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Geologia e recursos minerais da Folha Belém

APRESENTAÇÃO

Com o objetivo de levantar informações no chamado “vazio cartográfico” da Amazônia, o governo
brasileiro vem desenvolvendo desde 2008 o PROJETO CARTOGRAFIA DA AMAZÔNIA. Trata-se de um
projeto coordenado pelo Censipam - Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia,
executado pelas Forças Armadas brasileiras (Exército, Força Aérea e Marinha) e pelo Serviço Geológico do
Brasil - CPRM.
O projeto é composto de três grandes subprojetos, que envolvem as cartografias terrestre, náutica
e geológica (geologia e aerogeofísica), que visam a geração de informações que darão suporte no
planejamento e execução de projetos de infraestrutura a serem implantados na região. Serão geradas
também informações estratégicas para o monitoramento regional, segurança e defesa regional, além de
informações geológicas, de recursos minerais e geoambientais desta importante área do nosso território.
É importante ressaltar que o conhecimento geológico/geofísico do território brasileiro é instrumento
indispensável para o planejamento e para a implementação de políticas públicas voltadas para a
infraestrutura e para o desenvolvimento sustentável dos recursos minerais, energéticos e hídricos do
país. Paralelamente, ressalta-se também a importância do conhecimento geológico, na condição de
fonte primordial de conhecimento do meio físico, para a execução de estudos de zoneamento ecológicoeconômico e de gestão ambiental do território nacional.
É dentro deste contexto que temos a grata satisfação de oferecer à comunidade técnico-científica,
aos empresários do setor mineral brasileiro e à sociedade em geral, o projeto GEOLOGIA E RECURSOS
MINERAIS DA FOLHA BELÉM, o qual faz parte do PROGRAMA GEOLOGIA DO BRASIL, vinculado ao
Ministério das Minas e Energia e à Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral, tendo sido
executado pelo Serviço Geológico do Brasil - CPRM, através da sua Superintendência Regional de Belém.
A FOLHA BELÉM engloba a Região Metropolitana de Belém, área de formações geológicas
essencialmente cenozóicas e com vocação para minerais industriais (areia, seixo, arenito ferruginoso e
argila), os quais têm sido utilizados desde a fundação de Belém (1616) como insumo na construção
civil. O desenvolvimento deste produto envolveu compilação e integração, em meio digital, de todas
as informações geológicas, geoquímicas, geofísicas e de recursos minerais disponíveis na região. Esta
base de dados foi complementada com a interpretação de sensores remotos, aquisição sistemática
de dados de campo, análises laboratoriais para caracterização destes insumos via análises químicas e
ensaios tecnológicos com indicação de uso segundo normas da ABNT e posterior elaboração de um texto
explicativo. Todos estes dados estão hospedados no banco de dados corporativo da CPRM (GEOBANK).
MANOEL BARRETTO, Diretor-Presidente do Serviço Geológico do Brasil - CPRM
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RESUMO

A Folha Belém (SA.22-X-D-III) está localizada
na região nordeste do Estado do Pará, norte do
Brasil e inclui a região metropolitana de Belém. É
limitada pelos paralelos de 1°00’S e 1°30’S e meridianos 48°00’W e 48°30’W. O contexto geológico
restringe-se à Era cenozoica e compreende as seguintes unidades litoestratigráficas: Grupo Barreiras, Unidade Sedimentos pós-Barreiras, Depósitos
Argilosos Flúvio-Marinhos e Depósitos Atuais.
O Grupo Barreiras (Mio-Plioceno) distribui-se
nas porções sudoeste, sul e sudeste e mostra-se
geralmente associado com as crostas lateríticas ferruginosas, formando colinas baixas e vales abertos.
Foram individualizadas oito fácies sedimentares designadas de pelítica laminada, pelítica maciça, areno-argilosa com estruturas wavy e lenticular/linsen,
arenosa com estratificação plano paralela, arenosa
com estratificação cruzada acanalada, arenosa com
estratificação cruzada sigmoidal, arenosa grossa a
conglomerática e conglomerática com clastos de
pelito.
A Unidade Sedimentos pós-Barreiras (Pleistoceno-Holoceno) é predominante nas porções nordeste, centro e noroeste da folha, e foi subdividida
em Formação Superficial Pleistocênica que incluem
os depósitos fluviais de paleocanais e os depósitos
eólicos/praiais; e em Formação Superficial Holocênica que representa os depósitos sedimentares formados por processos desenvolvidos sobre o continente (aluviões, colúvios e elúvios) e/ou próximos
à costa (depósitos eólicos/praiais). A datação por
termoluminescência determinou a idade da Formação Superficial Pleistocênica no intervalo de 12.620
(±1.800) a 38.300 (±4.300) anos AP, e da Formação Superficial Holocênica entre 7.230 (±850) e
11.200 (±1.310) anos AP.

Os Depósitos Argilosos Flúvio-Marinhos (Holoceno) compreendem os sedimentos lamosos associados ao sistema continental-estuarino, enquanto
os Depósitos Atuais estão associados à dinâmica
recente de sedimentação e incluem os depósitos
continentais coluvionares, aluvionares e pantanosos, depósitos praiais, depósitos de barras fluviais e
de bancos de areias e/ou de lama.
O Levantamento gravimétrico permitiu a
elaboração do Mapa Bouguer e de um perfil
geológico no sentido SW-NE da folha, e consequente
definição da conformação do embasamento
cristalino (topografia, estruturas, profundidades).
Foi confirmada a existência da Fossa VigiaCastanhal com profundidade estimada em torno
de 1.100 metros, bem como a espessura do pacote
sedimentar para região de Belém estabelecida em
torno de 400 a 500 metros.
A Folha Belém apresenta grande potencialidade para recursos minerais utilizados na construção
civil. Foram cadastradas 328 novas ocorrências,
dentre essas se destacam os depósitos de argila comum, areia branca, seixo, arenito ferruginoso, laterita e material de empréstimo que são amplamente
utilizados na construção civil. Foram ainda realizados ensaios tecnológicos em amostras de argila,
areia e seixo o que possibilitou um conhecimento
adicional sobre as propriedades físicas e químicas
de insumos utilizados na indústria cerâmica (argila) e na indústria da construção civil (areia e seixo)
na Região Metropolitana de Belém. Esses ensaios
forneceram diagnósticos importantes quanto à utilização, ou não, destes materiais encontrados nos
domínios da Folha Belém.
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ABSTRACT

The Belém Sheet (SA.22-X-D-III) is located
in the northwestern portion of the Pará State,
northern Brazil, and includes the metropolitan area
of Belém. The sheet is limited by the parallels 1°00’S
and 1°30’S and meridians 48°00’W e 48°30’W.
The geology of the Belém Sheet is restricted do
Cenozoic sedimentary formations and comprises
the following lithostratigraphic units: Barreiras
Group, Post-Barreiras sedimentary unit, Fluvialmarine clay deposits, and modern deposits.
The Barreiras Group (Miocene-Pliocene) occurs
through the south, southwestern and southeastern
portion of the sheet. It is often associated with
lateritic iron crusts and form low hills and open
valleys. The group can be subdivided into eight
sedimentary facies: laminated politic facies,
massive politic facies, arenaceous-clayey facies with
wavy and lenticular/linsen structures, arenaceous
facies with plan-parallel stratification, arenaceous
facies with channeled cross bedding, arenaceous
facies with sigmoidal cross bedding, coarsegrained arenaceous to conglomeratic facies, and
conglomeratic facies with pelite pebbles.
The Post-Barreiras sedimentary unit (Pleistocene-Holocene) predominates in the northeastern,
central and northwestern portions of the sheet. It
is subdivided into Pleistocenic and Holocenic superficial formations. The former is composed of fluvial and paleochannel deposits, and of aeolian and
beach deposits, whereas the latter is composed of
alluvial, colluvial and eluvial sediments. Thermoluminescence dating of these sediments indicate ages
ranging from 12,620 (±1,800) to 38,300 (±4,300)
years AP for the Pleistocene formation, and between 7,230 (±850) and 11,200 (±1.310) years AP
for the Holocene formation.

Fluvial-marine clayey deposits (Holocene)
consist of mud deposits associated with the
continental-estuarine system. Modern deposits
include the continental, alluvial and swamp
deposits, coastal deposits, fluvial bars and sand/
mud bench deposits.
Gravimetric survey allowed the elaboration
of the Bouguer Map and of a SW-NE geological
cross-section. As a consequence, the topography,
structures and depth of the basement have been
defined. The existence of the Vigia-Castanhal rift
has been confirmed, having estimated depth of
1,100 m. Furthermore, the sedimentary thickness
for the Belém region is of 400 to 500 m.
The mineral potential within the Belém Sheet
is related to minerals used in civil construction. 328
new mineral occurrences have been registered,
including clay, white sand, pebble, Fe-sandstone
and laterite. Technological analyses have been
performed in clay, sand and pebble samples and
indicate the usefulness (or not) of the minerals
as feedstock in the ceramic and civil construction
industries.
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1 INTRODUÇÃO

A Folha Belém (SA.22-X-D-III) está localizada
no nordeste do estado do Pará. É delimitada pelos
paralelos de 1°00’S e 1°30’S e meridianos de 48°00’W
e 48°30’W, compreendendo uma área de 3.090 Km2,
sendo 10% em massas d’água. Abrange os municípios
de Belém (capital do estado), Ananindeua, Marituba,
Benevides, Santa Bárbara do Pará e Santa Isabel do
Pará, os quais formam a Região Metropolitana de
Belém - RMB, além de Santo Antônio do Tauá e partes
dos municípios de Castanhal, Acará, Bujaru, Inhangapi,
Vigia, Colares e São Caetano de Odivelas (Figura 1).
O acesso é facilitado pela presença de uma
extensa malha rodoviária que interliga as sedes
municipais existentes na região, tendo como eixo
principal a rodovia BR-316. A rede hidrográfica é
formada principalmente pelos rios Guamá, Caraparu,
Maguari, Benfica, Araci, Tauá e Bituba, que deságuam
nas baías do Marajó ou Guajará.
A Região Metropolitana de Belém possui área
de 2.536.888 Km2 e apresenta uma população de
2.100.319 habitantes, enquanto Belém apresenta um
contingente populacional de 1.392.031 habitantes
(IBGE, 2010).
A base socioeconômica de Belém está pontuada
em uma estrutura produtiva na qual as atividades do
comércio e serviços se apresentam como alternativas
de emprego e renda para a população, sendo que a
capital concentra grande parte de todas as atividades
produtivas do estado. Importante lembrar que essa
estrutura é fruto do processo histórico de inserção da
região na evolução da economia nacional e mundial
(BELÉM, 2008).
Geologicamente, a Folha Belém está inserida
no domínio tectônico da Plataforma do Pará, onde
ocorrem unidades litoestratigráficas pertencentes à
Era Cenozoica, representadas pelo Grupo Barreiras,
constituído por rochas sedimentares siliciclásticas

(Mioceno-Plioceno), Unidade Sedimentos pós-Barreiras
(Pleistoceno-Holoceno), Depósitos Argilosos FlúvioMarinhos, constituídos por depósitos sedimentares
associados ao sistema continental-estuarino, e por
Depósitos Atuais, que constituem os depósitos
pantanosos, depósitos praiais, depósitos de barras
fluviais e de bancos de areias e/ou de lama, além de
colúvios e aluviões.
Estas características geológicas fazem com que
a região tenha uma vocação natural para minerais
industriais, principalmente os siliciclásticos (areia,
seixo, arenito ferruginoso e argila), os quais têm sido
utilizados como insumos na construção civil desde a
fundação da cidade de Belém, em 1616, até o presente
momento, em demanda crescente, em função da
expansão urbana acelerada da região.
O crescimento urbano implica em problemas de
ocupação desordenada do meio físico, preservação
ambiental e uma crescente demanda no setor
de materiais empregados na construção civil. A
explotação destes bens minerais no âmbito da Folha
Belém tem sido realizada principalmente de forma
desordenada e em parte clandestina, neste caso,
sem nenhum controle de produção, deixando um
hiato na compreensão do processo da mineração da
região e um passivo ambiental de grande proporção,
principalmente nas regiões de Ananindeua e Marituba.
Não obstante a Folha Belém abranger a capital
do estado e seu principal polo de expansão urbana, a
cartografia geológica em ambiente SIG - Sistema de
Informações Geográficas existente era compatível com
a escala 1:1.000.000 (BAHIA et al., 2004; VASQUEZ,
ROSA-COSTA, 2008), e portanto não contemplava
informações detalhadas sobre as unidades que alojam
os diferentes depósitos de materiais utilizados na
construção civil.
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Figura 1 - (A) Mapa de localização da Folha Belém (SA.22-X-D-III) em relação à articulação das folhas do Brasil ao
milionéssimo; (B) Base planimétrica contendo as principais informações geográficas da Folha Belém; (C) Divisão
municipal.
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Considerando-se este cenário, a Folha Belém foi
selecionada para estudo dentro do Programa Geologia do Brasil, desenvolvido pelo Serviço Geológico do
Brasil - CPRM, para realização da cartografia geológica
compatível com a escala de 1:100.000 das unidades
cenozóicas, acompanhada do estudo de depósitos
minerais, objetivando fundamentalmente a compreensão da estratigrafia dos depósitos cenozoicos, e fornecer subsídios técnicos para a gestão ordenada do
território, e também para áreas afins, a exemplo da
Hidrogeologia e da Geotecnia.
Os resultados dos trabalhos desenvolvidos na
Folha Belém, na Superintendência Regional de Belém,
estão sintetizados neste relatório e integrados em
ambiente SIG, o qual está disponível em CD-ROM, que
contém também os arquivos para impressão do Mapa
Geológico e o texto explicativo.
Em função do potencial mineral desta região
para depósitos de minerais industriais, uma atividade
importante realizada neste projeto foi o cadastramento
dos depósitos que ocorrem na área da Folha e a
caracterização sedimentar e tecnológica em alguns
alvos selecionados.
1.1 ATIVIDADES E MÉTODOS
A metodologia utilizada neste projeto teve como
base as especificações técnicas estabelecidas no Manual
Técnico do Departamento de Geologia (DEGEO) da
CPRM. A sistemática adotada segue a estrutura de um
projeto padrão de levantamento geológico básico e
consiste em três etapas. A etapa preparatória envolve
a análise do acervo de informações disponível, a
etapa principal compreende as atividades de campo
e análises laboratoriais, e a etapa final consiste
fundamentalmente na confecção de mapas temáticos,
montagem do SIG geológico, e elaboração da nota
explicativa. As principais atividades relacionadas a
cada etapa do projeto são descritas a seguir.
1.1.1 Levantamento Bibliográfico e Fontes de
Informações
Na elaboração deste projeto as principais fontes
de informações utilizadas referem-se aos produtos
de mapeamento geológico e pesquisa mineral, desenvolvidos principalmente nas décadas de 70 e 90.
Destacam-se os trabalhos de levantamentos geológicos desenvolvidos no Projeto Argila Belém, na escala
1:500.000 (ARANTES; DAMASCENO; KREBS, 1972);
Projeto Radam, na escala de 1:1.000.000 (ISSLER

