (Janoušek et al., 2006) and allowed to select 47 samples as input at 
spatial variability for elements contents. Most of the samples removed present spatial location outside of 
the study area or contains outlier data.

In parallel, another available dataset was organized with the pegmatites mapped occurrences to perform 
as ground control points in the model’s validation process. These sample locations were acquired through 
CPRM databases (Mineral resources from Conselheiro Pena and São Gabriel da Palha charts), at a scale of 
1:100.000 (CPRM, 2000) and the Geological map from Minas Gerais state, at scale 1:1.000.000 (CPRM, 2014). 
Additionally, a field campaign was carried out in January 2020, and the visited field points were also added 
to the ground control points dataset.

The images used were captured by the Sentinel-2A MSI (MultiSpectral Instrument) sensor on November 
05-2019, acquired in the ESA Sentinels Scientific Data Hub through the Earth Explorer platform (available 
at: https://earthexplorer.usgs.gov/) and processed at the QGIS. Desktop v.2.12.3-Lyon software. Spectral 
indices to highlight peculiar mineral reflectance were computed, as purposed by Sabins (1999), Ali and 
Pour (2014), and Cardoso-Fernandes et al. (2019). All images were built with 20 m of spatial resolution.
Air-bone radiometric and magnetometric data were obtained from Projeto Leste (Area 12) executed by 
Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (CODEMG) and Companhia de Pesquisa de 
Recursos Minerais (CPRM) obtained in 2007 and 2008. The geophysical data (xyz format) was processed in 
Oasis Montaj v.9.8, where a geodatabase (gdb format) was created respecting the boundaries of the study 
area and the projection system used to all georeferenced data (Universal Transverse Mercator – UTM, Zone 
24S, horizontal datum SIRGAS2000). 

The gamma-ray spectral data were interpolated by using the minimum curvature method (Briggs, 1974). 
Regular grids with 100 m spatial resolution were created for the channels eU (ppm), eTh (ppm), eK (%), and 
resampled to 20 m resolution. 
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Regarding the magnetometric data, the interpolation was executed adopting the bidirectional 
interpolation method (BIGRID) that resulted in the anomalous magnetic field (CMA) map (nT). The analytical 
signal amplitude filter (ASA) was applied (nT/m) to the CMA map. The total horizontal gradient (GHT) and 
the vertical gradient (Gz) were also created after reduction to the pole (RTP) procedure (nT/m, both). 
The inclination of the analytical signal (ISA) was also calculated (rad) from the gradient maps. Similar to 
radiometric data, the rasters were firstly interpolated to 100 m spatial resolution and posteriorly resampled 
to 20 m resolution.

Primary and secondary covariates used to represent terrain characteristics were derived from a Digital 
Elevation Model (DEM), with 20 m of spatial resolution, created from primary elevation data obtained from 
the Conselheiro Pena Topographic chart (SE-24-Y-C-II), at scale 1:100.000, obtained from the Brazilian army 
database (Banco de Dados Geográficos do Exército Brasileiro – BDGEx). The digital elevation model was 
created in ArcGIS Desktop by Topo to raster tool, and the derived attributes were obtained from the SAGA-
GIS software.

Numerical and spectral data were integrated with field data and posteriorly processed in R and RStudio 
open-source software to build predictive models to represent the spatial variability of those elements’ 
contents. These procedures are further described. 

2.2. Modelling spatial variability of elements contents
A sequence of procedures was adopted to model the spatial variability of chemical elements/compounds 
(Li, Be, P2O5). Firstly, the analytical data from the samples (Nalini Jr, 1997) were normalized to aid the 
selection of representative samples to represent Li, Be and P2O5 contents at the distinct lithotypes. After 
this analysis, outlier samples were removed from the original dataset, and the remaining samples (47) were 
used to calibrate the algorithms. 
In sequence, to select the potential covariates (independent variables) that present correlation with each 
one of the predicted elements (Li, Be, P2O5) was selected through a Pearson’s correlation analysis, at 95% 
significance level, executed by using “corrplot” package in R environment (R Development Core Team, 
2013). The final covariates dataset was obtained from these procedures and used in the machine-learning 
steps. The models applied to map the contents of the element were Multiple Linear Regression (MLR), 
Boosted Regression Trees (BRT), and Random Forest (RF).
The MLR algorithm adopted the stepwise (backward) procedure, fitting the model by removing variables 
according to confidence level (95%). The BRT models were executed at the R environment using the gbm 
package (Greenwell et al., 2019) with 300 trees and a learning rate equal to 1.0. Three parameters are 
necessary (Liaw & Wiener, 2002) to implement the RF model: the number of trees in the forest (ntree); the 
minimum amount of data in each terminal node (nodesize); and the number of covariates used in each 
tree (mtry). The ntree value was set to the system default (500). The nodesize value was set to five for each 
terminal node, and the mtry value chosen in this study was according to Liaw & Wiener (2002), which 
propose an amount corresponding to the root square of the total number of predictor variables.
The model’s assessment to choose the best map to represent the selected elements comprised the 
comparison of the three methods (MLR, RF, BRT) regarding statistical indexes as the Root Mean Square 
Error (RMSE) and coefficient of determination (R2) determined by cross validation procedure, as well the 
coherence of the models’ generalization to the entire area.

2.3. Identifying target areas for pegmatite fields occurrence
The final step of the proposed mapping strategy comprises the grouping of elements contents trends 
through a non-supervised classification using the IsoCluster K-means method, using as input the contents 
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of the element mapped at the previous step.

Several parameters, addressing the optimization of centroids number, were tested to define what best 
adjusted number of resulting classes according to the geological map and ground control points. This issue 
was addressed by testing different cluster grouping, considering classes number (3 to 8) and interactions 
(0 to 8000). 

The cluster grouping procedure was performed at the R environment through the Vegan package 
(Oksanen et al., 2007), where the number of resulting classes was optimized, taking into account the 
“Simple Structure Index” (SSI) criterion. The resulting classes (zones) were contrasted with geological map 
(at scale 1:100.000) and with the pegmatites mapped occurrences (63 ground control points), aiming to 
identify possible areas relating to pegmatite fields. All the procedures proposed to map the pegmatite 
target areas are summarized in the flowchart below (Figure 1).

Figure 1. Flowchart summarizing the mapping strategy adopted

3. RESULTS

The data normalization allows comparing geochemical signature from pegmatites, and their embedded 
rocks, from the rocks those where the occurrence of these bodies is restricted. The spidergrams (simple 
line and field-type) fit well to this purpose once they highlight patterns in elements variability to different 
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samples, as presented in Figure 2. 

The analysis of chemical signature could highlight the distinct behavior among the suites, the host the 
pegmatite bodies. The combination of elements could represent different chemical groups and behavior, 
all related to the pegmatite LCT-types pattern. It can be highlighted that the present study presents only a 
part of the research project where other elements were also mapped and grouped in the cluster procedures.

Figure 2. Spidergram from ORG normalized dataset. a) Field-type spidergram (Green: Granitoids and granites – 
Urucum suite; Red: Granitoids Galileia suite; Black: Pegmatites and tourmaline facies; b) Spidergram from Urucum 

suite (Green: Pegmatite facies; Black: Granitoids (data source: Nalini Jr., 1997)

Data considered an outlier (different from the other samples in a dataset and does not seem to fit the 
same pattern) were removed from the sample set, addressing the amplitude of values after visual analysis 
based on the spidergrams. In the original Nalini Jr. (1997) sample dataset with 89 samples, 35 samples were 
removed once collected outside the study area. The 54 remaining samples were submitted to the previous 
analysis, and seven samples were removed as outliers or low representativeness for mapping purposes (as 
enclaves, for example). The final dataset used at the machine-learning procedures gathered 47 samples 
with geochemical data., the values of the remote sensing data (sentinel spectral bands and indexes, and 
geophysical data) and topographic attributes spatially were associated with the selected field samples 
(Nalini Jr., 1997), to perform a Pearson’s correlation analysis, with 95% confidence level, in order to select 
the potential covariates to predict the elements content variability.

Finally, from the initial dataset with 52 covariates (7 radiometric, 6 magnetometric, 23 sentinel data, 16 
topographic), after the correlation analysis was possible to remove nine covariates, among them three 
related to magnetic data (CMA, CMA_RTP), four from Sentinel 2A data (Ferric Iron and Iron oxides indexes, 
band 11 and 12), and three topographic (Slope Heigh, Standard Heigh and Terrain Roughness Index- TRI) 
that did not present significative (at 95%) correlation with any of selected elements. Despite removing 
the ten covariates previously described, the remaining ones were combined at different sets to build the 
models respecting the correlations pointed out by correlation analysis for each selected element. 

To model the spatial variability of elements contents, the respective set of correlated covariates was used 
to build the models tested (MLR, BRT, RF), and the statistical indexes for training and testing procedures, 
were cross validation procedures (CV) are performed, are presented at Table 5.
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Table 5. Statistical indexes for Li, Be, and P2O5 prediction by the three algorithms tested

Models BRT MLR RF

R2 RMSE R2(CV) RMSE(CV) R2 RMSE R2(CV) RMSE(CV) R2 RMSE R2(CV) RMSE(CV)

Li 0.81 18.902 0.16 42.616 0.72 22.718 0.12 58.592 0.19 39.28 0.18 39.54

Be 0.93 0.245 0.38 0.77 0.88 0.323 0.11 3.67 0.41 0.728 0.41 0.729

P2O5 0.75 0.042 0.25 0.079 0.73 0.044 0.01 3.443 0.29 0.072 0.3 0.071

BRT= Boosted Regression Trees; MLR= Multiple Linear regression; RF= Random Forest; RMSE= root-mean-square error; 
CV= cross validation

Among the three models tested, the BRT presented a better performance for the training procedure to all 
elements. However, the RF models presented a better performance at the testing procedure, based on the 
statistical indexes obtained from cross validation and the coherence of the generalization for the entire 
area. In this sense, MLR models showed the worse fit to the models created based on the sample dataset. 
Models based on linear regression probably will require a larger dataset to better fit the models when 
compared with tree-based models (Pinheiro et al., 2018). In maps created from MLR models, it is common 
to observe in the generalization for the entire area that the predicted values go far beyond the amplitude 
of the input data, which sometimes are artifacts, unreal, and impossible to observe in nature (Figure 3).

