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RESUMO 

DRX, quantificação dos elementos maiores, menores, traços e dos isótopos de Nd e Sr foram 

aplicados às rochas, crostas lateríticas e solos do Supergrupo Sumaúma e do grupo Alto Tapajós, a 

fim de indicar proveniência das rochas e utilizar os produtos da lateritização como ferramenta de 

mapeamento geológico. Os resultados obtidos mostraram que as rochas têm fontes atreladas às 

províncias Tapajós Parima, Rondônia Juruena, Sunsás, Carajás e Amazônia Central. No entanto, a 

incisão do gráben do Cachimbo permitiu que a erosão das rochas do Supergrupo Sumaúma também 

fossem fontes para as rochas do Grupo Alto Tapajós, aliadas à contribuição das vulcânicas do Grupo 

Colíder. Crostas e solos correlatos às rochas mães permitem que sejam utilizadas como ferramenta 

de mapeamento geológico.   
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ABSTRACT 

XRD, Nd and Sr isotopes, major, minor and traces elements quantification were applied to rocks, 

lateritic crusts and soils from Sumaúma Supergroup and Alto Tapajós Group, in order to indicate 

provenance of the rocks and using lateritic products as geologic mapping tool. For the rocks, the 

results showed sources related to provinces Tapajós Parima, Rondônia Juruena, Sunsás, Carajás and 

Amazônia Central. However, the incision of Cachimbo graben allowed which the Sumaúma 

Supergroup erosion also were source for the Alto Tapajós Group, allied to contribution of volcanics 

from Colíder Group.  Lateritic crusts and soils are correlates to bedrocks, allowing the use as geologic 

mapping tool. 

Keywords: Sumaúma Supergroup, lateritic crusts, Alto Tapajós Group 

1. INTRODUÇÃO 

A região estudada compreende embasamento vulcânico a subvulcânico ácido do 

Grupo Colíder (1,773-1,786 Ga) e, sequências vulcano-sedimentares do Supergrupo 

Sumaúma (Santos 2003, CPRM 2013). O Supergrupo Sumaúma é subdivido nos grupos 

Vila do Carmo (1,74 Ga) e Beneficente (1,43-1,08 Ga) (Reis et al. 2013). Há ainda, rochas 

sedimentares do Grupo Alto Tapajós (Siluriano) e da Formação Salva Terra, além de 

depósitos aluvionares e coberturas detrito-lateríticas (CPRM 2013). Diante disto, este 

trabalho discute aspectos mineralógicos, geoquímicos e isotópicos (Nd e Sr) das rochas 

sedimentares, crostas lateríticas e solos desenvolvidos sobre os grupos Vila do Carmo, 

Beneficente e Alto Tapajós, visando estabelecer as áreas fontes das rochas e a utilização 
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dos isótopos de Nd e Sr como ferramenta de mapeamento geológico a partir de produtos da 

lateritização. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

A mineralogia das rochas sedimentares, crostas lateríticas e solos foi determinada 

por petrografia e DRX. Foram determinados também, elementos maiores, menores, traços e 

isotópos de Nd e Sr.  

3. MINERALOGIA, GEOQUÍMICA E ISÓTOPOS DE Nd e Sr 

 Os quartzo-arenitos dos grupos Vila do Carmo, Beneficente e Alto Tapajós são 

acinzentados a rosados, apresentam cimento silicoso, opacos e zircão como minerais 

acessórios (1 a 2 % e ≤ 1%, respectivamente) e fragmentos de rochas vulcânicas (1-2%) 

que, por vezes, constituem pseudos matriz. Os arenitos dos grupos Vila do Carmo e 

Beneficente têm seleção boa a moderada e grãos arredondados e angulosos a 

subanguloso, enquanto o arenito do Grupo Alto Tapajós tem seleção pobre a moderada e 

um segundo cimento de composição micácea. Arenitos manganesíferos enquadrados no 

Grupo Beneficente apresentam as mesmas características dos quartzo arenitos, contudo, 

são cimentados por romanechita ou por criptomelana, holandita e coronadita. Os siltitos 

encaixados no Grupo Alto Tapajós são acinzentados, apresentam riticimidade demarcada 

pela alternância de lâminas cinzas e brancas e são constituídos por quartzo e microclínio, 

com sutis variações composicionais devido a presença de hematita e illita/ muscovita.  

 As crostas lateríticas desenvolvidas a partir do Grupo Alto Tapajós são brechóides 

ferruginosas e nelas predominam hematita, goethita, caulinita e quartzo. Há bauxitas 

pisolíticas e crosta vermiforme ferro-aluminosa atreladas ao Grupo Beneficente  compostas 

por gibbsita, goethita e caulinita com anatásio e rutilo como minerais secundários. As crostas 

manganesíferas e ferro-mangano-aluminosas  são constituídas por criptomelana, holandita e 

coronadita com gibbsita, goethita, hematita e cereanita mais abundantes no topo dos perfis. 