et al., 1974); Plano Diretor de Mineração em Áreas Urbanas - Região Metropolitana de Belém e Adjacências
(BEZERRA; PEREIRA, 1995); Projeto Estudos Hidrogeológicos da Região Metropolitana de Belém, na escala
de 1:75.000 (OLIVEIRA, J. R., 2002), além de relatórios
acadêmicos, nas escalas de 1:70.000 (FARIAS; NASCIMENTO; FERREIRA, 1992; SOUZA JUNIOR; QUADROS;
BEZERRA, 1992). Trabalhos acadêmicos como teses,
dissertações e artigos científicos, desenvolvidos principalmente por pesquisadores vinculados à Universidade Federal do Pará - UFPA, também serviram como
fonte de consulta para este projeto.
Em 2008 a CPRM realizou o Projeto Geologia
e Recursos Minerais do Estado do Pará, na escala
1.1.000.000 e em ambiente SIG, o qual também foi
utilizado como fonte de pesquisa.
1.1.2 Trabalhos de campo
Neste projeto foram realizadas 6 etapas de
campo, tendo sido desenvolvidos 970 quilômetros de
perfis geológicos ao longo das principais estradas e rios
da região, quando foram descritos 659 afloramentos,
cadastradas 328 ocorrências minerais, e coletas de
amostras para ensaios em laboratório.
1.1.3 Levantamento Gravimétrico
O levantamento gravimétrico realizado na Folha
teve o propósito de definir a topografia do embasamento cristalino e determinar a espessura do pacote
sedimentar.
As medidas geofísicas foram realizadas no período de 22 de maio a 2 de junho de 2009, nas principais
rodovias da região. A estas informações foram adicionados dados obtidos no levantamento gravimétrico
executado por Palheta (2008), na ilha de Mosqueiro.
Os dados levantados foram corrigidos através do
software Bouguer 2.EXE, e processados pelo método
de interpolação por krigagem para obtenção do mapa
Bouguer.
Um perfil gravimétrico foi modelado visando obter o desenho da topografia do embasamento para
região e que serviu de base para a confecção do perfil
geológico.
Os dados gravimétricos podem ser utilizados
na orientação de programas de perfuração de poços
tubulares profundos, e ainda como subsídios para a
compreensão do arcabouço tectono-estrutural da região, inclusive quanto à influência da neotectônica.
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1.1.4 Análises Laboratoriais
1.1.4.1 Análises Geocronológicas
Dez amostras de sedimentos siliciclásticos foram
datadas pelo método da Luminescência Oticamente
Estimulada de Cristais de Quartzo (TL/LOE), no Laboratório de Datação, Comércio e Prestação de Serviço
Ltda., vinculado à Faculdade de Tecnologia de São
Paulo - FATEC.
Na coleta de amostras foram empregados tubos
de PVC DN 40 mm hidráulico, com 50 cm de comprimento. Estes tubos foram cravados horizontalmente nos níveis amostrados através de percussão com
marreta, evitando-se exposição do material à radiação
solar. As amostras foram vedadas nas extremidades
dos tubos, etiquetadas e enviadas para o laboratório.
A metodologia utilizada na preparação das amostras
para análise de datação TL/LOE encontra-se disponível no site http://www.datacao.com.br/downloads_6.
html.
1.1.4.2 Ensaios de caracterização de argilas
O estudo de argilas objetivou a realização de ensaios preliminares para cerâmica vermelha, a fim de
diagnosticar as características de depósitos de argilas
pertencentes à unidade Depósitos Argilosos Flúvio-Marinhos, visando sua aplicação na fabricação de tijolos, telhas e artesanato.
Na etapa preliminar do projeto cinco amostras
de argilas foram analisadas no laboratório da ACME
- Analítica Laboratórios Ltda., através do método ICP-ES, para determinação dos óxidos maiores (Al2O3,
CaO, Cr2O3, Fe2O3, K2O, MgO, MnO, Na2O, P2O5, SiO2,
TiO2) e dos elementos Ba, Sc, Nb, Sr, Y, Zr, além da
Perda ao Fogo - PF.
Numa segunda fase, doze amostras de argilas foram coletadas para análises laboratoriais, sendo dez
com apoio de trado manual e duas retiradas diretamente da pilha de estocagem de duas cerâmicas comerciais. As dez amostras referidas foram extraídas a
uma profundidade máxima de três metros com furos
sucessivos ao redor do furo pioneiro até alcançar uma
massa de aproximadamente 15 kg.
Nestas amostras foram realizadas Ensaios Preliminares em Argila no Laboratório de Ensaios Cerâmicos
do Núcleo de Tecnologia Cerâmica do SENAI - SP, obedecendo aos seguintes procedimentos:
– Ensaios cerâmicos preliminares, que consistiu
em queima a duas temperaturas (850º e 950ºC), vi-

sando produção de corpo de provas a fim de determinar: absorção, porosidade, Massa Específica Aparente
(MEA), cor de queima, retração de secagem e queima,
Módulo de Ruptura a Flexão (MRF) seco e queimado;
– Análise Química Quantitativa por Espectrometria de Fluorescência de Raios X dos óxidos SiO2, Al2O3,
Fe2O3, TiO2, CaO, MgO, Na2O, K2O, MnO, P2O5, além de
determinação de Perda ao Fogo (PF) na temperatura
de 850º e 950º C;
– Análise Térmica Diferencial - ATD, ensaio realizado conforme IT-LCB-018, visando descrição de acidentes térmicos e de suas intensidades.
1.1.4.3 Caracterização de agregados miúdos
(areias)
Na fase preliminar dos trabalhos foram analisadas
sete amostras de areias brancas pelo método ICP-ES no
Laboratório da ACME - Analítica Laboratórios Ltda., visando determinação dos óxidos maiores (Al2O3, CaO,
Cr2O3, Fe2O3, K2O, MgO, MnO, Na2O, P2O5, SiO2, TiO2),
elementos menores (Ba, Sc, Nb, Sr, Y, Zr), e Perda ao
Fogo.
Análises granulométricas em 10 amostras foram
realizadas no Laboratório SECLAB do CPRM - Belém
e no Laboratório de Materiais de Construção Civil/CT-Obras do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT São Paulo).
No Laboratório SECLAB, as amostras de sedimentos arenosos foram submetidas a peneiramento a seco
nas frações: 4,80-2,40 mm; 2,40-1,20 mm; 1,20-0,60
mm; 0,60-0,30 mm; 0,30-0,150 mm e <0,150mm,
após terem sido inicialmente secas em estufa a uma
temperatura de 60°C, quarteadas e separadas em
alíquotas de 100 g cada. Os valores das massas dos
grãos retidos em cada peneira foram utilizados para
determinação da composição granulométrica, definindo-se os porcentuais dos materiais retidos que posteriormente foram usados para a definição da curva
granulométrica e cálculo do Módulo de Finura (MF).
Três amostras de sedimentos arenosos foram analisadas no Laboratório do IPT, tendo sido utilizado 1 kg
por amostra, incluindo os seguintes procedimentos:
– Análise granulométrica por peneiramento, de
acordo com a norma da ABNT NBR NM 248/03, tendo
em vista a determinação da distribuição granulométrica das amostras de agregado miúdo;
– Apreciação petrográfica de materiais naturais,
de acordo com a norma ABNT NBR 7389-1/09, visando avaliação para uso em agregados para concreto.
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1.1.5 Elaboração de Mapas Temáticos

1.1.4.4 Caracterização de agregados graúdos
(cascalho com areia)
Três amostras de agregado graúdo foram analisadas no Laboratório de Materiais de Construção Civil/
CT-Obras do IPT. Inicialmente as amostras são separadas em Parte 1 (agregado miúdo) e Parte 2 (agregado
graúdo), e posteriormente submetidas aos ensaios, de
acordo com os procedimentos descritos abaixo:
– Análise granulométrica por peneiramento, de
acordo com a ABNT NBR NM 248/03, visando determinação da composição granulométrica e cálculo do
Módulo de Finura;
– Medida do Lastro Padrão. Determinação de
Massa específica aparente, absorção de água e da
porosidade aparente do material, baseado na norma
ABNT NBR 7418/87;
– Resistência à abrasão Los Angeles, baseado na
norma ABNT NBR NM 51/01;
– Ensaio de forma dos fragmentos, baseado na
norma ABNT NBR 6954/89;
– Apreciação petrográfica utilizando o Microscópico marca Leitz, modelo Ortholux II POL-BK e lupa estereoscópica marca Wild, modelo M-8, com o objetivo
de avaliação para uso em concreto, de acordo com a
norma da ABNT NBR 7389-2/09.
1.1.4.5 Análises Paleontológicas e Palinológicas
Essas análises foram realizadas no laboratório
da DIPALE - Divisão de Paleontologia da CPRM-Rio de
Janeiro, tendo sido uma amostra de turfa holocênica
analisada pelas doutoras Norma Cruz e Célia Maria da
Silva, visando observação de suas características micropaleontológicas e palinológicas, e 8 amostras de
icnofósseis ocorrentes no Grupo Barreiras, analisadas
pelo Dr. Rafael da Costa da Silva, com o objetivo de
caracterizar a taxonomia e aumentar o entendimento
sobre a distribuição e o ambiente de deposição desta
unidade na região.
1.1.4.6 Análises Petrográficas
Quatro lâminas delgadas de rochas pertencentes ao Grupo Barreiras foram analisadas com o auxílio
de microscópio da marca Zeiss modelo Axiolab, com
imagens obtidas por meio de uma câmera digital acoplada.

Para a elaboração dos mapas da Folha Belém foram utilizadas as cartas planimétricas elaboradas pelo
DSG (Escala de 1:50.000, ano 1982, Folhas IMI-384/1,
IMI-384/2, IMI-384/3, IMI-384/4), as quais foram digitalizadas e ajustadas com as bases plani-altimétricas
da Companhia de Desenvolvimento e Administração
da Área Metropolitana de Belém, imagens NASA
(2000) e SRTM (Shuttle Radar Topographic Mission)
disponibilizadas pela NASA.
1.1.5.1 Base Cartográfica
A base cartográfica foi atualizada e ajustada pelo
programa ArcGis 9.2, utilizando a projeção geográfica
e o datum de referência WGS 84. As bases contêm
informações sobre hidrovias, limites municipais, estradas, localidades, portos e aeroportos.
1.1.5.2 Mapa Geológico
A confecção do Mapa Geológico foi realizada a
partir da interpretação de imagens GEOCOVER, informações disponíveis na literatura e dados obtidos nos
trabalhos de campo. O mapa mostra a distribuição em
área das principais unidades litoestratigráficas encontradas na região, as quais são identificadas por letras-símbolos específicas. As primeiras letras maiúsculas
identificam o período de sua formação/deposição, os
números na sequência representam a época de formação/deposição, seguidas de letras minúsculas que
representam a abreviatura da unidade litoestratigráfica. O layout do Mapa Geológico compreende ainda
o encarte de Recursos Minerais, que apresenta 328
novas ocorrências de recursos minerais, e mostra as
principais potencialidades da região, e o encarte Tectônico que mostra a compartimentação tectônica das
porções norte e nordeste do estado do Pará, e incluem
os domínios tectônicos, bacias sedimentares fanerozoicas e as principais estruturas representadas pelos
arcos de Gurupá e Ferrer Urbano Santos, os grabens
de Limoeiro, Mexiana e Vigia-Castanhal, e as falhas
das bacias do Marajó, e das Plataformas Bragantina
e do Pará.
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2 GEOLOGIA

2.1 UNIDADES LITOESTRATIGRÁFICAS
O estudo do Cenozoico brasileiro, ou mais
particularmente do Neógeno (23,03 a 2,58 Ma)
começou com a publicação de Branner (1902) apud
Alheiros et al. (1988), que fez referência aos sedimentos
que ocorrem no litoral do Nordeste, denominando-os
de “Barreiras”, e caracterizando-os como “camadas
variegadas que afloram nas diversas barreiras ao longo
da costa brasileira”.
O Cenozóico da região nordeste do Pará tem
sido caracterizado na literatura pela presença de duas
unidades formais (Formação Pirabas e Grupo Barreiras)
e outras unidades informais (ex. pós-Barreiras e
coberturas holocênicas).
Na região da Folha Belém é adotada neste
trabalho a designação formal Grupo Barreiras. É
proposta a unidade Cobertura Detrítica-Laterítica
para representar os lateritos e, para classificar os
depósitos quaternários continentais, utiliza-se o termo
Sedimentos pós-Barreiras, adotando-se a terminologia
utilizada por Dewolf (1965) apud Cassetti (2005).
Os sedimentos lamosos associados às planícies com
influência flúvio-marinhas são denominados de
Depósitos Argilosos Flúvio-Marinhos, enquanto os
depósitos pantanosos, depósitos praiais, depósitos
de barras fluviais e de bancos de areias e/ou de lama,
além de colúvios e aluviões recebem a designação de
Depósitos Atuais.
A Carta Estratigráfica Internacional, segundo
Ogg (2010), estabelece para o Quaternário que o
limite do Pleistoceno Inferior é 2.588.000 anos AP e
o limite Holoceno Inferior–Pleistoceno Superior em
11.700 anos AP, estendendo-se o Holoceno até os
dias atuais. Esses limites são utilizados neste trabalho
como referência para a divisão entre essas épocas.