Figure 3. Map generated to represent the spatial variability of Lithium and Beryllium for the three tested models (BRT = Boosted 
Regression Trees; MLR = Multiple Linear Regression; R.F. = Random Forest)
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The models’ performance for Be and P2O5 was regular (R2=0.4 and 0.3, respectively) and low for Li (0.2). 
However, considering the limitations regarding the input samples, the results are promising, and other 
models and covariates could be tested to improve the models.

The unsupervised classification procedure defines the area in classes (cluster) with similar behavior, 
considering the spatial variability of the input data (element maps), having the centroid calculated by the 
k-means method (Figure 4).

Figure 4. Optimizations of cluster grouping for Li, Be, P2O5

Although the SSI criterion showed an optimal class number equal to six, the resulting map from this 
grouping showed great dispersion and poor relation with the geological map from CPRM (2000). In this 
sense, the next number of classes (zones) pointed by SSI criterions was equal to five zones, which showed 
better relation with geological map and better interpretability.

In an intent to validate and better understand the grouping from the k-means cluster, 63 control sampling 
points were associated with the resulting map, and Figure 5 below shows the location of pegmatite field 
samples previously mapped and not used at the modeling procedure. In general terms, the clusters 
grouped the values of the elements as follows:

• Zone 1: Higher average values for Li, Be, and P2O5.
• Zone 3: The greater agreement between groups and occurrence of pegmatites 
                (comprises average values of the elements’ contents)
• Zone 5: Lower average values.
• Zones 2 and 4: present an intergrade between the contents of the compounds.
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Figure 5. Resultant map from cluster analysis combining Li, Be, and P2O5.

4. DISCUSSION

Among the covariates from Sentinel 2A data, both index Ferric Iron and Iron oxides, purposed by Cardoso-
Fernandes et al. (2019) and Sabins (1999), respectively, did not present any significative correlation, as well 
bands 11 and 12. Although, the index derived from band 11, purposed by Ali and Pour (2014), presented a 
correlation with all elements except P2O5.

The correlation analysis pointed out significative correlations between 0.1 to 0.5 (positive or negative) 
among P2O5, Li, and several bands and indexes derived from Sentinel 2A data. Indexes purposed to identify 
Li-bearing minerals (spodumene and lepidolite) did not significantly correlate with the Li values from the 
samples. It is probably due to the input dataset from Nalini Jr. (1997) that was not focused on grabbing the 
mineralized pegmatite bodies. Another reasonable explanation is the low number of samples representing 
the pegmatite and tourmaline facies (less than 10% of the samples from the dataset).

Few covariates from magnetometric air-bone data showed a significant correlation with the selected 
elements. CMA and CMA from reducing to pole filter (RTP) did not correlate with any selected elements. 
On the other hand, Gamma spectrometry contributes to the lithological diversity caused by the variation 
in the concentration of radioelements K, U, and Th and their relationship with hydrothermal events, as 
observed by Araújo Neto et al. (2018). The air-bone geophysical survey’s K (%) channel presents significative 
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correlation with all geochemical elements and other channels. On the other hand, the ratio between U and 
Th presented significative correlation, only with P2O5.

According to the resulting maps from all models tested, a general trend for the higher contents of Li and 
Be can be observed closer to granites from the Urucum suite at the upper high portion of the area. The 
convexity parameter showed the potential to be a great predictor once it presented a significant correlation 
with Li and P2O5. In general, the relative height and slope positions showed a low correlation with the 
selected elements, except for P2O5, which showed great correlation with several topographic parameters, 
including Normalized height. The models’ generalization for P2O5 showed irregular patterns controlled by 
topographic features.

Based on the map generalization assessment, the maps created from the RF and BRT models showed 
better coherence with natural landscape patterns and geological features. A limitation of this study is the 
input data, which was compiled from different author publication and depended directly on the respective 
goal from that study, but also lack of funding, and the poor accessibility of pegmatite sites, as highlighted 
by Vikström et al. (2013) and observed in the campaign executed at the area. 

Based on the preliminary cluster analysis, zone 3 showed better concordance with control samples 
(43%) and the geological map where embedding rocks correspond to schist, gneisses, and granites with 
mineralized pegmatite bodies. Detailed studies should be carried out to understand better the behavior 
of variability in zones 2, 3, and 4, where special attention should be paid to the structures that condition 
the pegmatite’s emplacement. The pegmatitic bodies observed in the area are centimetric to metric 
dimensions, sometimes conditioned along the foliation, subparallel boudins to the foliation, or in the fold 
axis, in agreement with Nalini Jr. (1997) and Bilal et al. (2012).

5. CONCLUSIONS

The strategy to reduce the covariates used to map each selected element using correlation analysis 
was important to reduce the model’s complexity, providing more efficiency at the machine-learning 
procedures. In general, the Sentinel, radiometric and topographic data were related to all elements tested. 
The magnetometric data showed minor importance in predicting the contents of the elements.

The maps created to represent all elements showed better performance when derived from tree-based 
models (Boosted Regression Trees and Random Forest models) when compared with linear regression 
models according to the statistical accuracy indexes and visual assessment, once showed for the last one, 
values varying beyond that one’s found in nature. In general, the tree-based models presented a low 
performance for Li (R2 values lower than 0.3) regular performance for Be and P2O5 (R2 ranging between 
0.3-0.5).

The preliminary cluster analysis showed concordance with geological map and pegmatites previously 
mapped (43%), where embedding rocks correspond to schist, gneisses, and granites from Urucum suite. 
However, further studies should to be developed addressing the structural conditions of pegmatites 
emplacement and other elements related with pegmatite facies (path-finders).

This research belongs to a graduation conclusion research, and only part of the results was presented 
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in this paper. Despite the limitations of input data regarding scale of covariates and reduced number 
of geochemical data, further analysis should address other predictive algorithms, as fuzzy and artificial 
neural networks, to improve the models’ accuracy and the grouping of other key elements (target and 
pathfinders).

6. REFERENCES

Ali, A.; Pour, A. (2014). Lithological mapping and hydrothermal alteration using Landsat 8 data: a case 
study in area mining district, red sea hills, Sudan. Int. J. Basic Appl. Sci. 3 (3).
Araújo Neto, J. F. de, Santos, G. L., Albuquerque e Souza, I. M. B. de, Barreto, S. de B., Santos, L. C. 
M. de L., Bezerra, J. P. S., Carrino, T. A. (2018). Integration of remote sensing, air-borne geophysics and 
structural analysis to geological mapping: a case study of the Vieirópolis region, Borborema Province, NE 
Brazil. Geol. U.S.P., Sér. cient., São Paulo, v. 18, n. 3, p. 88-103.
Bilal, E.; Horn, H.; Nalini Jr., H.; Mello, F. M.; Correia-Neves, J. M.; Giret, A.; Moutte, J.; Fuzikawa, K.; 
Fernandes, M. L. (2000). The Neoproterozoic Granitoid Suites in Southeastern Brazil, Revista Brasileira de 
Geociências, Vol. 30, No. 1, 2000, pp. 51-54. 
Bilal, E.; Horn, A. H.; Mello, F. M. (2012). P-Li-Be Bearing Pegmatites of the South East Brazil. International 
Journal of Geosciences, 2012, 3, 281-288. doi:10.4236/ijg.2012.32029.
Cardoso-Fernandes, J., Lima, A., Teodoro, A.C. (2018). Potential of Sentinel-2 Data in the Detection of 
Lithium (Li)-bearing Pegmatites: A Study Case. SPIE Remote Sensing, SPIE,15pp.
Cardoso-Fernandes, J., Teodoro, A. C., Lima, A. (2019). Remote sensing data in lithium (Li) exploration: 
A new approach for the detection of Li-bearing pegmatites Int J Appl Earth Obs Geoinformation 76. pp.10–
25. https://doi.org/10.1016/j.jag.2018.11.001
Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM. (2000). Projeto Leste: Folhas Conselheiro Pena/
São Gabriel da Palha - SE.24-Y-C-II and SE.24-Y-C-III (parte), escala 1:100.000. Maria Jose Resende Oliveira 
– Belo Horizonte: SEME/COMIG/CPRM. 83p, v.23; mapa e anexos (Serie Programa de Levantamentos 
Geológicos Básicos do Brasil – PLGB).
Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM. (2014). Serviço Geológico do Brasil; Codemig. 
Mapa geológico do estado de Minas Gerais. Belo Horizonte: CPRM, 2014. Escala 1:1.000.000. 1 mapa, color.
Eberle, D. G., Daudi, E. X. F., Muiuane, E. A., Pontavida, A. M. (2010). Mapeamento aero-geofísico de 
pegmatitos mineralizados na Província Pegmatítica de Alto Ligonha, no norte de Moçambique. Revista 
Brasileira de Geociências. 40(4), p.527-536.
Greenwell, B., Boehmke, B., Cunningham, J. (2019). Generalized Boosted Regression Models. Package 
‘gbm’ v. 2.1.5. Available at: https://CRAN.R-project.org/package=gbm; Accessed in: July 01 2020.
Janoušek, V.; Farrow, C. M.; Erban, V. 2006. Interpretation of whole-rock geochemical data in igneous 
geochemistry: introducing Geochemical Data Toolkit (GCDkit). Journal of Petrology 47 (6): 1255-1259. 
https://doi.org/10.1093/petrology/egl013
Liaw, A., Wiener, M. (2002). Classification and regression by randomForest. R News. v.2, n.3, p.18-22.
Mendes, D., Perrotta, M. M., Costa, M. A. C., Paes, V. J. C. (2017). Mapeamento espectral para identificação 
de assinaturas espectrais de minerais de lítio em imagens ASTER (NE/ MG). Anais Do XVIII Simpósio Brasileiro 
De Sensoriamento Remoto 5273–5280.
Morteani G., Preinfalk C., Horn A.H. (2000). Classification and mineralization potential of the pegmatites 
of the Eastern Brazilian Pegmatite Province. Mineralium Deposita, 35: 638-655.
Nalini Jr. H.A. (1997). Caractérisation des suites magmatiques néoprotérozoïques de la region de 
Conselheiro Pena et Galiléia (Minas Gerais, Brésil). Etude géochemique et structurale des suites Galiléia et 