Os solos restritos ao Grupo Beneficente, são amarelados, argilo-arenosos e compostos por 

gibbsita, caulinita, quartzo e anatásio. Não foram encontradas crostas sobre o Grupo Vila do 

Carmo. 

 A análise de componente principal definiu quatro associações geoquímicas (Figura 

1): 1) siltitos e arenitos correlacionados a SiO2 devido ao grande conteúdo quartzo; 2) 

Bauxitas e solos definidos por Al2O3, TiO2, Nb, Zr e Hf relacionadas à gibbsita, rutilo/anatásio 

e zircão; 3) Crostas ferruginosas, ferro-mangano-aluminosas e ferro-aluminosas dos grupos 

Alto Tapajós e Beneficente definidas por Fe2O3, ETR, U e V, em função da presenca de 

hematita, goethita e cerianita; 4) Arenitos e crostas manganesíferas estão associados ao Pb, 

Sr, Cu, Co e Ba relacionados à criptomelana, holandita, coronadita e romanechita.  

 



 

Figura 1:  Diferenciação dos litotipos estudados e associações geoquímicas por análise de 
componente principal. 

 As rochas e crostas lateríticas dos grupos Vila do Carmo, Beneficente e Alto Tapajós 

apresentam Nd e TDM que variam entre -24 a -11 e 1,25 a 3,12 Ga, respectivamente. As 

razões  87Sr/86Sr e Rb/Sr são mais elevadas nas rochas e crostas do Grupo Alto Tapajós 

(0,78401-1,0009 e 0,7-2,9; respectivamente), que nas do Grupo Benecifente (0,71535-

0,83148 e 0,009-0,323).  

4. DISCUSSÕES E CONCLUSÕES 

 A exposição das rochas do Cráton Amazonas ao longo do tempo geológico, aliados a 

períodos de intensa erosão e transporte de detritos, seja por rios, mares e até mesmo 

geleiras que compunham o paleoambiente Amazônico, proporcionou a formação de rochas 

sedimentares. Nesse contexto, as rochas dos grupos Vila do Carmo, Beneficente e Alto 

Tapajós receberam aporte de rochas félsicas conforme indicam os valores de Nd negativos 

entre -24 e -11. Essas fontes foram as províncias geocronológicas Tapajós Parima e 

Rondônia Juruena com alguma contribuição da Transamazonas para o Grupo Vila do 

Carmo, enquanto as províncias Rondônia Juruena, Sunsás e Carajás foram as fontes do 

Grupo Beneficente (Figura 1A). Esses dados concordam com o observado por Reis et al. 

(2013) para as rochas do Supergrupo Sumaúma com base em zircão detrítico (U-Pb).   

A assinatura isotópica do Grupo Alto Tapajós é similar as do Supergrupo Sumaúma, 

exceto pela ausência da Província Rondônia Juruena (Figura 2A). Isso é consequência da  

instalação do gráben do Cachimbo que expôs e erodiu as rochas proterozóicas dos grupos 

Vila do Carmo e Beneficente e, forneceu sedimentos para o Grupo Alto Tapajós. Contudo, a 

presença de illita e microclínio nos siltitos do Grupo Alto Tapajós apontam fontes proximais 

e, a presença de clástos de vulcânicas em todas as unidades indicam que as vulcânicas do 

Grupo Colíder (Rondônia Juruena) também foram fonte dos sedimentos, apesar da razão 



143Nd/144Nd não indicar essa contribuição. A proximidade das fontes e o intemperismo pouco 

agressivo também é ratificada pela correlação (r2=0,97) entre a razão 87Sr/86Sr e o índice 

CIA que varia entre 42 e 75. 

Os dados dos isótopos de Nd e Sr das crostas lateríticas e solos oriundos dos grupos 

Beneficente e Alto Tapajós permitiu agrupar os produtos da lateritização com as respectivas 

rochas mães (Figura 2B, 2C). Essas correlações que indicam o não fracionamento em 

função do intemperismo permitem utilizar as crostas lateríticas e solos amplamente 

distribuídos na área de estudo e na Amazônia como um todo, como critério de mapeamento 

das unidades a partir da qual se formaram. Essa informação é imprescindível no 

reconhecimento das unidades geológicas as quais várias ocorrências minerais na região 

estão atreladas, tais como ouro, manganês e fósforo. É também útil na reconstrução e 

evolução da paisagem .  

 

Figura 2: A- relação
143

Nd/
144

Nd vs TDM discriminante das províncias geocronológicas que serviram de 

fonte (Santos et al. 2000), B e C- relações Rb/Sr e Nd vs 
87

Sr/
86

Sr. 
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