Na Figura 2.1 é apresentada a proposta de
classificação litoestratigráfica para a Folha Belém,
na qual também são apresentadas as propostas de
Rossetti e Góes (2004), Rossetti (2006) e Arai (2006). A
Formação Pirabas é incluída na coluna litoestratigráfica
para comparação com as demais propostas, embora
não tenham sido registrados afloramentos desta
unidade. No entanto, na literatura há citações de
ocorrências de calcário no sul da Folha Belém, na bacia
do baixo rio Caraparu (ACKERMANN, 1969; FERREIRA;
CUNHA, 1957; SILVA; LOEWENSTEIN, 1968; LE
COINTE, 1945; PETRI, 1952). Entendemos que esses
afloramentos encontram-se atualmente recobertos
por sedimentos lamosos, tendo em vista que as águas
flúvio-marinhas que invadem as porções mais baixas
dessa região apresentam abundantes sedimentos
finos em suspensão, que são depositados ao longo
das planícies e leitos de rios e igarapés que sofrem
influências de marés.
A espessura total do pacote sedimentar da
Sequência Pirabas/Barreiras não é conhecida nesta
região. No entanto, foi atingida a profundidade de
até 393 m nesta sequência, em poço realizado pela
Companhia de Saneamento do Pará - COSANPA,
em Ananindeua, não tendo sido alcançada a porção
inferior do pacote sedimentar, possivelmente o contato
entre esta unidade e o Grupo Itapecuru (Cretáceo).
Dados sobre a profundidade do topo do
embasamento cristalino foram apresentados pela
PETROBRAS (1957) apud Lima Filho (1985), obtidos
em três pontos na região de Belém (Ponto 11/Base
Tapanã, e Pontos 6 e 7/rodovia BR-316) que indicaram
profundidades entre 250 a 445 metros. Outro ponto
localizado nas proximidades do vértice sudoeste da
Folha Belém indicou uma profundidade de 815 metros.
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Figura 2.1 - Coluna litoestratigráfica proposta neste trabalho para a Folha Belém, incluindo-se as propostas de
Rossetti e Góes (2004) Rossetti (2006) e Arai (2006).
Neste projeto os dados obtidos com o levantamento gravimétrico sugerem uma profundidade para o embasamento entre 400-500 metros na
cidade de Belém. Na região de Santo Antônio do
Tauá, o embasamento encontra-se mais próximo da
superfície, em torno de 50-100 metros. Na porção
nordeste da Folha, região do Graben Vigia-Castanhal, a profundidade estimada é em torno de 1.100
metros.

2.1.1 Grupo Barreiras (N12b)
As primeiras referências sobre os terrenos
sedimentares que ocorrem ao longo da costa brasileira,
desde o estado do Amapá até o Rio de Janeiro, e que
constituem os tabuleiros da região Nordeste, foram
incluídas na descrição paisagística na carta de Pero Vaz
de Caminha (1500) quando do comunicado sobre o
descobrimento do Brasil ao Rei de Portugal.
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O termo “Barreiras” foi utilizado nas geociências
pela primeira vez por Branner (1902) apud Alheiros
et al. (1988) para indicar “as camadas variegadas que
afloram nas diversas barreiras ao longo da costa”.
Desde então, este termo assumiu gradativamente um
sentido estratigráfico, tendo sido objeto de pesquisa
por diversos autores (KATZER, 1933; MORAES REGO,
1930; OLIVEIRA; LEONARDO, 1943; LE COINTE, 1945;
FERREIRA; CUNHA, 1957; MATOSO; ROBERTSON,
1959; BIGARELLA; ANDRADE, 1964; ACKERMANN;
1964, 1969; SÁ, 1969; MABESOONE; SILVA; BEURLEN,
1972; ROSSETTI; TRUCKENBRODT; GÓES, 1989;
ROSSETTI, 2004, 2006; ARAI, 2006), os quais utilizam
designações distintas para a mesma unidade (Série,
Grupo, Formação), assim como atribuem idades que
variam do Oligo-Mioceno ao Pleistoceno.
Neste trabalho é adotada a designação Grupo
Barreiras, no sentido de Arai (2006), e a caracterização
de fácies baseada no trabalho de Rossetti, Truckenbrodt
e Góes (1989).
2.1.1.1 Distribuição
Ackermam (1969) foi o primeiro a utilizar as
formações lateríticas como critério para o mapeamento
geológico da unidade Barreiras no nordeste do
estado do Pará. As superfícies de lateritização nesta
região, segundo Costa (2008), estão associadas ao
processo de aplainamento Paraguassu, do Pleistoceno
Inferior, época durante a qual teria se desenvolvido
a lateritização com formação de lateritos imaturos
(ferruginosos).
Neste trabalho a delimitação de contatos
geológicos entre o Grupo Barreiras com unidades
mais jovens foi realizada considerando-se que as
rochas e/ou sedimentos siliciclásticos pertencentes
a este Grupo mostram-se associados com crostas
lateríticas ferruginosas autóctones e/ou com perfis
lateríticos instalados nesta unidade. Estes lateritos
por vezes encontram-se parcialmente truncados
pela erosão, atingindo por vezes os níveis dos
horizontes mosqueados ou saprolítico, de maneira
que os litorelictos pertencentes ao Grupo Barreiras são
expostos em superfície, possibilitando a identificação
da litologia, características estruturais (sedimentares e
tectônicas), paleontológicas, inclusive icnológicas.
A dificuldade do mapeamento em superfície
do Grupo Barreiras reside no fato da região estar
submetida a um intenso intemperismo tropical, que
proporciona aos litotipos lateritizados com menor
possibilidade de preservação semelhança com os
Sedimentos pós-Barreiras.

Os litotipos pertencentes ao Grupo Barreiras
mostram uma maior distribuição areal nos quadrantes
sul-sudoeste e sudeste da Folha Belém, onde formam
terrenos colinosos, com cotas baixas (inferiores a 50
metros) e vales abertos. Na região nordeste da Folha,
os Sedimentos pós-Barreiras recobrem as rochas do
Grupo Barreiras, que ocorrem como pequenas exposições preservadas pela lateritização. Na região sul da
Folha as rochas lateritizadas encontram-se em contato
com a extensa planície aluvial do rio Guamá.
2.1.1.2 Descrição faciológica
Segundo Murphy e Salvador (2003), o termo
“fácies” significava inicialmente a modificação lateral
de aspecto litológico de uma unidade estratigráfica.
O seu significado foi ampliado para incluir um amplo
espectro de conceitos geológicos: ambiente de deposição, composição litológica, associação geográfica,
climática ou tectônica, dentre outras.
Rossetti, Truckenbrodt e Góes (1989), estudando
os sedimentos siliciclásticos do nordeste do estado do
Pará, individualizaram treze fácies sedimentares, sendo doze referentes ao Grupo Barreiras e uma aos Sedimentos pós-Barreiras, utilizando codificação baseada
em Miall (1977). Estes autores reuniram as fácies em
quatro agrupamentos ou associações, individualizadas
em função das relações de contato vertical e lateral,
as quais são representativas das variações ocorridas
durante a deposição dos sedimentos. Neste projeto
foram identificadas oito fácies no Grupo Barreiras.
2.1.1.2.1 Fácies pelítica laminada (Pl)
Rossetti, Truckenbrodt e Góes (1989) denominaram esta fácies de “argilosa com laminação plano-paralela (Al)”, identificando-a na ilha de Outeiro. Suas
melhores exposições encontram-se principalmente na
base das falésias das praias do Paraíso e Baía do Sol,
em Mosqueiro, e na praia do Amor, na ilha de Outeiro
(Figuras 2.2A e B).
É definida por pelitos finamente laminados e
dispostos em camadas por vezes lateralmente contínuas, ocorrendo na forma de pacotes espessos. Apresenta uma laminação fina, cores cinza escura a negra
quando não intemperizados ou tem cores vermelha,
amarelada, cinza claro e branca quando intemperizados. Podem conter fósseis vegetais de folhas e galhos
carbonizados, apresentando por vezes troncos e raízes
goethitizados e ferruginizados (Figuras 2.2C e D) e Icnofósseis Thalassinoides.
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Esta fácies ocorre também em corte de estrada
na rodovia PA-140 (Km 7), sentido Santa Isabel-Santo
Antônio do Tauá, e na estrada para os areais do
Paraíba e Paturi. Nestes dois casos apresentam-se na
forma de litorelictos, preservados graças ao processo
de lateritização.

Análise petrográfica realizada em um exemplar
da fácies Pl mostra uma alternância de níveis de plasma
ferruginoso cinza escuro, provavelmente hematita,
com um plasma ferruginoso de coloração marrom
(goethita), refletindo a laminação original. Encontramse, ainda grãos de quartzo de tamanho entre 0,5 mm
a 0,1 mm, com fissuras internas e bordas irregulares,
imersos no plasma ferruginoso (Figura 2.3A e B).

Figura 2.2 - (A) Falésia da Praia Brasília, Outeiro, onde na base observa-se a fácies Pl, separada por
superfície erosiva dos sedimentos argilo-arenosos da unidade Sedimentos pós-Barreiras; (B) Base da
falésia expondo pelito acinzentado, carbonoso (Pl), sobreposto por sedimento heterolítico (lamaareia) com estratificação plano-paralela da fácies Sw; (C e D) Pelito intemperizado, apresentando
paleorraízes ferruginizadas.

Figura 2.3 - Fotomicrografia de pelito laminado. (A) Alternância de níveis de plasma cinza escuro
com plasma marrom, observada em luz natural; (B) Mesma amostra em nicóis cruzados. Amostra
EV-R-08A, objetiva 2.5 x.
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2.1.1.2.2 Fácies pelítica maciça (Pm)
Rossetti, Truckenbrodt e Góes (1989) observaram
esta fácies na base das falésias e na zona de interpraia
da ilha de Outeiro, descrevendo-a como sendo composta predominantemente por argilitos de aspecto
maciço, contendo certa porcentagem de fração arenosa fina, atribuindo a denominação fácies argilosa
maciça (Am).
Neste projeto foram identificados inúmeros afloramentos da fácies pelítica maciça (Pm) em todos os
quadrantes da folha, destacando-se aqueles que estão
expostos nas margens dos rios Tauá-jiju, Sucurijuquara, Tauá e Bituba (Figura 2.4A e B), e nas porções norte
e noroeste da Folha.

A fácies Pm é composta de pelitos maciços que
apresentam originalmente coloração cinza escuro e
quando intemperizada mostram cores variando de
vermelha, amarelada a branca (Figura 2.4 C e D). Estes
pelitos encontram-se intemperizados e semi-endurecidos devido a impregnação de óxi-hidróxido de ferro.
Seu contato superior com os sedimentos areno-conglomeráticos ferruginizados da unidade Sedimentos
pós-Barreiras é marcado por uma discordância erosiva,
como observado na base da falésia da praia Paraíso,
na ilha de Mosqueiro (Figura 2.4 E e F) e em Santo
Antônio do Tauá.

Figura 2.4 - (A) Afloramentos da fácies pelítica maciça nas margens dos rios Tauá-Jiju e (B)
Sucurijuquara; (C) Aspecto do pelito maciço intemperizado, apresentando cores variegadas;
(D) Pelito maciço aflorando na zona mosqueda do perfil laterítico; (E) Pelito maciço em base
de falésia da praia Paraíso, ilha do Mosqueiro; (F) Detalhe da foto anterior, mostrando o pelito
maciço, com superfície erosiva marcando o contato com sedimentos da unidade Sedimentos
pós-Barreiras.
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2.1.1.2.3 Fácies areno-argilosa com estruturas
wavy e lenticular/linsen (Sw)
Esta fácies foi observada pela primeira vez por
Rossetti, Truckenbrodt e Góes (1989) na falésia de São
Tomé, em Maracanã, nordeste do Pará. É constituída
por arenitos finos, siltitos e argilitos dispostos em lâminas suavemente onduladas e/ou lentes, definindo estruturas wavy e linsen. Os referidos autores esclarecem

que estruturas tipo wavy e linsen podem ser geradas
pela intercalação de lama e areia, depositadas em função de períodos alternativamente de abaixamento/elevação da lâmina de água, tais fenômenos ocorrem em
regimes influenciados por marés ou onde os processos
de suprimento de sedimentos são rítmicos, como verificados em áreas deltáicas ou de planície de inundação. (LEEDER, 1982 apud ROSSETTI; TRUCKENBRODT;
GÓES, 1989).

Figura 2.5 - Fácies areno-argilosa com estruturas wavy e lenticular/lisen. (A) Vista geral do afloramento na localidade de Apeú-Castanhal; (B) Ritmitos de maré com relação areia/lama decrescendo para
o topo, apresentando estruturas tipo wavy e linsen; (C) Detalhe da estrutura wavy; (D) Pelito com
pequenas lentes de areia intercaladas dentro da camada lamosa, definindo estrutura lenticular/lisen;
(E) Estrutura wavy da fácies Sw observada em falésia da Praia Brasília-Outeiro, sobreposta à fácies
pelito laminado (Pl).
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Souza Junior, Quadros e Bezerra (1992) observaram esta fácies na localidade de Apeú, Município de
Castanhal, distante cerca de 1,3 km do limite leste da
Folha Belém e denominaram-na de “Fácies intercalação areia-argila com estratificação de maré”. Este sítio
se constitui em um dos mais importantes do Grupo
Barreiras na região nordeste do Pará, por apresentar
evidências de sedimentação marinha costeira durante
o Mioceno e/ou no Mio-Plioceno. Embora esteja fora
da área de trabalho, é citado neste relatório visando
servir de ponto de apoio para descrições desta litofácies e para interpretações paleoambientais. O referido
afloramento (Figura 2.5 A a D) apresenta uma associação constituída por ritmitos de maré, conglomerados
de canal de maré e barras arenosas. A presença de
estruturas tipo wavy e lenticular, além da Icnofácies
Skolithos (gêneros Ophiomorpha, arenicolites e thalassinoides), sugerem a presença de um ambiente dominado por marés.
Na Folha Belém esta fácies foi observada na ilha
de Outeiro, na base da falésia da Praia Brasília, onde

se observa uma camada heterolítica de aproximadamente 80 cm de espessura, constituída de argila cinza
e areia fina definindo acamamento wavy (Figura 2.5E),
em contato com a fácies pelítica laminada (Pl).
2.1.1.2.4 Fácies arenosa com estratificação plano-paralela (Ap)
Esta fácies constitui-se de arenitos finos a médios, podendo ocorrer pequenos seixos e grânulos de
quartzo dispersos, apresentando estratificação plano-paralela de baixo ângulo e sub-horizontal (Figura
2.6A). Foi observada na porção leste da Folha, na pedreira de Itaqui.
A análise petrográfica mostrou que estes arenitos são constituídos por grãos de quartzo subarredondados a arredonados, com tamanhos entre 0,15 mm
a 1,8 mm, e cimentados por um plasma ferruginoso
cinza escuro de composição provavelmente hematítica
(Figuras 2.6B).