Contribuições à Ciência e Técnica dos(as)
Jovens Geólogos(as) Brasileiros(as)

345

IS
BN

 | 
 9

78
-6

5-
99

26
88

-4
-7

Urucum et relations avec les pegmatites à éléments rares associées. Tese de Doutoramento, Saint Etienne, 
Ecole des Mines de Saint Etienne et Ecole des Mines de Paris.
Oksanen, J., Kindt, R., Legendre, P., O’Hara, B., Stevens, M.H.H., Oksanen, MJ and Suggests, MASS 
(2007). The vegan package. Community ecology package, 10(631-637), p.719.
Paiva, G. (1946). Províncias Pegmatíticas do Brasil. Boletim DNPM/DFPM, Rio de Janeiro, v. 71, p. 13-22.
Pearce, J. A., Harris, N. B. W. Tindle, A. G. (1984). Trace Element Discrimination Diagrams for the 
Tectonic Interpretation of Granitic Rocks, Journal of Petrology, Volume 25, Issue 4, p.956–983, https://doi.
org/10.1093/petrology/25.4.956
Pedrosa-Soares, A. C.; Campos, C.; Noce, C. M.; Silva, L. C.; Novo, T.; Roncato, J.; Medeiros, S.; 
Castañeda, C.; Queiroga, G.; Dantas, E.; Dussin, I.; Alkmim, F. (2011). Late Neoproterozoic-Cambrian 
granitic magmatism in the Araçuaí orogen (Brazil), the Eastern Brazilian Pegmatite Province and related 
deposits. Geological Society of London Special Publications, v. 350, p. 25-51. 
Perrotta, M. M., Souza Filho, C. R., Leite, C. A. S. (2005). Mapeamento Espectral De Intrusões Pegmatíticas 
Relacionadas a Mineralizações De Lítio, Gemas E Minerais Industriais Na Região Do Vale Do Jequitinhonha 
(MG) a Partir De Imagens ASTER. Anais Do XII Simpósio Brasileiro De Sensoriamento Remoto 1855–1862. 
Pinheiro, H. S. K., Carvalho Junior, W., Chagas, C. S., Anjos, L. H. C., Owens, P. R. (2018). Prediction of 
Topsoil Texture through Regressions Trees and Multiple Linear Regressions. Revista Brasileira de Ciência do 
Solo, v. 42, p. 1-21.
Quéméneur J. J. & Lagache M. (1999) Comparative study of two pegmatitic fields from Minas Gerais, 
Brazil, using the Rb and Cs contents of micas and feldspars. Revista Brasileira de Geociências, 29(1): 27-32.
R Development Core Team. (2013). R: A Language and Environment for Statistical Computing. R 
Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. (Available in: http://www.R-project.org/isbn 
3-900051-07-0, Accessed at: 05/08/2015).
Sabins, F.F. (1999). Remote sensing for mineral exploration. Ore Geol. Rev. 14 (3), 157–183.
Silva, S. M. P. da; Crósta, A. P.; Ferreira, F. J. F.; Beurlen, H.; Silva, A. M.; Santos, L. F. dos. (2010). 
Espectrometria de raios gama de granitos pegmatíticos da Província Pegmatítica da Borborema (PPB), 
Nordeste do Brasil. Revista Brasileira de Geofísica 28(4), p.673-690.
Vikström, H., Davidsson, S., & Höök, M. (2013). Lithium availability and future production outlooks. 
Applied Energy, 110, 252–266. doi:10.1016/j.apenergy.2013.04.005



Contribuições à Ciência e Técnica dos(as)
Jovens Geólogos(as) Brasileiros(as)

346

IS
BN

 | 
 9

78
-6

5-
99

26
88

-4
-7

ÁREAS SUJEITAS À INUNDAÇÃO NA CIDADE DE ALEGRE (ES): 
APLICAÇÃO DO MÉTODO HAND 

Bucker, P.O.M.¹; Fortes, P.T.F.O.¹
¹Universidade Federal do Espírito Santo 

Resumo: A cidade de Alegre, sul do estado do Espírito Santo, apresenta grande ocorrência de inundações 
bruscas na sua porção urbanizada devido às fortes chuvas e temporais repentinos, alta densidade da rede 
de drenagem, relevo acidentado e regiões mais suavizadas típicas de planície de inundação, além de 
ocupação desordenada caracterizada por edificações irregulares às margens de cursos d’água e expansão 
com impermeabilização de suas vias urbanas em áreas de grande declividade. A partir de Modelo Digital de 
Elevação (MDE) com resolução espacial de 5 m, por meio de análise morfométrica foram extraídos canais 
de primeira e segunda ordem intermitentes paralelos às vias urbanas relevantes no histórico de eventos 
inundacionais, além dos principais cursos d’água e delimitação das sub-bacias hidrográficas do rio Alegre 
e córrego Varjão da Cutia, respectivamente, com média e alta influência na ocorrência de inundações. 
A aplicação do modelo HAND (Height Above Nearest Drainage) resultou em imagem reclassificada que 
indicou aproximadamente 30% da área urbana sujeita à inundação e áreas de alta suscetibilidade. A 
integração das classificações das etapas anteriores resultou em mapa com aproximadamente 35%, 6,5% e 
2,5% da área urbana com, respectivamente, alta, média e baixa susceptibilidade à inundação, validado por 
levantamento do histórico de pontos de inundações e verificação em campo.

Palavras-chave: suscetibilidade à inundação, método HAND, área urbana, Alegre, Espírito Santo

1. INTRODUÇÃO

As inundações são fenômenos naturais que ocorrem quando as águas dos canais fluviais se elevam e 
transbordam, ultrapassando a fase de enchente na qual as águas ainda não excederam as margens do 
canal. Com o transbordamento, as inundações podem ser graduais, ocorrendo gradativamente com lenta 
elevação do nível d’água e comumente nas margens de rios que sazonalmente permanecem secas (planície 
de inundação); ou bruscas, popularmente conhecidas como enxurradas, que ocorrem repentinamente e 
comumente em áreas de relevo acidentado, com pouco ou quase nenhum tempo para alertar a população 
local, pois ocorrem próximas ao local onde houve a forte intensidade da precipitação pluviométrica (Goerl 
& Kobiyama, 2005).

O presente trabalho apresenta o mapeamento de áreas sujeitas a inundação na cidade de Alegre, localizada 
no distrito sede do município homônimo, porção sul do estado do Espírito Santo (ES) (Figura 1), por meio 
de análise morfométrica e do modelo hidrológico Height Above the Nearest Drainage (HAND) (Nobre et al., 
2011).
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Figura 1. Localização da área urbanizada da cidade de Alegre, distrito sede do município homônimo, porção sul do estado do 
Espírito Santo (ES).

Cada vez mais frequentes e intensas devido às mudanças climáticas, tais inundações causam grandes 
prejuízos econômicos e materiais à população, especialmente nos centros urbanos. Neste contexto, 
a porção urbana da cidade de Alegre é afetada por estes fenômenos, apresentando vasto histórico 
documental sobre os mesmos, sendo que diversos fatores contribuem para o agravamento e aumento do 
impacto das inundações ao longo dos anos: o alto volume pluviométrico precipitado em curto período de 
tempo, o relevo acidentado com regiões aplainadas próximas aos canais fluviais, a alta densidade de canais 
de drenagem e a ocupação desordenada em áreas de risco geológico e de preservação permanente, além 
da expansão urbana e do aumento de áreas impermeabilizadas.

Para que possam ser minimizados os impactos destrutivos causados pelas inundações é necessária a adoção 
de medidas preventivas (mitigadoras), que consistem em soluções não estruturais como o mapeamento 
de áreas de susceptibilidade, a adoção de sistemas de alerta e a educação ambiental. Estas medidas 
apresentam baixo custo e são de fácil implementação, se bem desenvolvidas podem gerar ganhos futuros 
seja na prevenção de desastres, e consequentemente a diminuição dos custos de obras em áreas de risco 
(Goerl et al, 2017).

Métodos de análise espacial em ambiente de Sistemas de Informações Georreferenciadas (SIG) e Modelos 
Digitais de Elevação (MDE) gerados a partir de levantamentos aerofotogramétricos ou de imagens de radar, 
possibilitam o mapeamento de áreas sujeitas a inundação por meio de modelos hidrológicos e análises 
morfométricas.
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2. MATERIAIS E MÉTODOS

O mapeamento de áreas sujeitas à inundação na área de estudo foi feito por meio dos programas de 
computador TerraView 4.2.2 e TerraHidro 0.4.2, disponibilizados gratuitamente pelo Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais (INPE).

A metodologia seguiu as etapas de análise morfométrica, aplicação do modelo Hand e integração dos 
dados obtidos nas etapas anteriores (IPT/CPRM, 2014) (Figura 2).

Figura 2. Etapas básicas para o mapeamento de áreas sujeitas a inundação pelo método Hand (IPT/CPRM, 2014).

Foram obtidos MDE com diferentes resoluções espaciais (5 m, 12,5 m e 30 m) e em formato geotiff, 
todos disponibilizados gratuitamente, dentre os quais o de mais alta resolução,  gerado a partir de 
ortofotomosaico com resolução espacial de 1,0 m, escala 1:15.000 e Padrão de Exatidão Cartográfica A 
obtido por levantamento aerofotogramétrico (ortofoto e disponibilizado pelo Instituto Estadual do Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA/ES) por meio do Sistema Integrado de Bases Geoespaciais do Estado 
do Espírito Santo (GEOBASES), foi o que possibilitou a obtenção de informações na escala mais adequada 
para o mapeamento em área urbana (1:15.000).