Figura 2.6 - (A) Aspectos da fácies arenosa com estratificação plano-paralela (Ap); (B) Fotomicrografia de arenito
da fácies Ap mostrando plasma ferruginoso cimentando grãos de quartzo em luz natural. Amostra JG-R-166;
objetiva 2.5 x; (C) e (D) Arenito ferruginoso com estratificação cruzada acanalada da fácies Sa.
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2.1.1.2.5 Fácies arenosa com estratificação cruzada acanalada (Sa)

2.1.1.2.7 Fácies arenosa grossa a conglomerática
(Sg)

É formada por arenitos ferruginosos de granulação fina a média, coloração cinza escuro, apresentando estratificação cruzada acanalada de pequeno a médio porte (Figura 2.6 C e D). Esta fácies foi observada
nas pedreiras Bom Jesus e Pupunhateua, localizadas
na porção norte e SSE, respectivamente, da Folha Belém.
Farias, Nascimento e Ferreira (1992) fazem referência desta fácies na localidade de Santana do Aurá e
na falésia de Outeiro.
As fácies pelito maciço (Pm), pelito laminado (Pl)
e a fácies arenosa com estratificação cruzada acanalada (Sa) correspondem a associação C de Rossetti, Truckenbrodt e Góes (1989).

Esta fácies está representada por arenitos
ferruginosos de granulação grossa a conglomerática,
contendo seixos de quartzo, e apresentando
ocasionalmente lentes ou lâminas de pelitos
avermelhados (Figura 2.8 A e B), além de clastos
pelíticos angulosos a subangulosos, de coloração
avermelhada ou amarelada (Figura 2.8 C e D).
As melhores exposições desta fácies são
encontradas em cavas de extração de arenito
ferruginoso. Destacam-se os afloramentos que ocorrem
na porção SSE (vilas de Pupunhateua, Pernambuco,
Mutui, Conceição do Ita), norte (vila Bom Jesus) e leste
(vila Itaqui) da Folha Belém.

2.1.1.2.6 Fácies arenosa com estratificação cruzada sigmoidal (As)
Esta fácies foi observada na pedreira de Bom Jesus, na porção norte da Folha, e na porção central, nas
proximidades do munícipio de Santa Isabel do Pará.
É composta por arenitos de granulação fina a média,
mal selecionados e com cimentação por óxido de ferro, o que lhe confere uma coloração cinza escuro a
violácea. Observa-se nesta fácies a presença de lobos
com estratificação sigmoidal (Figura 2.7).
Farias, Nascimento e Ferreira (1992) observaram
esta fácies na ilha de Outeiro, caracterizando-a como
composta por arenitos friáveis, de granulação de areia
fina, mal selecionada, de coloração rosada-amarelada
e esbranquiçada. Apresentam-se na forma de lentes
ou lobos mostrando estratificação sigmoidal.

Figura 2.7 - Aspecto da fácies arenosa com estratificação
cruzada sigmoidal (As), observado em afloramento na
porção central da folha.

2.1.1.2.8 Fácies conglomerática com clastos de
pelito (Cp)
É constituída por matriz arenosa grossa,
ferruginosa, que sustenta clastos de pelitos angulosos
a semi-arredondados, amarelados, com tamanhos
variados, podendo atingir até 5 centímetros. Algumas
vezes os clastos ocorrem na forma aglomerados
descontínuos, sugerindo erosão de superfície lamosa
exposta à insolação e transporte por tração (Figura
2.8E). Ocasionalmente podem ocorrer seixos e grânulos
de quartzo subangulosos a subarredondados e mal
selecionados. Esta fácies foi observada na pedreira de
Pupunhateua, no sul-sudeste da Folha, e na pedreira
de São José, na porção central.
2.1.1.3 Relações de contatos
As rochas sedimentares do Grupo Barreiras
(Mioceno-Plioceno)
mostram-se,
via-de-regra,
lateritizadas (lateritos pleistocênicos), apresentando
crostas ferruginosas e horizontes mosqueado e
saprolítico truncados pela erosão. Estas topossequências
lateríticas podem apresentar coberturas de latossolos
amarelados e/ou avermelhados, os quais resultam do
intemperismo da própria crosta ferruginosa, como já
foi constatado por Horbe e Costa (1997) em estudos
de perfis lateríticos nas ilhas de Outeiro e Mosqueiro.
A presença destes perfis, mesmo que truncados
pela erosão, auxiliaram no mapeamento geológico
para o estabelecimento de contatos entre esta unidade
e os Sedimentos pós-Barreiras (Figuras 2.9A e B).
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Figura 2.8 - (A) Arenito ferruginoso conglomerático da fácies Sg, com presença de lentes e lâminas de pelito
avermelhado; (B) Arenito ferruginoso conglomerático com seixos de quartzo; (C) Detalhe de clastos angulosos
a subangulosos de pelito avermelhado associados a arenito ferruginoso grosso na Pedreira Bom Jesus; (D)
Detalhe mostrando blocos de arenito conglomerático com clastos de pelito amarelados da fácies Sg; (E) Arenito
ferruginoso conglomerático da fácies Cp, mostrando clastos de pelito amarelados em aglomerados.
Os contatos com os sedimentos lamosos
da unidade Depósitos Argilosos Flúvio-Marinhos
mostram-se marcados por desníveis topográficos
de baixa amplitude, não superior a 5 metros, mas
são bastante evidentes no terreno e em imagens de
satélite, e resultaram provavelmente do processo de

agradação no Holoceno Médio, devido à elevação
do nível do mar e posterior recuo. Em consequência
deste fato, estes contatos são marcados por antigas
falésias do Grupo Barreiras, denominadas por alguns
autores pelos nomes de paleofalésias, falésias mortas
ou falésias inativas.
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Figura 2.9 - (A) Relação de contato entre o Grupo Barreiras (1) e o depósito fluvial de paleocanal da unidade
Sedimentos pós-Barreiras (2); (B) Contato entre pelito do Grupo Barreiras (1) e depósito coluvial da unidade
Sedimentos pós-Barreiras (2).
A figura 2.10 representa um perfil esquemático
da porção NW da folha Belém e ilustra uma superfície
erodida sobre o Grupo Barreiras. Sobrepostos ocorrem
os sedimentos da unidade Depósitos Argilosos
Flúvio-Marinhos (Unidades I, II e II), sugerindo uma
progradação da costa a partir do Holoceno Médio. As
relações de contatos geológicos entre estas unidades
foram observadas em imagem de satélite e trabalhos
de campo. Os contrastes de relevo observados
correspondem aos limites estabelecidos pelas falésias
mortas do Grupo Barreiras.
A presença de sedimentos do Grupo Barreiras
lateritizados com presença de crostas ferruginosas
recobertas por latossolos amarelados dos depósitos

eluviais são comuns na região da Folha Belém. Estes
latossolos amarelados segundo Horbe e Costa (1997)
podem representar sedimentos do Grupo Barreiras
derivados da alteração da crosta ferruginosa e
consequente pedogenização.
Com relação ao contato inferior do Grupo
Barreiras com a Formação Pirabas, pode-se estimar
que o mesmo está a uma profundidade em torno de
80-100 m na RMB, visto que Cabral e Lima (2005)
assinalam que nos bairros do Reduto, Umarizal e
Nazaré, em Belém, o contato inferior do Grupo
Barreiras com a Formação Pirabas está em torno de
100 metros de profundidade, e Oliveira, J. R. (2002)
observou o valor entre 80-90 metros em Ananindeua.

Figura 2.10 - Perfil esquemático ilustrando as relações de contatos entre as unidades cenozóicas da Folha Belém.
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2.1.1.4 Paleontologia e Ambiente de Sedimentação
Na Folha Belém o estudo das fácies sedimentares
e do conteúdo paleontológico possibilitou algumas
inferências quanto ao ambiente de sedimentação do
Grupo Barreiras.
As fácies pelíticas (Pm e Pl) estão associadas
com ambientes variando de planície fluvial-estuarina,
lagunas, mangues e planícies de marés, enquanto as
fácies arenosas (Ap, Sg e Cp) mostram características
de ambiente fluvial. A fácies areno-argilosa com
estrutura wavy e lenticular/linsen (Sw) caracteriza a
presença de ambiente de planície de maré.
A presença de icnofósseis no Grupo Barreiras já era
conhecida na literatura geológica, desde a divulgação
dos trabalhos de Martins et al. (1991), Souza Junior,
Quadros e Bezerra (1992) e Farias, Nascimento e
Ferreira (1992), os quais registraram a presença de
icnofósseis Ophiomorpha na região de Macapazinho,
Apeú, Santana do Aurá e ilha de Outeiro.

Neste trabalho são acrescentadas outras
ocorrências com informações sobre a taxionomia
dos icnitos, o que vem colaborar para aumentar o
entendimento sobre a distribuição e o ambiente de
deposição do Grupo Barreiras na região.
Silva (2009) realizou a classificação taxonômica
dos icnofósseis presentes na Folha Belém e áreas
vizinhas, como a pedreira de Apeú-Castanhal e a
pedreira de Macapazinho em Inhangapi, onde foram
observados exemplares dos icnofósseis Ophiomorpha,
Skolithos, Arenicolites e Thalassinoides.
Na pedreira de Apeú ocorrem pelo menos três
conjuntos de camadas com icnofósseis. A mais basal
consiste em ritmitos de maré formados por camadas
alternadas de arenito e pelito, com presença de
estruturas tipo wavy e lenticular/linsen. Os icnofósseis
encontrados correspondem a escavações verticais
inclinadas em forma de Y ou J, que podem ser
atribuídas duvidosamente a Psilonichnus, e outras
retilíneas ou em forma de U, atribuíveis a Skolithos e

Figura 2.11 - (A) Escavações produzidas por icnitos pertencentes a icnofácies Skolithos /icnogênero Ophiomorpha,
(B) Detalhe do icnofóssil Arenicolites; (C) Detalhe de uma perfuração de icnogênero Arenicolites em pelito
associado ao ritmito de maré; (D) Escavações subverticais do icnito Ophiomorpha em arenito
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Arenicolites. Acima dessas camadas ocorrem ritmitos
com aumento gradual, em direção ao topo, dos
arenitos em relação aos pelitos, culminando em uma
camada de arenito onde ocorrem de forma esparsa
os icnofósseis Skolithos do icnogênero Ophiomorpha
(Figura 2.11A). Acima dos arenitos ocorrem novos
ritmitos bastante bioturbados onde foram registrados
os icnogêneros Skolithos e Arenicolites (Figura 2.11B
e C). O índice de bioturbação é moderado, atingindo
o nível 4 da classificação de Droser e Bottjer (1986,
1987), que visa estimar de forma semiquantitativa
a densidade da icnotrama. Este tipo de associação
geralmente é formado por organismos marinhos
oportunistas em barras de areia depositadas pela
maré enchente em ambiente de zona de inframaré,
com altas taxas de deposição e alta energia. É
similar à Icnotrama (ichnofabric) de Ophiomorpha –
Diplocraterion descrita por Guimarães Netto e Rossetti
(2003) para rochas do Grupo Barreiras no estado do
Maranhão.
Na pedreira de Macapazinho, localizada próximo
ao limite leste da folha encontra-se um afloramento
que corresponde a fácies arenosa com estratificação
cruzada tangencial (St) descrita por Souza Junior,
Quadros e Bezerra (1992), onde foram observados
exemplares de icnofóssil Ophiomorpha (Figura
2.11D). Estes icnitos também são encontrados no sul
da Folha, na Pedreira de Boa Vista do Itá, e ocorrem
associados à fácies arenosa grossa a conglomerática
(Sg). Correspondem a escavações geralmente verticais
com paredes espessas ornamentadas por pelotas. São
produzidos em sedimentos arenosos por crustáceos
da família Callianassidae, mesmo grupo do crustáceo
conhecido popularmente como “corrupto”.
Na porção norte da Folha Belém, em ramal que
interliga a PA-140 com a vila de Tracuateua da Ponta,

encontra-se uma cava artificial onde afloram rochas
do Grupo Barreiras. Na base do perfil estudado ocorre
uma camada com aproximadamente um metro de
espessura da fácies pelítica laminada (Pl). Essa camada
é rica em escavações verticais cilíndricas aneladas,
sem parede e com fundo arredondado. Estes
icnofósseis foram classificados como Skolithos isp. e
correspondem a estruturas de habitação (Domichnia)
de pequenos invertebrados (Figura 2.12A). É possível
que outros icnofósseis como Arenicolites possam
também ocorrer, mas a pequena área de exposição
aflorante não permitiu seu reconhecimento. O índice
de bioturbação é alto, atingindo o nível 4 segundo a
classificação de Droser e Bottjer (1986, 1987).
Na região de Santo Antônio do Tauá, no
quilometro três da Quarta Travessa encontra-se um
afloramento com cerca de três metros de espessura.
Na base do pacote observam-se escavações do tipo
Skolithos preservadas em pelitos laminados da fácies
Pl (Figura 2.12B). Esta ocorrência é similar aos pelitos
bioturbados observados na porção norte da folha,
também com nível alto de bioturbação. Devido à
conformação do afloramento, os icnofósseis foram
observados apenas em planta e dessa forma não é
possível afirmar se ocorrem outros icnogêneros.
Na praia Brasília, ilha de Outeiro, algumas
ocorrências fossilíferas foram observadas nas fácies
pelíticas laminada (Pl) e maciça (Pm). Na fácies Pl foram
registradas marcas de paleorraízes (Figura 2.13A), e
um icnofóssil isolado que corresponde a uma galeria
vertical com cerca de 40 cm de profundidade e dois a
três centímetros de espessura, preenchida por areia,
mas não foram observadas características suficientes
para uma identificação icnotaxonômica. Na fácies Pl é
ressaltada ainda a presença folhas fossilizadas (Figura
2.13B).