A análise morfométrica da bacia hidrográfica quantifica as interações entre a dinâmica hidrológica e a 
fisiografia, propiciando o conhecimento intrínseco da dinâmica fluvial das bacias hidrográficas a partir da 
análise de parâmetros morfométricos (IPT/CPRM, 2014):

- Área de contribuição (Ac): obtido por extração automática em SIG e associado ao volume de água que 
atinge o rio principal (quanto maior a Ac, maior tende a ser a suscetibilidade);

- Relação de relevo (Rr): relaciona a amplitude (Δa) e o comprimento do rio principal da sub-bacia (L); Rr = 
Δa/L e indica a velocidade de escoamento (quanto maior o Rr, mais rápido tende a ser o fluxo, reduzindo 
o acúmulo de água na sub-bacia);

- Densidade de drenagem (Dd): relaciona o comprimento da drenagem (C) e a área da sub-bacia (A); Dd = 
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C/A (quanto maior a Dd, menor é a infiltração de água no solo e maior tende a ser a velocidade com que a 
água atinge o rio);

- Índice de circularidade (Ic): relaciona as áreas da sub-bacia (A) e de um círculo de mesmo perímetro (Ac); 
Ic = A/Ac (quanto maior o Ic, maior tende a ser a retenção de água na sub-bacia, reduzindo a velocidade 
de chegada da água no rio); e

- Índice de sinuosidade (Is): relaciona o comprimento do canal principal (L) e a distância vetorial entre os 
extremos do canal (dv); Is = L/dv (quanto maior o Is, menor tende a ser a velocidade do escoamento e 
chegada da água no rio).

A influência em relação a inundações de cada sub-bacia é determinada com base nos valores obtidos 
para estes parâmetros, que são normalizados para fins de comparação de grandeza e elaboração do 
índice geral que avalia tal influência, com o índice crescente de suscetibilidade variando de 1 a 5. Para 
os parâmetros que apresentam relação diretamente proporcional ao fenômeno da inundação (Ac, Dd, 
Ic e Is), é utilizada a Equação 1 [GS= 4(X - Xmin) / (Xmax - Xmin) + 1] e para o que denota relação inversa 
à ocorrência do fenômeno (Rr), aplica-se a Equação 2 [GS= 4(X - Xmax) / (Xmin - Xmax) + 1], onde GS é 
o grau de suscetibilidade sendo X o valor do parâmetro/índice a ser avaliado para cada bacia e Xmin e 
Xmax, respectivamente, os valores mínimo e máximo de todas as sub-bacias. Na última padronização é 
feita a soma dos parâmetros padronizados (Ac + Rr + Dd + Ic + Is) e aplicada a Equação 3 [GSF= 2(Y - Ymin) 
/ (Ymax - Ymin) + 1], onde GSF é o grau de suscetibilidade final sendo Y o valor do parâmetro/índice em 
cada sub-bacia e Ymin e Ymax, respectivamente, os valores mínimo e máximo de todas as sub-bacias. O 
GSF assume valores de 1, 2 e 3, respectivamente, baixa, média e alta suscetibilidade a inundações (IPT/
CPRM, 2014).

A espacialização da inundação nas planícies e terraços é construída com o modelo HAND pelo 
cálculo da diferença altimétrica entre pontos contidos na grade do MDE e os respectivos pontos de 
escoamento localizados na drenagem mais próxima, considerando a trajetória de fluxo superficial que 
liga topologicamente os pontos da superfície com a rede de drenagem, indicando as áreas suscetíveis 
a inundações pela análise dos desníveis topográficos e da proximidade relativa com os cursos hídricos. 
A distância vertical à drenagem mais próxima está relacionada indiretamente com a profundidade dos 
lençóis freáticos que, por sua vez, indicam a disponibilidade da água do solo. Valores baixos de distância 
vertical (próximos a zero) indicam regiões cujo lençol está próximo à superfície e, portanto, o solo se 
encontra em condições próximas à saturação. Valores altos de distância vertical identificam regiões com 
lençol freático profundo, ou seja, áreas bem drenadas (IPT/CPRM, 2014).

A execução do modelo HAND, inicialmente, analisa a propagação do fluxo identificando os pontos de sua 
obstrução (sinks) (Figura 3a), corrige e elimina esses pontos possibilitando que o fluxo seja propagado para 
todas as células do MDE (Figura 3b) e extrai a drenagem pela determinação da direção de fluxo e da área 
de acumulação de fluxo de cada célula (Figura 3c), sendo necessário o estabelecimento de um limiar, que 
corresponde à função que inicia um canal e define a densidade da rede de drenagem (Goerl et al., 2017).
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Figura 
3. Etapas para a análise da propagação do fluxo: (a) consistência hidrológica; (b) determinação da direção de fluxo; c) extração da 

rede de drenagem (Goerl et al., 2017, adaptado de Nobre et al., 2011).

A normalização da drenagem é realizada considerando seus pontos de maior e menor cota e a diferença 
entre as cotas da drenagem com relação à planície de inundação (valor mais baixo) e às encostas adjacentes 
(valores mais altos), sendo tal diferença nula ao longo da drenagem, de maneira que cada célula do MDE 
passa a ter novos valores (Figura 4).

Figura 4. Normalização da altimetria da drenagem por meio do método HAND (Goerl et al., 2017, adaptado de Nobre et al., 2011).

A imagem HAND é reclassificada com base na análise de seções transversais (ST) ao longo dos principais 
fluxos hídricos, sendo atribuídas as seguintes classes: Alta, a partir do nível normal da drenagem até o 
início do baixo terraço (englobando a planície aluvial atual); média, indo do início do baixo terraço até o 
início do alto terraço; e baixa a partir do início do alto terraço (IPT/CPRM, 2014) (Figura 5).

Figura 5. Classes definidas para a reclassificação da imagem HAND (IPT/CPRM, 2014).

Na última etapa, os dados da análise morfométrica (GSF) e da imagem HAND (reclassificada) são 
integrados por meio de matriz de correlação e lógica boolena (sobreposição/álgebra de mapas temáticos), 
combinando as classes geradas nas etapas anteriores, possibilitando um maior equilíbrio entre as classes 
resultantes e finalizando o mapeamento de áreas suscetíveis à inundação (IPT/CPM, 2014) (Figura 6).
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Figura 6. Integração de dados morfométricos e de imagem HAND por: A) matriz de correlação (IPT/CPRM, 2014) e B) lógica 
booleana (sobreposição/álgebra de mapas).

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A cidade de Alegre apresenta histórico de eventos de inundações significativos entre os anos de 2000 
e 2009 (Defesa Civil-ES, 2009), sendo que nos anos de 2012, 2015, 2016 e 2017, após fortes chuvas em 
intervalos de tempo de até 2 h e geralmente nos meses de março, novembro e dezembro, diversas ruas de 
diferentes bairros foram inundadas (Figura 7).

Figura 7. Registros de inundação na área urbana de Alegre (ES): A) 2012: Avenida Jerônimo Monteiro/Centro (G1, 2012); B) 2016: 
Rua Orozimbo Lima-Rua Oscar de Almeida/Centro (G1, 2016); C) 2016: Rua Otaviano Chaves-Ponte sobre o Rio Alegre/Vila Viana-

Vila do Sul (G1, 2016); D) 2016: Rua Domingos Martins/Guararema (G1, 2016); E) 2017: Rua Doutor Wanderley/Conceição (De Olho 
no Tempo, 2017); e F) 2017: Avenida Olívio Corrêa Pedrosa/Centro (De Olho no Tempo, 2017).

A extração automática da drenagem, com boa correspondência quando comparada à rede de drenagem 
vetorizada a partir de mapas topográficos em escala de 1:50.000,  possibilitou a visualização de importantes 
drenagens de primeira e segunda ordem (Figura 8) paralelas às principais ruas da cidade que apresentam 
constância de eventos inundacionais documentados ao longo dos anos. Foram delimitadas sete sub-
bacias representadas pelos cursos hídricos de maior comprimento, sendo que a área urbanizada de Alegre 
está situada nas sub-bacias córrego Varjão Cutia (ou córrego Conceição)-5 e rio Alegre-7 (Figura 9).
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Figura 8. Extração automática de drenagem a partir do MDE, comparação com a rede hidrográfica em escala de 1:50.000 e 
indicação dos Bairros/Ruas com maior quantidade de eventos de inundação na cidade de Alegre (ES)

Figura 9. Delimitação de sub-bacias hidrográficas a partir do MDE relacionadas aos principais cursos d’água extraídos 
na cidade de Alegre (ES) e seu entorno imediato.
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Os cálculos dos parâmetros morfométricos, sua normalização e a determinação do GSF para cada sub-
bacia (Quadro 1) indicam que as porções noroeste da cidade, inserida na sub-bacia do córrego Varjão 
Cutia (ou córrego Conceição) (5), e sudeste da cidade, inserida na sub-bacia do rio Alegre, apresentam, 
respectivamente, alta e média suscetibilidade à inundação (Figura 10).

Quadro 1. Valores dos parâmetros morfométricos e do Grau de Suscetibilidade Final (GSF) das sub-bacias hidrográficas delimitadas 
a partir do MDE para a cidade de Alegre (ES) e seu entorno imediato.

Parâmetros Morfométricos GSF
Sub-bacia Ac Rr Dd Ic Is Valor Classificação
1 7,152 0,118 10,025 0,27 1,232 1,000 Baixa
2 8,143 0,061 10,183 0,18 1,234 1,501 Baixa
3 8,062 0,107 10,375 0,26 1,193 1,230 Baixa
4 11,584 0,110 11,850 0,18 1,452 2,033 Média
5 15,581 0,061 10,376 0,35 1,741 3,000 Alta
6 15,830 0,056 9,983 0,14 1,141 2,137 Média
7 10,261 0,082 10,241 0,41 1,997 2,632 Média

Figura 10. Mapa do Grau de Suscetibilidade Final à inundação das sub-bacias hidrográficas delimitadas a partir do MDE para a 
cidade de Alegre (ES) e seu entorno imediato.

As seções transversais (ST) no córrego Varjão Cutia (A-A’ e B-B’) e no rio Alegre (C-C’ e D-D’) (Figura 11) 
forneceram as cotas de inundação obtidas a partir do MDE, considerando o nível de base dos canais 
principais e os intervalos de cota para cada classe de suscetibilidade à inundação (Planície Aluvial: Alta, 
Baixo Terraço: Média e Alto Terraço: Baixa) (Quadro 2) resultando na imagem HAND reclassificada (Figura 
12).
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Figura 11. Localização das seções transversais, geradas a partir do MDE, no córrego Varjão Cutia (A-A’ e B-B’) e no rio Alegre (C-C’ e 
D-D’) na cidade de Alegre (ES).

Quadro 2. Intervalos de cotas de inundação definidas por seções transversais (ST) no córrego Varjão Cutia (A-A’ e B-B’) e no rio Alegre 
(C-C’ e D-D’), geradas a partir do MDE e do nível de base dos canais principais para cada classe de suscetibilidade a inundação.

Seção Transversal Planície aluvial (Alta) Baixo Terraço (Média) Alto terraço (Baixa)
A-A’ 0,0 a 1,1 1,1 a 2,5 2,5 a 3,0
B-B’ 0,0 a 0,5 0,5 a 1,9 1,9 a 2,6
C-C’ 0,0 a 0,5 0,5 a 1,4 1,4 a 2,2
D-D’ 0,0 a 0,8 0,8 a 1,7 1,7 a 2,4
Média 0,725 1,875 2,55

Figura 12. Imagem HAND reclassificada das áreas de suscetibilidade à inundação na cidade de Alegre (ES) e seu entorno imediato.
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A integração do Mapa do Grau de Suscetibilidade Final à inundação das sub-bacias hidrográficas e da 
imagem HAND reclassificada resultou no mapa das áreas de suscetibilidade à inundação na cidade de 
Alegre (ES) (Figura 13).

Figura 13. Mapa das áreas de suscetibilidade à inundação na cidade de Alegre (ES) e seu entorno imediato com a localização dos 
pontos com histórico de inundação e de checagem de campo.

Para a validação dos resultados obtidos, foram plotados os pontos de registro de eventos de inundação 
no mapa e os pontos de checagem de campo (Figura 13), os quais evidenciaram características tais como 
a grande proximidade entre terrenos de baixa declividade e terrenos acidentados, e entre os principais 
cursos hídricos e as ruas e edificações, por vezes consistindo praticamente na sua canalização.

Assim, como pode ser observado na Figura 13, parte significativa da área urbanizada possui alta quanto a 
suscetibilidade a inundação, cerca de 35% da região podendo ser afetada gravemente por esses eventos 
(Quadro 3).

Os fatores que podem explicar esse número alto são a grande presença de moradias em locais que antes 
eram planícies de inundação e terraços fluviais, além do desrespeito as leis ambientais de distanciamento 
mínimo entre córregos/rios de construções.

Quadro 3: Porcentagens das classes de suscetibilidade a inundação na área urbana.

Classe Área (m²) % área urbana
Alta 751.279 35,0
Média 138.858 6,5
Baixa 51.149 2,5
Sem suscetibilidade 1.139.584 56,0
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4. CONCLUSÕES

A aplicação do modelo HAND com o uso de MDEs de alta resolução espacial para o mapeamento de áreas 
sujeitas a inundação, mostrou grande acurácia na determinação das áreas afetadas na porção urbana do 
distrito sede da cidade de Alegre/ES.

O mapeamento realizado comprova que quase metade da área urbana do distrito sede município apresenta 
algum nível de suscetibilidade à inundação.

Quanto mais próximo um ponto (pixel) estiver do canal, e menor for a variação altimétrica deste ponto, 
maior é a suscetibilidade daquele ponto a inundação. Em áreas de relevo acidentado, caso da área 
estudada, onde os canais de drenagem estão comumente entre as vias da área urbana, e próximos às 
edificações, a variação altimétrica entre as planícies e os terraços tende a ser menor, aumentando a área 
urbana suscetível a inundação.

Desta maneira, fica evidente a necessidade da implementação e execução de políticas e projetos de 
planejamento urbano para que tanto a área urbana não cresça em direção as porções que apresentam 
os níveis mais elevados de suscetibilidade, quanto para que sejam realizadas obras que visem diminuir o 
impacto dos eventos de inundações sobre a população local.
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HYPERSPECTRAL IMAGERY AND CLOUD COMPUTING USED FOR 
REMOTE DETECTION OF CARBONATE MINERALS

Costa, S.A.1; Franca-Rocha, W.J.S.2; Santos, P.S.1 Duverger, S.G.2                                                                             
1Federal University of Bahia; 2Feira de Santana State University

ABSTRACT: In this work based on hyperspectral remote sensing, two algebraic indices were applied to 
detect calcite and dolomite in their leading absorption bands within the VNIR-SWIR spectral range. The 
method applied was on targets located in the carbonate sequence domain of the São Francisco Craton 
Neoproterozoic, state of Bahia, Brazil. The following resources were used: EO-1 Hyperion, a provider for 
hyperspectral data cubes, and Google Earth Engine, a free platform for pre-processing and data processing. 
The workflow consists of applying atmospheric correction, which could stand verified throughout the 
processing—followed by the application of NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), in order 
to create a limit of sufficient vegetative vigor and separate areas of interest. Subsequently, algebraic 
expressions were formulated based on the study of the carbonate spectral behavior and the sensor’s 
specifications in use. An attempt to establish a better visualization of the results generated through the 
use of statistical filtering and bivariate regression analysis was made after implementing the indices. The 
treated data were able to reveal and emphasize information that would be impossible to be seen with 
the naked eye, enabling the segregation of outcrops that indicated strong indications of the presence of 
distinct carbonate minerals. The analysis was successful because it produced a spectral separability factor 
using algebraic indices, leaving only the field investigation of the multiple anomalies indicated.

KEYWORDS: REMOTE SENSING, HYPERSPECTRAL, CARBONATE

INTRODUCTION

Briefly, within the field of exploration geology, traditional techniques in most surveys are based mainly on 
extensive fieldwork supported by geophysical surveys (Booysen et al., 2018). In many cases, some factors, 
such as field accessibility restrictions, financial capacity, area size, and climatic factors, may hinder the 
efficiency of identifying mineralogical differences found in the lithotypes, which are usually essential to 
make distinctions between domains of rock formations.

Minerals and rocks and any materials existing in nature have specific spectral attributes along the 
electromagnetic spectrum. When evaluating the spectral curves of particular targets, it is possible to 
observe the occurrence of features related to water, hydroxyl, and associations between hydroxyl ions 
with aluminum, iron and magnesium ions, carbonate ions, and others. These features allow identifying 
several mineral phases using appropriate sensors (Hunt and Ashley, 1979; Clark et al., 1990, Clark 1999 and 
Thompson et al. 1999).

Hyperspectral remote sensing or imaging spectroscopy (Jensen, 2009) provides a unique means of 
providing details about the physical-chemical properties of materials present on an imaged surface, 
including parameters such as chemical-biochemical composition and morphology and even degree of 
mineral crystallinity (Shekar, 2008). Such data can provide information on the spectral signatures from 
outcrops to field geologists and exploration teams remotely and inexpensively. Hyperspectral products, 
as the Hyperion sensor, although experimental, arouse researchers in the field of geosciences who are 
interested, above all, in the identification of minerals at a distance.
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The main objective of this work was to perform the detection of different geological materials in portions 
of Neoproterozoic carbonate basins inside São Francisco Craton (CSF) using hyperspectral remote sensing 
data. To this end, we sought to: (i) carry out an experimental evaluation of the use of data generated by 
scenes provided by the EO-1 Hyperion instrument; (ii) explore the efficiency of the cloud-based platform, 
GEE (Google Earth Engine), to enhance the speed of data processing within the digital processing chain 
of hyperspectral satellite images; (iii) seek to establish a logical line within a plan for customization of 
algorithms to generate alternatives to the execution of part of the traditional hyperspectral data processing 
chain, and (iv) contribute to the dissemination of the Earth’s remote sensing, showing that this segment 
has a promising application within the field of exploration geology.

STUDY AREAS

The areas studied cover three different locations within the limits of Bahia State, Brazil. Such areas were 
defined based on a series of factors, including geological configuration, availability of images, among 
others explained below.

Regarding the imaging coverage configuration, using the WRS-2 (Worldwide Reference System-2) orbit/
point system, the Hyperion scenes generated and available to the user are geographically sparse and 
extremely limited concerning the scope of spatial coverage. Taking this limitation into account, we first 
performed a survey of all the scenes of the Hyperion instrument available over almost 17 years of imaging 
in a polygon involving the approximate limits of the state of Bahia.

After the survey, through filtering relative to the influx of cloud cover, a group of 92 images visually 
suitable for processing was selected. According to the provisions in the literature and geological mappings 
published by Geological Survey of Brazil - CPRM, it was sought then, congruence between the availability 
of coverage of the imaging of the Hyperion scenes and areas whose lithological composition had a karst 
character.

Choosing to select areas with carbonate sequences was a way of making the experimental method feasible 
because the potential regions had already been reasonably studied and geologically described by some 
authors. Furthermore, because the carbonate rocks, even altered, have relatively little varied mineralogy, 
reducing, in theory, the diversity of spectral curves to be evaluated, finally, by the fact that the carbonate 
minerals have diagnostic spectral features that the Hyperion sensor can identify.

Based on these assessments and considering the efficiency that the GEE platform provides, including the 
practicality of processing a vast data density, the three study ranges observed in Figure 1 were selected.

The three study areas are located in the Irecê, Una-Utinga, and São Francisco basins, which, for now, 
involve/is equivalent to the so-called ‘Bambuí basin’, according to the Pedreira’s (2011) tectonic geological 
outline of the state of Bahia.
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Figure 1 – Exhibition of a series of Hyperion scenes available for free to the user registered in the GEE. The study areas
are highlighted in yellow.