Figura 2.12 - (A) e (B) Icnofósseis Skolithos em planta na fácies Pl.
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Na fácies Pm estruturas verticais e horizontais de
conformação variada são observadas, geralmente são
cilíndricas e ramificadas, podendo ser preenchidas ou
ocas, com paredes areníticas espessas e ornamentadas. Sugere-se aqui que as estruturas sólidas ou preenchidas correspondem aos moldes de paleorraízes,
ao passo que as estruturas ocas correspondem a ic-

nofósseis do icnogênero Thalassinoides por apresentarem características como ramificações em forma de Y
com câmaras, predominância de galerias horizontais,
terminações arredondadas, paredes com ornamentação peloidal e ausência de ramificações típicas de raízes (Figura 2.13A).

Figura 2.13 - (A) Icnofóssil Thalassinoides com ramificação em forma de Y; (B) Camada de pelito escuro da fácies
Pl rico em folhas fossilizadas (seta).
As associações fossilíferas estudadas apresentam
evidências de que os sedimentos depositaram-se em
ambientes salobros ou com flutuações frequentes de
salinidade, tais como a baixa diversidade e alta densidade de bioturbações, além do fato das escavações serem simples e profundas, produzidas por generalistas
tróficos para habitação e alimentação. As associações
de Skolithos e de Ophiomorpha podem ser interpretadas como pertencentes à icnofácies Skolithos, mesmo
que de forma empobrecida. Esta icnofácies é produzida em sistemas marinhos costeiros em condições de
litoral inferior a sublitoral, tipicamente em foreshore
e shoreface médio a superior, em regimes de energia
moderada a alta. Os icnogêneros Ophiomorpha e Thalassinoides podem ainda ocorrer de forma secundária
na icnofácies Cruziana, mas seu caráter dominante nas
associações encontradas permite interpretá-los como
icnofácies Skolithos. As associações de Thalassinoides
registradas possivelmente correspondem à Icnotrama
de Thalassinoides-Ophiomorpha, de Guimarães Netto
e Rossetti (2003), e à icnofácies Cruziana empobrecida, típica de ambientes em bacias restritas, como
lagoas e baías, com salinidade baixa, mas com influência marinha.
O estudo das ocorrências de icnofósseis na Folha Belém, mostrou-se importante devido à virtual ausência de macrofósseis corporais diagnósticos para a
interpretação paleoambiental. A baixa diversidade e

grande concentração de icnofósseis nas localidades
estudadas, associadas à às fácies sedimentares (Pl, Pm,
Sw), permitem relacioná-los a ambientes costeiros estressantes devido à influência de marés. A fácies Sg
apresenta característica de ambiente fluvial estuarino
devido à presença do icnofóssil Ophiomorpha, enquanto as fácies Ap e Cp são tipicamente de ambiente
fluvial.
2.1.1.5 Idade
Ao Grupo Barreiras são atribuídas idades que variam do Oligo-Mioceno ao Pleistoceno.
Segundo alguns autores (MORAES REGO, 1930;
MATOSO; ROBERSTONS, 1959; LIMA, 1987; JUPIAÇU,
1970; MABESSONE; SILVA; BEURLEN, 1972; SALIM et
al., 1975; DENNEN; NORTON, 1977; SUGUIO, 1980;
ARAI et al., 1988; ARAI, 1997; LEITE et al., 1997;
ARAI, 2006; ALHEIROS; LIMA FILHO, 1991) o Plioceno
marcou o final da sedimentação do Grupo Barreiras no
nordeste brasileiro.
Arai e Novais (2006) ao realizarem estudos palinológicos em sedimentos do Grupo Barreiras aflorantes na região de Comandatuba (BA), assinalam que
os mesmos revelaram uma rica associação contendo
esporos, grãos de pólen, palinomorfos, foraminíferos
e cistos, sugestivos de idade miocênica.
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Bezerra, Mello e Suguio (2006) situam o Grupo
Barreiras entre o Mioceno e o Plio-Pleistoceno, enquanto Rossetti e Góes (2004) admitem uma idade
miocênica.
Arai (2006) considera que no Plioceno (Zancleano, 4 a 5 Ma), na retomada da subida eustática, ocorreu a deposição do Grupo Barreiras Superior.
A maioria dos autores citados admite a sedimentação do Grupo Barreira durante o intervalo que vai do
Mioceno Inferior ao Plioceno. Neste trabalho adotaremos a mesma idade com base nos dados bibliográficos, e considerando o fato de que datações absolutas
realizadas neste trabalho e as datações realizadas por
Tatumi et al. (2008) indicaram idades situadas no Pleistoceno Superior para os Sedimentos pós-Barreiras.
2.1.2 Unidade Cobertura Detrítica-laterítica (N2Q1dl)
Segundo Costa (2008), os lateritos são produtos
geológicos resultantes de processos de lateritização,
formados pelo intemperismo tropical e paleotropical a
partir de qualquer tipo de rocha exposta nas superfícies dos terrenos ou próximos destas, sendo identificáveis através de perfis lateríticos denominados coletivamente de Formações Lateríticas.
Na região nordeste do estado do Pará as idades
dos processos de lateritização que produziram as
crostas ferruginosas ainda são controversas, variando
entre o Mioceno e o Pleistoceno (KOTSCHOUBEY;
HIERONYMUS, 1996; ROSSETTI, 2001; ROSSETTI;
GÓES, 2004; KOTSCHOUBEY et al., 2005). Costa
(2008), por sua vez, considera que a lateritização na
Amazônia se processou em cinco fases: a primeira
se estabeleceu entre 70 e 60 Ma (Cretáceo SuperiorPaleogeno Inferior); a segunda, possivelmente, entre
51 e 44 Ma (Eoceno Inferior); a terceira entre 37 e
34 Ma (Eoceno Superior); a quarta entre 26 e 23 Ma
(Oligoceno Superior), e a última fase se estabeleceu no
Pleistoceno.
Costa (1991) classificou os lateritos amazônicos
como maturos e imaturos, de acordo com suas feições
geográficas, mineralógicas e geoquímicas.
Os lateritos imaturos foram formados, segundo
Costa (1991), durante o Pleistoceno Inferior/Médio, ao
longo de 0,5 a 1,0 milhões de anos, durante o tempo
de elaboração da superfície de aplainamento Paraguaçu/Mazarini. Esta idade se ajusta a estratigrafia das

unidades proposta para a Folha Belém, tendo em vista
que as datações absolutas por termoluminescência,
realizadas por Tatumi et al. (2008) e neste projeto, em
sedimentos da Unidade Sedimentos pós-Barreiras indicaram idades absolutas enquadradas no Pleistoceno
Superior. Portanto, a lateritização teria ocorrido antes
da deposição destes sedimentos.
Os lateritos identificados na Folha Belém são
do tipo imaturos, segundo a classificação de Costa
(1991), formam o relevo jovem da região, apresentam
características típicas de baixo grau de evolução,
onde a presença do horizonte ferruginoso é clássica.
Predominam perfis lateríticos imaturos estruturados
nos horizontes saprolítico (base), mosqueado,
ferruginoso, concrecionário, e horizonte de latossolos
(topo). A maioria desses perfis está truncado pela
erosão em vários níveis com relação aos seus
horizontes, o que favorece a exposição de litorelictos
do Grupo Barreiras, associados principalmente a
crosta ferruginosa (ou horizonte ferruginoso), que se
tornam importantes para identificação dos protólitos
submetidos à lateritização, assim como de suas
estruturas sedimentares e características faciológicas.
Muitos perfis com estas características estão expostos
em cavas de extração de material de empréstimo de
uso na construção civil.
Os lateritos presentes na Folha Belém distribuemse principalmente nas porções sul-sudoeste e sudeste,
e em afloramentos isolados na porção nordeste, em
contato erosivo com a Unidade sedimentos pósBarreiras. Mostram-se na maior parte recobertos por
latossolos amarelados e foram gerados através de
processos impostos sobre sedimentos siliciclásticos do
Grupo Barreiras. A estruturação dos perfis observados
é similar à encontrada nos perfis lateríticos mundiais
típicos, apresentados por Anand e Paine (2002) apud
Costa (2008) (Figura 2.14).
São raros os casos de preservação integral
dos perfis lateríticos, pois, via de regra, estes foram
submetidos a intenso desmantelamento físico,
transformações químicas e mineralógicas, gerando
resíduos lateríticos desmantelados (colúvio laterítico,
solo e lags) com mostrado na Figura 2.15. Na porção
sudeste da Folha é comum a presença de superfícies
cobertas com lags (fragmentos rochosos constituídos
por óxidos de ferro na forma de concreções, nódulos
e psólitos resultantes da desagregação do perfil
laterítico).
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Figura 2.14 - Estruturação de perfil laterítico segundo Anand e Paine (2002) apud Costa (2008)
e sua correlação com propostas de outros autores. As ilustrações fotográficas A, B, C e D,
representam horizontes que ocorrem na Folha Belém.

Figura 2.15 - (A) e (B) Crosta ferruginosa desagregada mostrando lag na superfície do terreno;
(C) Perfil laterítico mostrando os horizontes latossolo amarelado superior (1), concrecionário (2) e
ferruginoso, desagregado e com colunas verticalizadas (3); (D) Detalhe do horizonte ferruginoso
desagregado mostrando colunas verticalizadas em sedimento areno-argiloso.
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Análise petrográfica de um laterito mostrou
que a rocha é composta por nódulos hematíticos de
coloração escura, no qual se observa um processo de
substituição para um plasma marrom avermelhado
de composição provavelmente goethítica. Observamse ainda grãos de quartzo e muscovita hidromórfica
imerso no plasma ferruginoso (Figura 2.16).
No que diz respeito à evolução da paisagem
nesta região, o papel dos lateritos foi de grande
importância para a preservação do Grupo Barreiras
submetido ao intenso processo de intemperismo, o
resguardando de um processo erosivo mais intenso
durante o Pleistoceno Superior. Este fato já havia sido
ressaltado por Francisco et al. (1971) quando afirmou
que “O Grupo Barreiras foi protegido de um total
arrasamento graças a uma provável modificação nas
condições climáticas, a partir do Terciário ou início do

Quaternário, que favoreceu a formação de crostas e
leitos ferruginosos endurecidos”.
Destacam-se neste contexto os terrenos que
ocorrem nos quadrantes sul-sudoeste, sudeste e
centro-sul da Folha Belém, onde o Grupo Barreiras
constitui colinas baixas, de vales abertos, desníveis
pouco expressivos (Figura 2.17), diferentemente
do restante da área que mostram terrenos mais
aplainados, e cobertos por sedimentos siliciclásticos
incoesos da Unidade Sedimentos pós-Barreiras.
A unidade Cobertura Detrítica-laterítica não está
representada no mapa geológico, tendo em vista
à prioridade de representação dada para o Grupo
Barreiras, em cujos terrenos estão instados os produtos
lateríticos. Realizou-se, no entanto, o levantamento de
afloramentos que são representados na Figura 7.17 do
Capítulo de Recursos Minerais.

Figura 2.16 - (A) Fotomicrografia de nódulo de hematita alterando para goethita envolto em plasma ferruginoso
em luz natural e (B) Fotomicrografia de muscovita hidromórfica em nicois cruzados.
2.1.3 Unidade Sedimentos pós-Barreiras (N34pb)
A primeira tentativa de classificação litoestratigráfica dos sedimentos siliciclásticos amarelados que
ocorrem na região nordeste do estado do Pará, deve-se a Silva e Loewenstein (1968), que ao estudarem
a geologia da região de Quatipuru, reuniram estes
sedimentos na unidade informal denominada de “Sedimentos pós-Barreiras”. Segundo estes autores, consistem em sedimentos amarelados inconsolidados,
formados predominantemente de grãos de quartzo
geralmente arredondados e de granulação muito fina,
imediatamente sobrepostos às camadas do Grupo
Barreiras e sem evidências de acamamento, sendo,
pelo menos em parte, oriundos dos sedimentos Barreiras retrabalhados.

Figura 2.17 - Paisagem mostrando aspectos dos
terrenos lateríticos da região centro-sul da Folha Belém.
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O uso do termo “Sedimentos pós-Barreiras”
foi também utilizado por Sá (1969) para denominar
os sedimentos arenosos, amarelados associados
com sedimentos predominantemente quartzosos e
esbranquiçados que ocorrem no nordeste do estado
do Pará, na forma de depósitos de areias brancas,
conhecidos regionalmente como areais. O referido
autor foi o primeiro a verificar a relação genética
destas areias brancas com os Sedimentos pós-Barreiras
amarelados, sugerindo que as mesmas resultavam de
processos de lixiviação dos referidos sedimentos, devido
à remoção das frações síltico-argilosas, impregnadas
com óxi-hidróxidos de ferro, que lhe conferem a cor
amarelada. Observaram ainda que os depósitos de
areias brancas mostram passagem lateral gradativa

para os sedimentos amarelados pós-Barreiras, devido
à lixiviação incompleta.
Rossetti, Góes e Souza (2001) realizando pesquisa
pioneira com aplicação de Radar de Penetração no Solo
(GPR) da praia do Atalaia-Salinópolis, caracterizaram
pela primeira vez as fácies e a estratigrafia dos depósitos
conhecidos informalmente como Sedimentos pósBarreiras, aos quais atribuíram idade pliocênica ou
mais recente. Segunda estas autoras, esta sucessão
sedimentar recobre discordantemente o substrato
miocênico, representado pela Sequência Pirabas/
Barreiras, e é mais variável faciologicamente que
inicialmente imaginado, incluindo depósitos eólicos
(dunas costeiras), bem como depósitos de cordão
litorâneo, planície de maré, canal e mangue.

Figura 2.18 - Seção geológica baseada em levantamento com GPR, em Outeiro, modificada de Rossetti e Góes
(2001).
Rossetti, Góes e Souza (2001) individualizaram
os depósitos de idade cenozóica expostos na Zona
Bragantina em três sucessões estratigráficas limitadas
por discordâncias regionais e designadas de sequência
deposicional A a C, similarmente à proposta para
os depósitos neogênicos que ocorrem ao longo do
litoral maranhense (ROSSETTI, 2000, 2001, 2004).
A Sequência A, correspondente à Formação Pirabas
e parte inferior da Formação Barreiras, e é de idade
oligocênica superior/miocênica inferior, a Sequência
B, de idade miocênica média, corresponde à porção
intermediária da Formação Barreiras, e a Sequência
C inclui indistintamente depósitos pliocênicos e mais
jovens referenciados como Sedimentos Pós-Barreiras,
cuja reconstituição do ambiente deposicional é ainda

imprecisa, embora inclua, pelo menos em parte,
depósitos formados por processos eólicos.
No contexto da Folha Belém, Rossetti e Góes
(2001) constataram, durante levantamento com GPR
realizado na porção sudoeste da ilha de Outeiro,
a presença de quatro unidades de Radar, sendo as
unidades 1 e 2 correspondentes ao Grupo Barreiras, e as
unidades 3 e 4 ao pós-Barreiras (Figura 2.18), estando
estas separadas por superfícies de descontinuidades.
Estas autoras assinalam um grande abaixamento do
nível do mar, o qual resultou na exposição da unidade
3, e consequente erosão parcial, gerando a superfície
de descontinuidade SB3, para depois da elevação do
nível do mar, ser depositada a unidade 4.
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2.1.3.1 Formação Superficial Pleistocênica
Nesta unidade estão incluídos os depósitos fluviais
de paleocanais e os depósitos eólicos/praias, que representam registros de ambientes sedimentares pleistocênicos, como comprovam os resultados de datação por
termoluminescência realizados neste projeto.
2.1.3.1.1 Depósitos fluviais de paleocanais

Figura 2.19 - Depósitos de paleocanais identificados
em imagem de satélite, disponível em: <http://earth.
google.com>. Acesso em: fev. 2011.
Com base nos trabalhos realizados por Rossetti
(2001), Rossetti, Góes e Souza (2001) e Rossetti e Góes
(2001, 2004) a luz da estratigrafia moderna, consideramos que os Sedimentos pós-Barreiras que ocorrem
na Folha Belém são correspondentes a Sequência C, de
Rossetti, Góes e Souza (2001).
Com base em datações por termoluminescência,
estratigrafia e relações de contato observadas em campo os Sedimentos pós-Barreiras foram subdivididos em
Formação Superficial Pleistocênica e Formação Superficial Holocênica. Estes depósitos não foram individualizados no Mapa Geológico, pois não foi possível cartografá-los na escala de trabalho adotada e devido ao intenso
intemperismo e/ou pedogeneização destes sedimentos.

Os depósitos fluviais de paleocanais mostram-se
em contato erosivo sobre o Grupo Barreiras e constituem os principais depósitos de seixo da região. Alguns paleocanais foram identificados através de imagens de satélite onde mostram feições sinuosas e de
pequena extensão (Figura 2.19), e outros foram observados através do levantamento de campo. Destacam-se os depósitos da Fazenda Cacau, Fazenda Catumbi,
Sítio Santo Antônio, vila Pernambuco, Seixeira do Km
10, Pacuquara, Praia Paraíso em Mosqueiro e areal do
Paturi. Alguns desses depósitos são explotados para
fabricação de artefato de concreto (em obras de saneamento) e pavimentação de estradas.
No sudeste da folha, destacam-se as ocorrências
localizadas em corte de estrada nas proximidades
da entrada Fazenda Cacau e nas proximidades da
barragem da referida fazenda, onde são expostos
sedimentos fluviais cascalhosos, constituídos por
camadas de areia fina a média, friável, ferruginizada
e camadas conglomeráticas constituídas por clastos

Figura 2.20 - Depósitos
fluviais de paleocanais
da Fazenda Cacau. (A)
Depósito com camada
de clastos pelíticos
sotoposta por níveis
conglomeráticos
ferrufinizados; (B)
Detalhe da foto anterior,
onde observam-se
os clastos pelíticos
esbranquiçados
sustentados por matriz
arenosa; (C) e D)
Intercalação de camadas
de seixos de quartzo
com camadas arenosas
avermelhadas.
– 38 –

Geologia e recursos minerais da Folha Belém

Figura 2.21 - Depósito de seixos do Km 10. (A) vista panorâmica do depósito; (B) Corte do depósito de seixos
apresentando 5 metros de espessura aproximadamente; (C) Detalhe do depósito mostrando seixos de quartzo
de tamanhos variados; (D) Detalhe do depósito de seixos mostrando intercalação com níveis ferruginizados.
de pelito e seixos de quartzo sustentados por matriz
arenosa (Figuras 2.20). Afonso Nogueira (comunicação
verbal) assinala que estes sedimentos encontramse associados a um sistema fluvial entrelaçado, com
corrente de alta energia, no sentido SE-NW.
O depósito de paleocanal localizado no Km 10,
na rodovia entre vila Pernambuco e vila Corrente do
Apeú, apresenta espessura superior a 5 metros, e
constitui o maior depósito de seixos observados na
Folha Belém. É constituído por seixos de quartzo, mal
selecionados, via de regra sacaroidais, e fragmentos de
laterito ferruginoso e com diâmetros inferiores a 3 cm,
sustentados por uma matriz arenosa grossa, também
mal selecionada, friável e com intercalações de níveis
ferruginizados (Figura 2.21). No contato inferior e
lateral do depósito ocorre a presença de sedimentos
pelíticos lateritizados do Grupo Barreiras.
O Depósito da Fazenda Catumbi, no extremo
SSE Folha, é constituído por seixos de quartzo com

diâmetro predominantemente inferior 3cm, encontrase no mesmo contexto do depósito do Km 10,
tratando-se de paleocanais pleistocênicos preenchidos
por sedimentos fluviais, tendo como embasamento
a presença de sedimentos pelíticos lateritizados do
Grupo Barreiras.
O Depósito da Vila Pernambuco localiza-se a
cerca de 3 km da estrada que interliga a vila homônima
com a PA-140. Trata-se de um depósito constituído
por sedimentos cascalhosos com seixos de quartzo,
mal selecionados, arredondados, sustentados por
matriz arenosa grossa com contribuição de grânulos e
seixos pequenos, por vezes orientados (Figura 2.22A),
denotando ambiente fluvial. Na parte superior deste
depósito ocorre sedimento areno-argiloso amarelado
e o contato inferior é marcado por uma superfície
de descontinuidade erosiva irregular sobre o arenito
ferruginoso do Grupo Barreiras (Figura 2.22B e C).

– 39 –

Geologia e recursos minerais da Folha Belém

Figura 2.22 - Depósitos
fluviais de paleocanais
da vila Pernambuco. (A)
Níveis de seixos de quartzo
orientados; (B) Camada de
cascalho (2) em contato com
arenito ferruginoso do Grupo
Barreiras (1) e sobreposto
por sedimento areno-argiloso
amarelado (3); (C) Superfície
de descontinuidade mostrando
contato entre arenito
ferruginoso do Grupo Barreiras
(1) e sedimentos cascalhosos (2).
O depósito da agrovila de Pacuquara é caracterizado por areias brancas a amareladas, onde no fundo
da cava de extração observa-se um arenito semi-friável de coloração branca acinzentada e que recebeu
a denominação informal neste projeto de “Arenito
Pacuquara”. Este arenito apresenta uma superfície irregular, constituída por cavidades arredondadas com
feições típicas de marmitas de fundo de vale fluvial
(Figura 2.23A e B). A superfície destas marmitas é caracterizada pela presença de seixos de quartzo de até
cerca de 2 cm fixados nas suas paredes e de matéria
orgânica (Figura 2.23 C e D). Datação por termoluminescência no depósito de areia sobreposto acusou
um idade de 38.000±4.300 anos AP, atestando idade
pleistocênica para este depósito.
Os depósitos de paleocanais expostos na base
da falésia da Praia Paraíso caracterizam-se pela
presença de um conglomerado constituído por seixos
de quartzo bem arredondados, e sustentados por
um arenito grosso, mal selecionado e ferruginizado.
Apresentaram idade por termoluminescência de
13.850±1.700 anos AP.

No areal do Paturi observa-se a presença de um
arenito amarelado semi-consolidado, de granulometria
média a grossa, mal selecionado, com presença de
pequenos seixos de quartzo e estratificação cruzada
acanalada (Figura 2.24). Apresenta contato superior
erosivo com as areias dos Depósitos Eólicos/Praiais
holocênicos.
2.1.3.1.2 Depósitos Eólicos/Praiais
Sá (1969) considera que os depósitos de areias
brancas quartzosas distribuídos por toda região
nordeste do estado do Pará associados aos Sedimentos
pós-Barreiras, são produto de lixiviação in situ ou com
pouco deslocamento do material que constituem estes
sedimentos. Os minerais pesados encontrados nos
depósitos de areia branca como ilmenita, estaurolita
(os mais abundantes), cianita, titanita, turmalina,
zircão e topázio são semelhantes à assembleia de
minerais pesados dos Sedimentos pós-Barreiras, sendo
que estes últimos apresentam maior quantidade de
turmalina.
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Figura 2.23 - Depósito localizado na agrovila de Papuquara. (A) e (B) Vista geral do afloramento do Arenito
Pacuquara com suas formas erosivas; (C) Detalhe mostrando a superfície do arenito com seixos de quartzo
fixados na superfície (seta) e (D) Arenito com impregnação de matéria orgânica.
Ackermann (1964) considerava estes areais como
dunas fósseis do antigo mar de Pirabas.
Na Folha Belém estes depósitos constituem-se
de areias amareladas e/ou alaranjadas com impregnação de oxi-hidróxido de ferro, ortsteins associados,
ou de areias brancas, semelhantes aos descritos por
Sá (1969). Os depósitos apresentam grande extensão
areal e proximidade com a costa, não apresentam estruturas e mostram muitas vezes níveis de seixos de
quartzo, que podem ser indicativos de linhas de estirâncio. Os sedimentos apresentam grãos subarredondados, alta esfericidade e superfícies rugosas e polidas, sugerindo ambiente de praia e/ou eólico.
Observações de campo na Folha Belém
mostraram uma relação entre a presença de águas
escuras enriquecidas de ácido húmicos e fúlvicos no
lençol freático das regiões onde ocorrem depósitos
de areias brancas. A presença destas substâncias deve
facilitar a lixiviação de componentes dos sedimentos
amarelados, conforme já havia observado Sá (1969).

Figura 2.24 - Arenito amarelado semiconsolidado
apresentando estratificação cruzada acanalada, de
natureza fluvial, exposto na base do areal do Paturi.
Horbe, Horbe e Suguio (2003) asseveram que o
acúmulo de quartzo na forma de areia branca neste
tipo de depósito é atribuído à podzolização, que
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pressupõe a hidrólise dos argilominerais e a migração
da matéria orgânica e de complexos organometálicos
para subsuperfície, uma vez que a hidrólise é mais
intensa que o de dissolução do quartzo. Em decorrência
destes processos, observa-se a presença de orstein na
base do pacote de areia branca ou no seu interior.
As melhores exposições destes depósitos
encontram-se nas localidades de Genipaúba, São
Raimundo Borralho e vila Bacabeira.
O depósito da São Raimundo Borralho situa-se
na vila homônima, no município de Santo Antônio
do Tauá. Caracteriza-se por sedimentos arenosos
mal selecionados e de coloração amarelada (Figura
2.25A). Datação por termoluminescência indicou
idade de 21.300±2.500 anos AP, posicionando estes
sedimentos no Pleistoceno Superior.
O areal de Genipaúba situa-se na localidade
de homônima, município de Santa Bárbara, e
caracteriza-se pela presença de areias brancas
constituídas por grãos de quartzo subarredondados
de granulometria fina, alta esfericidade e com
superfícies predominantemente rugosas. Encontrase em contato lateral com sedimentos da planície
lamosa de drenagem atual, e grada em profundidade
para areia impregnada com matéria orgânica (Figuras
2.25B). Datação por termoluminescência indicou
idade de 12.800±1.390 anos AP, confirmando a idade
pleistocênica superior desta unidade. A datação por
termoluminescência realizada em sedimentos arenoargilosos amarelados indicou idade de 12.620±1.800
anos AP para os depósitos eólicos/praias que ocorrem

na localidade Bacabeira posicionando esse depósito
no Pleistoceno Superior.
As idades pleistocênicas, obtidas em amostras
destes depósitos não corroboram a opinião de
Ackermann (1964), de que os depósitos de areia
branca do nordeste do estado do Pará constituem
dunas fósseis do antigo mar de Pirabas. Acredita-se
que estes provavelmente resultaram de sedimentação
eólica e/ou praial a partir de processos costeiros
desenvolvidos no Quaternário, ou mais precisamente
no Pleistoceno Superior.
2.1.3.2 Formação Superficial Holocênica
Esta unidade representa principalmente os
depósitos sedimentares formados por processos
desenvolvidos sobre o continente (aluviões, colúvios
elúvios) e/ou próximos à costa (Depósitos Eólicos/
Praiais).
2.1.3.2.1 Depósitos aluvionares
Estão representados pelas planícies aluviais
associadas às drenagens de 1, 2 e 3a ordens,
inundados durante o período chuvoso (fevereiro a
maio). São constituídos por sedimentos arenosos,
areno-argilosos, argilosos e raramente cascalhosos. Os
depósitos mais expressivos estão associados aos rios
Caraparu, Mojuim e Tauá, localizados respectivamente
na porção centro-sul, nordeste e centro-norte da Folha
(Figura 2.26).