The three basins are classified as belonging to the SSF (São Francisco Supergroup), a geological entity that 
in turn is covered by the CSF (São Francisco Craton) (Almeida 1967, 1977). Most of the central-western 
and western regions of the state of Bahia are covered by pelitic and carbonate sequences from marine 
depositional systems, which belong to the SSF. These are sedimentary basins with great territorial extension 
and recognized potential for minerals like zinc, lead, copper, silver, fluorine, and barium (Conceição Filho 
et al., 2003).



Contribuições à Ciência e Técnica dos(as)
Jovens Geólogos(as) Brasileiros(as)

360

IS
BN

 | 
 9

78
-6

5-
99

26
88

-4
-7

MATERIALS AND METHODS

The work was essentially based on using the EO-1 Hyperion platform as a provider of hyperspectral data 
cubes and Google Earth Engine (GEE) as a free pre-processing and data processing resource. In addition 
to these resources, the following materials were used: (i) geological map of the state of Bahia at a scale of 
1 : 1,000,000 (Souza et al., 2013); (ii) mineral reference reflectance spectra from the USGS library accessed 
via ENVI 5.1 software, licensed by PPGM/UEFS (Programa de Pós-graduação em Modelagem em Ciências 
da Terra e do Ambiente/Feira de Santana State University) and series of collections of reflectance spectra 
from the autonomous Labespectro library (PPGM/UEFS spectroscopy laboratory), equipped with ASD 
(Analytical Spectral Devices Inc.) Field Spec Full Resolution 3 and Field Spec Full Resolution 4; (iii) auxiliary 
high-resolution DEM data with terrain correction derived from RADAR, from the PALSAR instrument 
onboard the ALOS (Advanced Land Observing Satellite) platform.

The workflow consisted of (i) application of atmospheric correction, the effectiveness of which could be 
ascertained throughout the entire processing; (ii) application of NDVI, to create a threshold of sufficient 
vegetative vigor to separate areas of interest; (iii) formulation and application of algebraic expressions 
based on the study of the spectral behavior of carbonates and the specifications of the sensor in use and 
(iv) use of statistical filtering and bivariate regression analysis and (v) partial validation of the results on a 
commercial platform.

The experimental methods used in this work were applied in the GEE code editor and executed within a 
few steps, respecting a script customization plan. The principle used to create spectral indices is the same 
for many applications. In the specific case of the indexes assembled in this work, the principle is similar 
to that used in the calculation of the NDVI, where, first, when wishing to emphasize a particular part of a 
target’s spectral signature, the ideal bands of the spectrum are selected to perform algebraic operations; 
normalizing them, so that their results generate real numbers that obey the interval between -1 and 1. 
These ideal sections correspond to the spectral bands related to some notable variation of the signature, 
which usually refers to the stretch with diagnostic absorption bands.

The method for formulating algebraic expressions for identifying minerals was created exclusively for the 
work, based on its spectral characteristics widely cataloged in the literature. For calcite, for example, the 
following absorption bands were considered in this work: BACal 2179 nm, BACal 2261 nm, BACal 2272 
nm, BACal 2333 nm, and BACal 2340 nm. The same approach was used for dolomite, muscovite/sericite, 
kaolinite, illite, and siderite, as these could be identified within the domain of the carbonate basins of 
the study areas. In addition to looking for the lengths of the absorption bands to build ratios, it was also 
necessary to observe which bands would correspond to the lengths that showed reflectance peaks and 
the center of the stretches where the curves show the highest difference in signal intensity.

In this way, the calcite and dolomite ratios, for example, were assembled with the following band 
configuration:

Calcite: (208-213+221-228)/214-221 ________ 212+224/218 (Hyperion);
Dolomite: (203-207+214-221)/208-213 ________ 203+217/209 (Hyperion)
After a series of tests applied to the GEE interface, two indexes were subsequently assembled to create a 
separability factor for identifying carbonate minerals with absorption bands matching features of calcite 
and dolomite, respectively, based on their most diagnostic absorption bands within the VNIR-SWIR (visible/
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near infrared - shortwave infrared) stretch. Finally, the same sets of bands used in the operations of the 
ratios were used since these correspond precisely to the wavelengths that characterize the diagnostic 
features of these minerals.

Figure 2 shows the expression used to stand out dolomite ([CaMg(CO3)2]). The expression used for the 
calcite (CaCO3) index respected the same configuration but using the bands 212, 224, and 218.

Figure 2 - The expression used in executing the [CaMg(CO3)2] index.

RESULTS

The application of atmospheric correction demonstrated coherence when creating spectral curves with 
null values in the approximate regions of 1400 nm and 1900 nm (interaction of electromagnetic energy 
with atmospheric components) of the selected sample points. The application of NDVI sought to create a 
threshold of vegetative vigor sufficient to divide areas that could be discarded from the areas with potential 
for the application of the rest of the workflow.

The application of the developed spectral indices generated remarkable results. In the following examples 
(Figures 3 and 4), from an image in shades of gray, where the index for [CaMg(CO3)2] was applied, some 
sample points were collected through a visual interpretation, based on the logic that the lighter pixels are 
more likely to approach the indication of materials that have the desired spectral features.

In Figure 3, for example, it is possible to observe that in the true-color image, there is no apparent variation 
in the hue of the group of pixels involved in frames a, a’, b, and b’, while there is an explicit variation of 
gray tones in the frames in the image with the index applied. This difference is explained by the spectral 
capacity of the treated data, which can translate and make clear information impossible to be seen with 
the naked eye due to the manipulation and combination of bands related to the portions of the spectrum 
outside the visible spectrum range.
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Figure 3 - Comparison between true-color image, on the left, and image with the application of the [CaMg(CO3)2] index, on the 
right. Circles in light blue and orange highlight areas where two sample points were collected from the image response with the 

index application. It is important to note that the groups of pixels referring to points a and a’ and b and b’ in the true-color image 
have a similar aspect, whereas, in the image in which the index was applied, the same groups of pixels show a completely different 

behavior, in terms of variation in shades of gray.

In several situations, it was possible to observe the selectivity factor that the index brings through visual 
comparison between common areas of true-color images and with the applied index.

 
Figure 4 - On the left, a location in study area II in true-color cups. On the right, in the same location, positive anomalies in black from 

the applied CaCO3 index are shown. Variations are given depending on the combination of suitable bands.

In the following mosaic (Figure 5) the location selected in the study area I, in the domain of the Irecê basin, 
where units with carbonates occurrences, according to the mapping of the CPRM of 1 : 1,000,000.
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Figure 5 - Upper: on the left, Hyperion image in true color composition; in the center, the same place with the application of the index 
for magnesium and calcium carbonate (dolomite) showing positive anomalies; on the left, the exact location with better spatial 

resolution. At the bottom: outcrops in detail.

In the detail of the selected image, it is possible to observe outcrops highlighted by the index of [CaMg(CO3)2]. 
The outcrops α and ω presented a positive anomaly, in black, while the outcrop λ, although close, did not 
reach black pixels. The same outcrops are also exposed from a high spatial resolution image in detail.

Once again, it is possible to observe the selectivity factor that the index brings through visual comparison 
between common areas of true-color images and with the applied index. In the high-resolution images, it 
is possible to observe that the outcrops α and ω have a slight difference in color compared to λ, and this 
can be attributed to a compositional difference in these locations.

Finally, to check the method developed in the GEE, creating a parallel with the traditional processing 
in commercial software (ENVI), an experiment carried out with the same scenes showed an acceptable 
behavior. The ‘Hyperion tools’ extension was used to work with the L1R level image. Subsequently, 
problematic bands, bad lines, defective pixels were removed, and the Spectral Factor file created by the 
Hyperion tools extension was adapted to apply the FLAASH advanced atmospheric correction. Finally, the 
values were rescheduled using the ‘Band Math’ tool.

DISCUSSION

The hyperspectral data applied in remote sensing, despite demonstrating a series of fantastic advantages 
in identifying distant targets with great precision, represent challenges for interpreting results in the image 
due to the high volume of data, redundancy of information, need for calibration, and dimensionality 
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problems. Regarding the configuration of Hyperion’s imaging coverage from EO-1, there is a considerable 
limitation in its temporal and spatial coverage. In the end, the outcrop curves α and ω were compared on 
both platforms (GEE and ENVI), showing coherent results.

Despite having a relatively low reflectance value, the absorption features of the curve maintained very 
reasonable proximity with carbonate mineral curves from reference libraries, with emphasis on the 
similarity with the signature of dolomite 1 in blue (Figure 6). Although the indices have shown a selectivity 
factor, the spectral curves of the α and ω outcrops and other points with a higher “purity” index showed 
an intermediate coherence with what was expected due to noise from 2150 nm until the end spectrum 
(Figure 6). Study area I had more “pure” points, followed by study area II. Study area III did not present any 
pixel with such a characteristic.

Figure 6 – On the left, spectral curves of the 10 best points were collected from the application of the dolomite index in study areas 
I and II. On the right, the same curves superimposed on the reference curves of dolomites, magnesite, and siderite. The black arrow 

indicates the absorption band of the same sample points to facilitate matching.

CONCLUSION

This work involved using Hyperion images to experimentally verify the spatial distribution of carbonate 
minerals in the study areas and successfully managed to produce a spectral separability factor with the use 
of algebraic indices, leaving an investigation of the anomalies indicated in the field.