Figura 2.25- (A) Depósito de areias amareladas localizado na vila São Raimundo Borralho; (B) Depósito de areia
branca localizado em Genipaúba mostrando substrato arenoso com impregnação de matéria orgânica (seta).
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Figura 2.26 - Depósitos aluvionares associados às planícies dos rios Tauá (A) e Mojuim (B).
2.1.3.2.2 Depósitos Coluvionares
2.1.3.2.3 Depósitos Eluviais/Unidade Pedogenética
São representados pelos depósitos formados por
latossolos amarelados ou por fragmentos rochosos
transportados por ação da gravidade ao longo das
encostas de terrenos com desníveis topográficos. Geralmente encontram-se associados com linha e/ou camada de pedra, constituídas por blocos de arenito ou
material laterítico desagregado e latossolos transportados, provenientes do Grupo Barreiras, das unidades
Cobertura Detrítica-Laterítica e Sedimentos pós-Barreiras (Figura 2.27).
Costa (2008) assinala que em regiões lateríticas
submetidas a processos erosivos, é frequente a ocorrência de ampla distribuição de linhas de pedras, cujos
fragmentos são oriundos do desmantelamento das
crostas, os materiais mais resistentes do perfil, e aqueles mais próximos da superfície pré-existente. O autor
cita exemplo de paleosuperfície delimitada por linha
de pedra derivada de crosta laterítica, ferro-argilosa
imatura, na Alça Viária (PA-150).
Depósitos desta natureza foram observados na
Folha Belém, e suas melhores exposições encontram-se na Praia do Paraíso, no município de Santa Isabel e
na localidade Utinga-Belém. As espessuras destes pacotes geralmente não excedem a 2 metros.
Um depósito coluvionar localizado a 1,7 km a
sul-sudoeste da cidade de Santa Isabel (Figura 2.27A)
foi datado pelo método da termoluminescência e
apresentou uma idade de 10.000 ±1.150 anos AP, indicando sua formação no Holoceno Inferior.
São depósitos encontrados nas cabeceiras e nas
margens de drenagens e encostas de falésias inativas
em contato com planícies flúvio-marinhas atuais.

Costa (1991) assinala significativas evidências de
que os lateritos da Amazônia estão sob os efeitos de
intenso intemperismo químico, sendo instáveis, portanto, ao clima tropical holocênico reinante em quase
toda região. O produto final deste intemperismo é um
latossolo amarelado, equivalente à Argila de Belterra
(WOLF, 1972; SOMBROEK, 1966), o qual localmente
ainda apresenta porções reliquiares da rocha-mãe laterítica (crosta ferruginosa, bauxita etc.), correspondendo, assim, a um novo horizonte saprolítico.
Horbe e Costa (1997) ao estudarem os perfis lateríticos expostos nas falésias das ilhas de Outeiro e
Mosqueiro observaram relações contato gradacional
ou brusco entre a crosta laterítica e o solo amarelado
sobreposto. No primeiro caso teria ocorrido um processo de transformação da crosta em solo, através processo pedogenético, enquanto que no segundo caso
teria ocorrido durante um período de denudação do
relevo, com preenchimento de depressões pelo solo
formado regionalmente, constituindo uma discordância erosiva local.
Costa (2008) acrescenta que a retomada do intemperismo tropical quente e úmido atinge inicialmente as crostas lateríticas, podendo transformá-las
em espessos pacotes de solo argiloso de tonalidade
amarelada a vermelha, conforme a abundância de goethita, Al-goethita e hematita. Na Amazônia e em várias partes da África Tropical. Essas coberturas de solos
atingem grande espessura, com quase 20 metros.
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Figura 2.27 - (A) Exemplo de depósitos coluvionares (linhas de pedra) sobre o Grupo Barreiras, sotopostos
por latossolos amarelados transportados; (B) Colúvio constituído por blocos de arenito ferruginoso do Grupo
Barreiras; (C) Colúvio constituído por fragmentos de crosta ferruginosa do perfil laterítico; (D) Latossolo amarelado
transportado sotoposto a crosta ferruginosa.
Na Folha Belém esses sedimentos resultantes do
processo de intemperismo de crostas ferruginosas da
unidade Cobertura Detrítica-Laterítica, e cujos produtos
são latossolos amarelados e/ou avermelhados recebem
a denominação de Depósitos Eluviais (Figura 2.28).

do pacote arenoso indicou idade de 7.230±850 anos
AP posicionando a deposição destes sedimentos no
Holoceno Médio/Superior.

2.1.3.2.4 Depósitos Eólicos/Praiais
Estes depósitos correspondem aos sedimentos
arenosos amarelados ou de areias brancas e
apresentam a mesma gênese dos Depósitos Eólico/
Praiais do Pleistoceno. São observados em vários locais
na Folha Belém, destacando-se neste contexto os
depósitos do areal do Paturi, vila Fama e Fortaleza.
O depósito do Paturi localiza-se a 7 km a leste
da sede do município de Santo Antônio do Tauá, e
em cava de extração observa que este atinge espessura
de no mínimo 12 m, sendo constituído por areias
brancas muito finas e bem selecionadas (Figura 2.29).
Datação por termoluminescência realizada na base

Figura 2.28 - Depósito eluvial caracterizado por
horizonte de latossolo sotoposto a horizonte
concrecionário do perfil laterítico.
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Figura 2.29 - (A) Vista panorâmica do areal do Paturi com bancada de aproximadamente 12 m de espessura; (B)
Bancada de extração de areia e (C) Sedimentos eólicos/praiais amarelados e esbranquiçados.
O Depósito da Vila Fama está localizado na porção
nordeste da ilha de Outeiro e constitui-se de sedimentos
arenosos de coloração branca, granulometria fina, alta
esfericidade, subarredondados, com superfície dos
grãos rugosa a polida e sem estruturas sedimentares
aparentes. Datação por termoluminescência indicou
uma idade de 11.000±1.310 anos AP, situando este
depósito no Holoceno Inferior.

2.1.4 Depósitos Argilosos Flúvio-Marinhos (Qafm)
Na Folha Belém os sedimentos siliciclásticos, incoesos, lamosos, depositados nas planícies de inundações dos rios e furos (canais) que constituem o sistema
estuarino atual, e que sofrem influência de marés, são
denominados neste trabalho de Depósitos Argilosos
Flúvio-Marinhos. Estes depósitos encontram-se em
contatos erosivos com falésias inativas do Grupo Barreiras ou com os Sedimentos pós-Barreiras, tendo sido
individualizados três tipos de depósitos.

2.1.4.1 Unidade I
Está representada por planícies adjacentes às
falésias inativas constituídas por sedimentos Barreiras
e/ou pós-Barreiras associados. Esta superfície é
inundável somente nas marés altas ou marés de
sizígia. Constitui exemplo desta unidade o terraço do
rio Guamá distribuído desde o extremo sudeste ao
extremo sudoeste da Folha Belém (Figura 2.30).
As referidas planícies caracterizam-se por
apresentarem terrenos lamosos com vegetação
característica de várzea e inundáveis periodicamente
pela influência de marés, o que propicia a presença
de áreas inundadas com escoamento impedido
(pântanos). Podem, no entanto, apresentar terrenos
com superfícies secas, endurecidas, com ocorrências
de gretas de contração atuais, principalmente nas
épocas de verão.
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Na região urbana de Belém grande parte das
áreas de planície encontra-se coberta por depósitos
antropogênicos (aterros e lixões antigos). Outras se
mostram com escoamento impedido, no que refere
as águas de esgoto e pluviais, formando zonas com
elevado grau de eutrofização, tornando estas áreas
insalubres.
2.1.4.2 Unidade II

Figura 2.30 – Depósitos de argila associados aos
Depósitos Argilosos Flúvio-Marinhos da Unidade I, na
planície do rio Guamá na localidade de Tacajós, Santa
Isabel do Pará.

São representadas pelos depósitos formados
por acresção de sedimentos lamosos próximo das
extremidades das planícies da Unidade I. São inundáveis
inclusive nas marés de Quadratura (Quarto Minguante
e Quarto Crescente) e geralmente encontram-se
vegetadas (Figura 2.32).
2.1.4.3 Unidade III

Dentro desta unidade estão inseridas as ocorrências de turfa observadas na margem do rio Bituba,
a montante da vila São Tomé, em Santo Antônio do
Tauá, e na margem do igarapé Paracuri, em Icoaraci
(Figura 2.31). Estes depósitos turfa mostram-se extremamente ricos em cutículas vegetais, fragmentos vegetais indeterminados, esporos, grãos de pólen, hifas
de fungos, algas clorofíceas e crisofíceas (diatomáceas) e espículas de poríferas.

Incluem as planícies mais recentes, fixadas
pela vegetação atual, constituídas por sedimentos
depositados como bancos arenosos e/ou arenolamosos em barras de pontal e lateral. No estuário
do rio Tauajiju e furo do Joroca (noroeste da folha)
ocorrem exemplos significativos de formação de
barras laterais e barras em pontal, estando algumas já
vegetadas. (Figuras 2.32)

Figura 2.31 – Ocorrências
de turfas holocênicas na
Folha Belém. (A) e (B) Turfa
aflorante na margem direita
do rio Bituba a montante
da vila São Tomé-Santo
Antônio do Tauá e (C) Turfas
da margem do igarapé
Paracuri, em Icoaraci.
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Figura 2.32 - Paisagens mostrando a região da foz do rio Bituba, na Baía do Sol, ilha de Mosqueiro. (A) Destaque
das Unidades II (1) e III (2); (B) Unidade II, em processo erosivo; (C) Detalhe da Unidade III (seta) constituída por
barras de acresção laterais de constituição lamosa e vegetadas.
2.1.5 Depósitos Atuais
Os depósitos atuais estão associados à dinâmica
recente de sedimentação e incluem os depósitos
continentais do tipo coluvionares, aluvionares e
pantanosos, depósitos praiais, e depósitos de barras de
pontal, laterais e centrais associadas à foz de grandes
rios, que são diferenciados dos sedimentos da Unidade
III (Depósitos Argilosos Flúvio-Marinhos) devido estar
em processo de formação e não se apresentarem
fixados por vegetação, sofrendo inclusive modificações
pela dinâmica das águas.
Grandes barras se formam atualmente na foz
do rio Tauá. Estes sedimentos costumam apresentar
apenas vegetação rasteira, e sofrem acresção vertical,
facilitados pela redução de energia da corrente do rio.
O processo deposicional está relacionado à erosão de
terrenos arenosos do Grupo Barreiras e dos Sedimentos
pós-Barreiras, como observado na Baia do Sol, em
Mosqueiro. Barras centrais são observadas no Furo da
Marinha, na altura da ponte para Mosqueiro (Figura
2.33A e B) e no leito do Rio Guamá, nas proximidades
da Ponte da Alça Viária. Em ambos os casos, as barras

centrais ficam submersas no regime de maré alta,
constituindo riscos para navegação.
Outros depósitos importantes são os cordões
praiais arenosos margeando as costas nordeste das
ilhas de Outeiro e Mosqueiro (Figura 2.33C), que
resultam da ação erosiva das marés em depósitos do
Grupo Barreiras e dos Sedimentos pós-Barreiras.
Os depósitos de pântano mais expressivos são
formados pelo assoreamento de sedimentos lamosos
oriundos da invasão das marés nos estuários e furos
associados aos rios Ubituba e Tauá. Outros exemplos
também são observados na bacia do rio Paracuri, onde
meandros abandonados apresentam fluxo de água
impedido, quando em marés baixa invadem a bacia
deste igarapé.
Os depósitos atuais relacionados à dinâmica
atual do estuário guajarino têm sido estudados por
diversos pesquisadores (PINHEIRO, 1987; EL-ROBRINI,
2001, 2003; FARIAS, 2006; MIRANDA, 2006;
MIRANDA; MENDES; SANTOS, 2007; GREGÓRIO,
2008; GREGÓRIO; MENDES, 2009).
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Figura 2.33 - (A) e (B) Barras centrais areno-argilosas no leito do Furo da Marinha; (C) Depósitos de cordões
praias arenosos na costa da ilha de Mosqueiro identificados em imagem de satélite disponível em: <http://earth.
google.com>. Acesso em: nov. 2010.
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3 GEOCRONOLOGIA

Neste projeto dez amostras de sedimentos siliciclásticos pertencentes à Unidade Sedimentos pós-Barreiras foram datadas pelo método da Luminescência
Oticamente Estimulada (LOE) de Cristais de Quartzo,
no Laboratório de Datação, Comércio e Prestação de
Serviço Ltda, vinculado à Faculdade de Tecnologia de
São Paulo-FATEC.
A datação absoluta pelo método da termoluminescência constitui técnica que tem sido empregada
com sucesso na datação de sedimentos quaternários,
principalmente aqueles submetidos a climas tropicais.
Isto porque as altas temperaturas e umidade, características desse tipo de clima, promovem a oxidação da
matéria orgânica carbonosa, inviabilizando a utilização do método de datação por 14C.

A unidade de maior distribuição areal na Folha
Belém são os Sedimentos pós-Barreiras, o que fomentou o interesse de realizar as datações por termoluminescência, visando compreender melhor os processos
elaboradores de paisagens, que ocorreram durante o
Pleistoceno e Holoceno, assim como posicionar litoestratigraficamente estes sedimentos e suas subunidades. Para tal, foram datadas amostras de Depósitos
Eólico/Praiais, Depósitos Coluvionares e Depósitos Fluviais de Paleocanais.
Na Figura 3.1 são apresentados alguns locais de
coleta dos sedimentos analisados e na Tabela 3.1 são
relacionados às amostras e materiais geológicos datados, suas unidades correspondentes e os resultados
obtidos.

Figura 3.1 - Locais
amostrados para
datação dos Depósitos Eólicos-Praiais,
nas localidades de
São Raimundo Borralho-Santo Antonio do Tauá (A), Vila
Genipaúba-Santa
Bárbara (B), Vila
Fama-Outeiro (C);
e (D) Procedimento
de amostragem
de sedimentos de
Depósitos Fluviais
de Paleocanais,
em falésia da Praia
Paraíso-Mosqueiro.
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Tabela 3.1 - Idades obtidas com o método TL/LOE para os sedimentos siliciclásticos pertencentes à Unidade
Sedimentos-Pós-Barreiras.
Os dados obtidos por termoluminescência permitiram estimar as idades dos Sedimentos pós-Barreiras
e melhor correlacioná-los com os eventos que ocorreram na região. Os resultados mostraram a presença
predominante de sedimentos com idade no intervalo
de 7.230 (±850) a 21.300 (±2.500) anos AP (Pleistoceno Superior a Holoceno Médio/Inferior), e uma idade isolada de 4.500 (±550) anos AP (Holoceno Médio/
Superior).