It is considered that this was a pioneering and important step in the development of alternative and 
external techniques to the commercial platform to make the identification of sets of mineral associations 
and their respective geological units more accessible in a remote way. A more advanced stage comprises 
the development of mineralogical surface mapping, which requires dense processing. Usually, methods 
of identifying minerals from hyperspectral remote sensing data undergo a series of adjustments and 
culminate in using one or more complex algorithms that work as classifiers. Given the use of an experimental 



Contribuições à Ciência e Técnica dos(as)
Jovens Geólogos(as) Brasileiros(as)

365

IS
BN

 | 
 9

78
-6

5-
99

26
88

-4
-7

method on a free platform such as GEE, achieving an individualization of complete geological domains, 
whether carbonate or not, may come, in the future, from the improvement of the implemented algorithm, 
mainly concerning the development of spectral classifiers and the use of more robust radiometric and 
atmospheric corrections.
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MAPEAMENTO GEOLÓGICO (1:25.000) E CARACTERIZAÇÃO 
HIDROGEOLÓGICA E GEOFÍSICA DA SERRA DE SÃO JOSÉ/MG

Pandolf, B.L.1; Vidal, T.A.V.1; Victoria, A.M.1; Freimann, M.A.1; Paula, R.S.1                                                                          
1Universidade Federal de Minas Gerais

INTRODUÇÃO

A região de estudo localiza-se no sudeste de Minas Gerais, a sul do cráton São Francisco, e pertence ao 
contexto geológico da faixa móvel Ribeira, formação Tiradentes e bacia Carandaí. Neste trabalho estão 
apresentados os resultados do mapeamento geológico em escala 1:25.000 de uma área de 77,4 km² 
englobando toda a Serra de São José (SSJ), na região dos municípios de Tiradentes, São João del Rei, 
Prados, Coronel Xavier Chaves e Santa Cruz de Minas.

O trabalho foi realizado entre abril de 2019 e março de 2021, tendo como objetivo principal o 
mapeamento geológico em escala local (1:25.000). Para auxiliar a confecção do mapa geológico e 
acrescentar conhecimento científico à área de estudos, também foram interpretados dados geofísicos 
de aerogamaespectometria e aeromagnetometria. Como objetivo específico, devido à falta de estudos 
prévios na região, foram realizados levantamento e interpretação de dados hidrogeológicos para cálculo 
da recarga dos quartzitos que compõem a Serra de São José.

Os dados geofísicos interpretados forneceram base para melhor discriminação dos contatos litológicos 
entre as unidades geológicas pertencentes a área de estudo. O mapeamento geológico clássico permitiu 
a confecção de quatro perfis que abrangem todo o pacote litoestratigráfico estudado, incluindo o 
embasamento da Serra de São José. Além disso, o levantamento hidrogeológico permitiu determinar com 
precisão os valores mínimos de recarga da serra, fornecendo dados relevantes para a região como um 
todo, uma vez que, após os estudos aqui presentes foi possível quantificar a reserva renovável absorvida 
pelos quartzitos da SSJ.

MATERIAIS E MÉTODOS

A primeira etapa do estudo consistiu no levantamento bibliográfico e cartográfico, e interpretação de 
imagens de satélite e fotos aéreas da área mapeada. A segunda etapa foi o campo realizado em um 
total de 30 dias, no qual foram descritos 270 pontos e coletadas 74 amostras de rocha. Nessa etapa 
foram coletados dados litológicos e estruturais. A terceira etapa consistiu na interpretação geofísica 
qualitativa da área mapeada através de dados aerogeofísicos magnetométricos e gamaespectométricos 
disponibilizados pela CODEMIG. Esses foram tratados e analisados através do software Oasis MontajTM. 
Após interpretação geofísica qualitativa foi feita uma interpretação geofísica e geológica integrada que 
possibilitou na elaboração do mapa da Serra de São José (1:25.000), com relatório técnico e elaboração 
de perfis geológicos. Além da interpretação geofísica e mapeamento geológico, foi feita uma avaliação 
da reserva renovável mínima da Serra de São José. Para tanto foram utilizados os métodos de Thiessen 
(1911) e Thornthwaite & Mather (1955), planilhas de Rolim, Sentelhas e Barbieri (1998) e programas HYSEP, 
RECESS e RORA do software GW-ToolboxTM. 
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GEOLOGIA REGIONAL

A Serra de São José localiza-se a sul do cráton São Francisco, em um domínio tectônico autóctone marginal 
ao cráton, da faixa móvel Ribeira (ALMEIDA, 1977; RIBEIRO et al., 1995; RIBEIRO et al., 2003) (Figura 1). Ela é 
constituída por quartzitos e metapelitos da Formação Tiradentes que se depositaram em uma bacia tipo 
rifte ensiálico (Bacia São João del Rei) sobre embasamento de anfibolitos, metakomatiítos, sequências 
supracrustais, corpos metaplutônicos (gabros, dioritos, granitos e trondhjemitos) paleoproterozoicos 
(RIBEIRO et al., 2003; RIBEIRO et al., 2013). Acredita-se que a abertura dessa bacia esteja relacionada a 
tafrogênese caliminiana (1,57-1,5 Ga), dentro do período indicado pela datação por U-Pb de zircões 
detríticos da base da Formação Tiradentes realizada por Ribeiro et al. (2013), que indica idade máxima 
deposicional de 1,5 Ga, período de deposição da 2ª fase rifte do Supergrupo Espinhaço (PEDROSA-SOARES, 
ALCKMIM, 2011).

O ambiente deposicional em que foram depositadas as rochas da Formação Tiradentes é interpretado 
como marinho raso, e foram identificadas quatro sequências deposicionais através de discordâncias 
intraformacionais (RIBEIRO et al., 2003) que são as sequências Tiradentes, São José, Tejuco e Lenheiro. 
Ribeiro et al. (2003), se referiu a essa unidade no mapeamento da folha SF 23-X-C-II - São João del Rei, 
escala 1:100.000, como Megassequência São João del Rei, por abordar dessa unidade pela estratigrafia de 
sequências.

Nesse trabalho, iremos nos referir a essa unidade por seu nome litoestratigráfico, assim, como optado 
por trabalhos mais recentes (RIBEIRO et al., 2013). Mas é embasado na subdivisão de Ribeiro et al. (2003) 
das sequências deposicionais supracitadas, pela correlação da estratigrafia da literatura com os dados 
encontrados em campo.

Sobre a Formação Tiradentes, em uma nova fase de subsidência, se instalou a Bacia Carandaí. Nessa 
depositaram sedimentos siliciclásticos das Formações Carandaí e Prados, e carbonáticos da Formação 
Barroso. Estima-se que essa bacia se formou a 1,4 Ga, devido a datação de zircões detríticos por U-Pb de 
rochas da base da Formação Carandaí, unidade basal da bacia homônima (RIBEIRO et al., 2013).
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Figura 1: Localização espacial da região serra de São José no sul do Cinturão Mineiro, na Faixa Ribeira (modificado do THE 
PALEOPROTEROZOIC RECORD OF THE SÃO FRANCISCO CRATON FIELD WORKSHOP BRAZIL, 2006; RIBEIRO et al., 2013).

RESULTADOS

Estratigrafia Local

A borda sul da serra, além de ser um marco geográfico, representa a discordância entre o embasamento 
paleoproterozoico, e a Formação Tiradentes. A Formação Tiradentes possui idade mesoproterozoica, foi 
depositada na bacia São João del Rei, e é composta de metapelitos, quartzitos e metaconglomerados. Ela 
é dividida em quatro sequências deposicionais definidas com base em discordâncias intraformacionais. 
Separada por uma descontinuidade angular se encontra acima na estratigrafia as unidades da bacia 
Carandaí, de idade mesoproterozóica. Essas unidades são a Formação Carandaí composta por diamictitos, 
a Formação Barroso por calcários, e a Formação Prados por filitos. A unidade regional superior é o Grupo 
Andrelândia que não ocorre na área mapeada. Também ocorrem intrusões metamáficas de orientação NE-
SW e de diabásio na direção N-S. A figura 2 apresenta a coluna estratigráfica elaborada nesse trabalho com 
descrição das unidades geológicas da área mapeada.
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Figura 2: Coluna estratigráfica da área mapeada.
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Geologia Estrutural Local

A área de estudos abrange a transição da faixa móvel por contato gradual para o domínio autóctone 
com contato a norte da borda sul do Cráton São Franscico. A Zona de Cisalhamento do Lenheiro, a qual 
está inclusa na área, pode ser convencionada como o limite deste contato. Segundo Trouw et al. (1980), 
os espessos corpos ígneos do embasamento e quartzitos da Formação Tiradentes funcionaram como 
anteparado frente à propagação da deformação brasiliana (dividida em três fases, D1, D2 e D3). Desta 
forma, a fase D1 de deformação não é perceptível na área de estudos, sendo detectável apenas a sul da 
área e marcada por clivagem ardosiana e de crenulação principalmente em xistos. A fase D2 foi responsável 
pelo Sinclinal de Águas Santas, homoclinal da Serra de São José, formando dobras quilométricas de eixo 
NE-SW. A fase D3 foi marcada por dobras abertas e flexuras com planos axiais íngremes de direção N-S 
e eixos suaves N ou S. Esta fase foi responsável pela depressão transversal entre a Serra de São José e a 
Serra do Lenheiro, a oeste da área, além da zona de cisalhamento na porção sudoeste da área de estudo. 
Ocorreram ainda zonas de falhas reativadas no tectonismo cenozóico, principalmente nas bordas da Serra 
de São José, abrangendo estruturas até mesmo pré-bacia Carandaí.

Abaixo segue mapa de pontos das estruturas coletadas em campo, primárias, secundárias, falhas medidas 
e inferidas e lineamentos (Figura 3).

Figura 3: Mapa de pontos das estruturas coletadas na área de estudo e região com isolamento esquemático dos
tópicos discutidos no capítulo.
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Geofísica Local

Magnetometria

Foram identificadas três anomalias lineares de orientação N-S, dois domínios magnéticos alongados na 
direção SW-NE e outros dois domínios orientados E-W (Figura 4). A fonte das anomalias lineares N-S são 
as intrusões de diabásio. Os domínios magnéticos SW-NE ocorrem paralelos a Serra de São José, sobre 
sua escarpa sudeste. Eles estão relacionados a uma anomalia anisotrópica, com inclinação mais suave 
para noroeste, sendo dessa forma esses domínios correlacionados a níveis de óxidos de ferro da base 
da Formação Tiradentes. Já os domínios E-W não possuem relação com a informação da geologia de 
superfície, por isso foi pensado que sua fonte seja profunda.

Figura 4: Mapa de interpretação da localização das fontes das anomalias.

4.3.1. Gamaespectometria

A interpretação qualitativa das concentrações dos radioelementos individualmente foi utilizada com o 
auxílio do mapa ternário CMY, do mapa de razão U/K, e os dados geológicos de campo, para definir as 
radiofácies da área mapeada. Foram definidas três radiofácies que estão expostas na Figura 5 e descritas 
na Tabela 1.

A radiofácie I foi delimitada pela resposta alta de todos os radioelementos. Ela está localizada nas 
extremidades sul, noroeste e norte do mapa, e ocorre sobre os filitos da Formação Prados, sendo utilizada 
para delimitar essa unidade estratigráfica no mapeamento.

A radiofácie II possui resposta alta de urânio e tório, mas resposta baixa para potássio. Essa resposta baixa 
em potássio foi interpretada como uma influência dos depósitos quaternários e de fanglomerado cuja 
fonte são os quartzitos da serra de São José. Essa radiofácie ocorre em três manchas na porção norte do 
mapa. Uma das manchas possui forma alongada de direção NW-SE, e ela está sobre os fanglomerados 
identificados em campo.
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A radiofácie III ocorre nas porções central e sudeste da área. Ela é caracterizada por respostas intermediárias 
e baixas dos três elementos, com manchas de reposta alta em urânio. Ela corresponde as rochas do 
embasamento (filitos, xistos e rochas graníticas) e da Formação Tiradentes. A análise gamaespectométrica 
não foi capaz de separar as três litologias do embasamento. Optou-se por englobar a macrorregião de 
baixa e intermediária resposta dos três radioelementos.

Tabela 1: Caracterização das radiofácies nos radioelementos de U, Th e K.

U Th K
I Alto Alto Alto
II Alto Alto Baixo

III Indiferenciado Intermediário/
Baixo

Intermediário/
Baixo

IsótoposRadiofácies

Figura 5: Mapa de Classificação das Radiofácies.

Hidrogeologia Local

A maior parte das análises e coletas de dados foram realizadas para dois períodos, sendo o primeiro de 
outubro/2019 a setembro/2020 e o segundo de 1970 a 2020, cinquenta anos. A análise pluviométrica 
utilizando método de Thiessen demonstra uma pluviometria média anual de 1620,94 mm e 1478,98 mm, 
para o primeiro e segundo período, respectivamente. Do balanço hídrico climatológico obteve-se vários 
parâmetros, como o excedente hídrico que nos respectivos períodos foi de 930,3 mm (54,6%) e 641,2 mm 
(43,2%). 

A área de estudo apresenta três unidades aquíferas distintas, sendo utilizado o Atlas de Águas Subterrâneas 
dos Estados Unidos (MILLER, 1999) como base para delimitar essas unidades em função das unidades 
geológicas, Tabela 2.
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Tabela 2: Unidades hidrogeológicas e suas respectivas permeabilidades, unidades, características e geológicas.

Unidades Hidrogeológicas Unidades Geológicas Características Geológicas Permeabilidade

Aquífero Fissural e 
Granular

Formação 
Tiradentes

A Fm. Tiradentes estrutura a Serra de São José e é 
constituída pelas Sequências Tiradentes, São José, 

Tejuco e Lenheiro. Essas sequências são formadas por 
quartzitos proterozóicos de granulometria, seleção 
textural e coesão variadas, por vezes apresentando 
lentes a extratos conglomeráticos e pelíticos. Elas 

também apresentam-se extremamente fraturadas e 
algumas falhas foram identificadas.

Alta

Aquífero Fissural
Embasamento 

(Granitóides Sá)

Os Granitóides Sá compõem a borda sul do Cráton do 
São Francisco e são marcados pelos corpos maciços e 
levemente bandados. Há pouca presença de fraturas 

visualizadas em campo.

Baixa

Aquiclude Formação Prados

A Fm. Prados é composta basicamente por filitos que 
recobrem as outras unidades. Os filitos apresentam 
foliação semi-paralela a superfície, possuem poucas 

fraturas locais e recobrem as regiões a norte da SSJ, as 
quais sofreram menor deformação devido ao 

anteparo estrutural promovido pelo embasamento e 
Fm. Tiradentes

Baixíssima

Pelos dados públicos de três estações fluviométricas adjacentes localizadas no rio Carandaí, foram 
delimitadas três sub-bacias, Montante, Jusante e Total (Figura 6). Dos dados de vazões para cada sub-bacia 
durante um ciclo hidrológico, outubro/2019 a setembro/2020, foram confeccionados hidrogramas. Para 
minimizar a interferência das captações, já conhecidas na região, ajustes dos dados se fizeram necessários, 
de maneira a adotar apenas 50% dos valores com menor diferença de vazão entre os fluviômetros.

De posse dos hidrogramas devidamente ajustados, foram então estes inseridos no software GWToolBoxTM 
e seus programas HYSEP, RECESS e RORA. Os resultados obtidos após análise do software foram para a 
separação de escoamento, índice de recessão, índice de fluxo de base e recarga renovável. Após analisar 
todos os dados gerados pode-se inferir que a maior concentração de captações está situada na sub-bacia 
Jusante, localizada mais próxima dos centros urbanos. Devido à essa grande influência das captações os 
dados obtidos tanto para a sub-bacia Jusante, quanto sub-bacia Total foram descartados para o cálculo 
da reserva renovável. A sub-bacia Montante apresentou uma recarga anual de 266 mm o que equivale a 
15,6% dentro do mesmo período pluviométrico analisado, outubro/2019 a setembro/2020. Ao comparar 
o valor de recarga obtido para esta sub-bacia, composta pelos quartzitos da Fm. Tiradentes, com o valor 
de 28%, obtido por Mourão (2007), para os quartzitos da Formação Moeda, pode-se considerar a taxa 
calculada plausível para a recarga mínima.

Em posse da recarga mínima, foi calculado a reserva renovável mínima e posteriormente o percentual 
de população da região que pode ser abastecida anualmente para os dois períodos, utilizando dados do 
Censo IBGE. O resultado final foi de que na média dos últimos 50 anos aproximadamente 83 mil habitantes 
puderam ser abastecidos pela reserva renovável provinda dos quartzitos da Serra de São José, o que 
representa 74,7% da população da região.
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Figura 6: Mapa dos limites das sub-bacias, compreendidas entre as estações fluviométricas, unidades hidrogeológicas e hidrografia.
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DISCUSSÃO

Interpreta-se que a Formação Tiradentes que sustenta a serra, representa quatro sequências deposicionais 
de quartzitos, metapelitos e metaconglomerado. As sequências inferiores Tiradentes, São José e Tejuco 
foram depositadas em ambiente marinho raso a litorâneo. A sequência de topo São José foi depositada 
em delta com ação fluvial. Acima dessas unidades e embasamento, formou-se a Bacia Carandaí, onde 
depositaram metadiamictitos da formação homônima em leque aluvial, rochas carbonáticas da Formação 
Barroso em ambiente marinho raso, e rochas metapelíticas da Formação Prados em ambiente marinho 
raso.

A interpretação do levantamento aerogeofísico realizado pela LASA ENGENHARIA E PROSPECÇÃO S.A 
(2001) foi fundamental para delimitar os contatos entre as unidades da área de estudo. Com o auxílio dos 
mapas magnetométricos confeccionados foi possível inferir a dimensão e ocorrência em profundidade da 
intrusão de metadiabásio.

Os dados estruturais retirados em campo foram de grande importância para a interpretação dos contextos 
tectônicos da região da Serra de São José. Foram identificados um basculamento da porção nordeste 
da SSJ pela variação das atitudes do acamamento (S0), cinco domínios estruturais secundários, zona de 
cisalhamento e zonas de ruptura de blocos em cunha. As estruturas e os respectivos movimentos cisalhantes 
identificados na região sudoeste da área possibilitaram delimitar tanto uma zona de cisalhamento, quanto 
falhas cisalhantes sinistrais.

A escassez de levantamento hidrogeológico na região da Serra de São José e a busca por respostas 
práticas a população local foram decisórias para a confecção do presente estudo. Pela pequena rede de 
monitoramento disponível e pela dificuldade de aquisição de dados da área não foram possíveis estudos 
mais aprofundados. Assim sendo, optou-se por utilizar os dados disponíveis da melhor maneira possível, 
e por fim obteve-se um resultado plausível para a reserva renovável mínima da Serra de São José. De 
maneira a atender o objetivo imposto, chegou-se ao resultado de que o número mínimo de habitantes 
abastecidos por reserva mínima renovável anual, nos últimos 50 anos, para região é de 83 mil habitantes. 
Esse valor corresponde a um abastecimento de 75% da população dos arredores da Serra de São José, 
na região dos municípios de Tiradentes, São João del Rei, Prados, Coronel Xavier Chaves e Santa Cruz de 
Minas. Vale ressaltar que este valor é referente a reserva renovável mínima, ou seja, sem considerar as 
captações de água superficial e subterrânea já presentes na região.

CONCLUSÃO

Após análise dos ambientes deposicionais das sequências da Formação Tiradentes, conclui-se que a seção 
transversal exposta da dessa formação na serra de São José pode representar três ciclos transgressivos em 
ambiente marinho raso e um ciclo progradacional de delta influenciado por ação fluvial. Essas rochas foram 
deformadas principalmente por dois eventos tectônicos, brasiliano e reativações cenozoicas, responsáveis 
pela formação de foliações, dobras regionais e locais, fraturas e diversas falhas. A interpretação dos dados 
aerogeofísicos serviram para aperfeiçoar os contatos litológicos da área mapeada e aferir ocorrências 
intrusivas. As interpretações hidrogeológicas forneceram o cálculo da reserva renovável aquífera mínima 
da Serra de São José de 4.660.243 m³ anualmente, em média, nos últimos 50 anos, 1970 a 2020. Desta 
maneira tem-se que pelo menos 83 mil habitantes podem ser abastecidos na região da Serra de São José. 
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Na região da serra três unidades hidrogeológicas foram descriminadas correlatas as unidades geológicas, 
sendo a de maior permeabilidade o aquífero fissural e granular constituída pela Formação Tiradentes. Pelas 
análises de separação de escoamento obtidas a partir do processamento de dados de três fluviômetros 
do rio Carandaí, tem-se que existem captações realizadas na região e estas apresentam maior volume a 
jusante.
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