Com base nas idades obtidas, foi possível a compartimentação da Unidade Sedimentos pós-Barreiras
nas subunidades Formação Superficial Pleistocênica e
Formação Superficial Holocênica. Além disso, os dados
possibilitaram a identificação de duas gerações de depósitos eólicos/praiais, relacionadas a estas formações,
no Pleistoceno e no Holoceno.
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4 GRAVIMETRIA

No levantamento gravimétrico realizado na Folha
Belém foram obtidas 201 medidas nas principais vias
de acesso da região e adicionadas mais 124 medidas
coletadas na ilha de Mosqueiro, por Palheta (2008). A
distância média entre as estações foi de 4 km (Figura 4.1), e as leituras foram efetuadas utilizando-se o
gravímetro La Coste Romberg G628, cedido pela Faculdade de Geofísica, do Instituto de Geociências da
Universidade Federal do Pará. Foram usados dois altímetros Paulin que possibilitaram realizar as correções
de topografia, dois termômetros para leitura da temperatura, o GPS Garmin 76CSx para o posicionamento
das estações e como datum de referência utilizou-se
o WGS 84. O levantamento gravimétrico foi realizado no período de 22 de maio a 2 de junho de 2009
com base gravimétrica situada na Escola Agrotécnica
de Castanhal, distante cerca de 5,5 km do limite leste
da Folha.
Para obtenção do mapa Bouguer os dados obtidos em campo foram corrigidos levando-se em conta os seguintes fatores: 1) a variação da gravidade ao
longo do dia, produzida pela posição do Sol e da Lua
(efeito lunisolar ou de maré) e por deriva instrumental;
2) diferenças de altitude das estações gravimétricas
entre si e em relação ao plano de referência (correção
de ar livre, correção Bouguer e correção topográfica);
3) a forma da Terra (esferóide normal que dá lugar à
correção de latitude).
As correções gravimétricas foram efetuadas utilizando-se o software Bouguer 2.EXE, desenvolvido
pelo prof. dr. José Gouvêa Luiz, da Faculdade de Geofísica da UFPA. A densidade considerada para cálculo da
correção Bouguer foi de 2,67g/cm3. Após as correções
os dados foram processados pelo método de interpolação por krigagem para elaboração do mapa Bouguer

final que é a composição das anomalias regionais mais
as residuais (Figura 4.2).
O mapa Bouguer confirmou a existência da Fossa Vigia-Castanhal, citada na literatura por Rezende e
Ferradaes (1971), e localizada nos quadrantes NE e SE
da Folha Belém, sendo delimitada por fortes gradientes, que sugerem lineamentos com direção NW-SE e
NE-SW. A referida estrutura é representada por baixos
gravimétricos com valores das isogálicas entre -4 e 8
mGal, e ladeada por um alçamento de rochas mais
densas que denunciam um embasamento cristalino
raso, realçando assim um arranjo de blocos orientados segundo NW-SE. A geometria da Fossa mostra no
setor NE da Folha Belém uma assimetria evidenciada
pela aproximação das linhas isogálicas na margem SW
e um espaçamento maior na margem NE.
Na configuração apresentada no mapa da Figura
4.2 B, observa-se descontinuidades de direção NE-SW
que deslocam as anomalias em transcorrência. Assim,
é evidente uma estruturação em blocos com arestas
maiores NW-SE e arestas menores NE-SW.
Medidas de campo obtidas no norte da Folha Belém atestam a presença de falha normal de direção
N30-50W/80°NE que afetou arenito ferruginoso do
Grupo Barreiras, com o bloco baixo disposto no quadrante NE e bloco alto no quadrante SW, o que pode
evidenciar reativação tectônica na borda da Fossa
Vigia-Castanhal que afetou os sedimentos miocênicos.
É possível que a sedimentação na Fossa Vigia-Castanhal seja crono-correlata com a sedimentação da
Bacia do Marajó, tendo em vista que sua origem está
ligada com a fase rift desta bacia durante a abertura
do Atlântico. O preenchimento desta Fossa compreenderia, portanto, os pacotes sedimentares de idade
desde o final do Eocretáceo ao início do Neocretáceo.
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Figura 4.1 - Mapa de localização das estações gravimétricas na Folha Belém.
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Figura 4.2 - (A) Mapa Bouguer para a Folha Belém mostrando a fossa Vigia-Castanhal e o alto
gravimétrico de Santo Antônio do Tauá; (B) Mapa Bouguer com as curvas isogálicas e principais
lineamentos geofísicos.
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A ilha de Mosqueiro, em particular, localizada na
porção NW do mapa, é marcada por uma anomalia
negativa, com valores entre -10 e 4 mGal. Os baixos
valores gravimétricos são indicativos de regiões com
maior espessura de sedimentos. Na borda leste da ilha
ocorre um adensamento das isogálicas que sugerem
lineamentos com direção NNW-SSE, NE-SW e N-S,
enquanto na borda sudoeste observa-se lineamento
de direção NE-SW.
Foi modelado um perfil gravimétrico de direção
SW-NE na Folha Belém utilizando o programa GMulti
1.0 desenvolvido pelo prof. dr. João Batista Corrêa
da Silva da Faculdade de Geofísica da UFPA. Nesta
modelagem os dados foram quantificados, fornecendo
valores de profundidades e permitindo obter um
modelo gravimétrico preliminar para a subsuperfície.
De acordo com o modelo obtido a seção que representa

os sedimentos possui valor de densidade de 2,4 g/cm³,
enquanto o valor de 2,6 g/cm³ é atribuído às rochas
graníticas. Os valores de densidade entre 2,7 g/cm³ e
2,9 g/cm³ são associados às rochas metamórficas de
médio-alto grau ou rochas ígneas básicas (Figura 4.3).
Com o este modelamento gravimétrico foi possível estimar a espessura do pacote sedimentar para
região de Belém, em torno de 400 a 500 metros. Na
extremidade NE da Folha ocorre um aprofundamento do embasamento e a espessura da cobertura sedimentar atinge a profundidade de 1.100 metros (Fossa Vigia-Castanhal). Na porção central (município de
Santo Antônio do Tauá) destaca-se a presença de um
alto gravimétrico o que sugere um embasamento raso
com profundidade entre 50 a 100 metros. Este modelamento auxiliou na confecção do perfil geológico da
região.

Figura 4.3 - (A) Perfil gravimétrico A-A’ de direção SW-NE e (B) Modelo gravimétrico sugerido para a subsuperfície.
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5 ARCABOUÇO TECTÔNICO E NEOTECTÔNICA

5.1 ARCABOUÇO TECTÔNICO
Os eventos tectônicos inferidos para a região
da Folha Belém mostram-se associados com a evolução da Margem Atlântica Equatorial do Brasil desde
o Mesozoico (251-65,5 Ma), quando se realizaram
os processos de ruptura do Supercontinente Pangea,
e que trouxeram como consequência a formação do
Oceano Atlântico e dos continentes da América do Sul
e da África.
Costa et al (2001) assinala que o quadro geológico da região amazônica compreende unidades litológicas e estruturais variadas decorrentes de processos
termo-tectônicos de três etapas evolutivas. A terceira
etapa, de interesse no presente trabalho, atuou desde
o Mioceno e originou elementos estruturais e unidades
litológicas vinculadas a um regime tectônico transcorrente com um par conjugado E-W dextral, decorrente
da rotação da Placa Sul-Americana para oeste. Acrescenta o autor que ao longo dos numerosos sistemas
direcionais, e entre eles, estabeleceram-se estruturas
transtensivas e transpressivas que tiveram papel importante no modelamento do relevo, desenvolvimento
da rede de drenagem e instalação da sedimentação
recente. Assinala ainda que a região nordeste do estado do Pará, entre o “bico do papagaio” (confluência
entre os rios Araguaia e Tocantins) e o litoral, incluindo
a Ilha de Marajó, mostra feições indicativas de movimentos tectônicos do Terciário Superior (Neógeno) e
do Quaternário (COSTA et al., 1993, 1994; BORGES et
al., 1995a, 1995b).
A região é formada por um compartimento
transtensivo no qual se desenvolveu a bacia que acolheu os sedimentos da Sequência Pirabas/Barreiras. As

linhas mestras normais que controlam a instalação das
sequências sedimentares foram observadas apenas em
linhas sísmicas, e orientam-se preferencialmente na direção NW-SE, mergulhando para NE e com perfis lístricos e planares. O desenvolvimento da bacia deu-se em
duas etapas principais: a primeira de individualização
de falhas normais que propiciaram o ingresso do mar
em uma extensa área, resultando na deposição da sequência carbonática Pirabas (Unidade A, de ROSSETTI, 2001), sobretudo nas partes nordeste da bacia. A
segunda etapa é a de progressão da movimentação
ao longo das falhas normais e que corresponde à deposição da sequência siliciclástica do Grupo Barreiras
(COSTA et al., 1996).
Não existe um consenso nas citações observadas
na literatura sobre o posicionamento geotectônico da
região inserida na Folha Belém, se na Plataforma Pará,
ou na Pará-Maranhão, ou ainda na Plataforma Bragantina.
Encal (1985) apud Villegas (1994) no mapa de
elementos estruturais fazem citação da Plataforma Pará-Maranhão, mas não citam as plataformas do Pará e
Bragantina. Rossetti (2001) situa a região da Folha Belém na Plataforma do Pará, enquanto Rossetti e Góes
(2004) admitem a inserção da região na Plataforma
Bragantina. Inferências em mapas obtidos nos trabalhos de Rezende e Ferradaes (1971) e Vasquez e Rosa-Costa (2008) permitem sugerir que a região da Folha
Belém está inserida na Plataforma do Pará. Esta porção
crustal situa-se entre as sub-bacias de Cametá (ao sul/
sudoeste da folha) e Limoeiro (oeste da folha), tendo
o Graben Vigia-Castanhal a leste. A região mostra-se,
portanto, inserida num bloco ladeado por fossas tectônicas (Figura 5.1).
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Figura 5.1 - Mapa regional de domínios tectônicos do nordeste do Pará (modificado de VASQUEZ; ROSA-COSTA,
2008).

5.2 NEOTECTÔNICA
Katzer (1933) foi o primeiro a observar a presença de falha e/ou fratura em arenito ferruginoso
explotado na Pedreira de Tucunduba (atual bairro de
Canudos-região sul de Belém), datados do Mio-Plioceno, evidenciando a presença do que atualmente se
denomina neotectônica.
Campos e Marinho (1963) apud Ackermann
(1969) assinalam que na região nordeste do estado
do Pará ocorreram importantes movimentos tectôni-

cos, que entre outros efeitos, modificaram o curso do
rio Guamá e estabeleceram os limites da transgressão
marinha do Mioceno Inferior.
Ackermann (1969), baseado em dados bioestratigráficos, afirma que foram encontrados foraminíferos
do Mioceno Inferior na Fossa Marajoara, com algumas
centenas de metros de profundidade; nas perfurações
de Barreirinhas-MA, com poucas centenas de metros,
e na região Bragantina a dezenas de metros acima
do nível do mar, chegando à conclusão que houve
movimentos tectônicos que provocaram um leve soerguimento da Formação Pirabas nesta região. O au-
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tor descreve ainda a ocorrência de calcário Pirabas na
bacia do baixo rio Caraparu, próximo da sua foz no
rio Guamá, ressaltando dois pontos fundamentais: os
aspectos tectônicos que teriam influído na colocação
destes corpos nas proximidades da superfície na região e a tectônica que gerou o alto estrutural do Caraparu como responsável pela cataclase do calcário.
Cunha (1982) já chamava atenção para a
distribuição da rede de drenagem nas regiões
circunvizinhas de Belém. Assinala o autor, que o rio
Guamá se desenvolve ao longo de uma falha disposta
quase no sentido leste-oeste e que o bloco tectônico
ao norte desta teria sido soerguido e basculado no
sentido norte ou nordeste, enquanto que o bloco sul
teria basculado contra o bloco norte, dando margem a
uma porção rebaixada que teria então sido preenchida
por sedimentos quaternários.
Pinheiro (1987) concluiu que as feições maiores
do estuário guajarino existentes no quadrante sudoeste da Folha Belém, tais como os terraços pleistocênicos (Terra Firme), as várzeas e os canais estuarinos,
estariam condicionados a estruturação do substrato,
onde repousam rochas pré-terciárias, que teriam se
diferenciado em blocos por falhas normais de baixo
rejeito. Estas descontinuidades estariam associadas a
uma estabilização tardia da fossa do Marajó. Tais estruturas, segundo o autor, podem ser observadas em
fotografias áreas, ao longo de toda a região.
Sauck (1994) foi pioneiro em levantamento geofísico com Geo-Radar (Ground Penetrating Radar-GPR)
na região, quando executou imageamento na porção
sudoeste de Outeiro, verificando a presença de falha
em subsuperfície afetando os sedimentos Barreiras e
pós-Barreiras.
Costa e Hasui (1997) apresentam um arcabouço
neotectônico da Amazônia esquematizando os sistemas de falhas transcorrentes, semelhantes às apresentadas por Villegas (1994) e Rossetti e Santos JR (2004),
de direção WSW-ENE e E-W. Costa et al. (1996) considera que estas falhas são normais e se interligam
com feixes de falhas transcorrentes dextrais de direção
NE-SW.
Rossetti e Góes (2001) ao realizarem o levantamento com GPR na porção sudoeste da Ilha de Outeiro verificaram a presença de falha afetando sedimentos do Grupo Barreiras e unidade Sedimentos pós-Barreiras.
Palheta (2008) realizou estudos de lineamentos
de drenagens e levantamento gravimétrico na Ilha de
Mosqueiro e propõe a existência de uma tectônica
rúptil com geração de blocos altos e baixos como
responsáveis pelos aspectos morfo-estruturais da ilha.

5.2.1 Lineamentos de drenagem na Folha Belém
Costa (2004) estudou os lineamentos de
drenagem na Região Metropolitana de Belém e
observou a presença de dois conjuntos de medidas
homólogas predominantes. A mais freqüente
apresenta direção segundo N30º a 50º E, enquanto o
segundo tipo orienta-se segundo N25º-40º W.
O sistema de drenagem presente na Folha
Belém mostra evidências de um controle estrutural
patrocinado por eventos neotectônicos que atingiram
os sedimentos siliciclásticos do Grupo Barreiras e da
unidade Sedimentos pós-Barreiras.
Os lineamentos de drenagem neste trabalho
foram traçados utilizando-se imagens de satélite
(NASA, 2000), Radar (RADAM) e SRTM, onde foi
possível a individualização de quatro grupos de
lineamentos:
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1° Grupo: Corresponde aos lineamentos NE-SW
com direção em torno de N30º a 45ºE, e são
considerados os mais marcantes da área. Estão
representados pelas drenagens dos rios Maguari,
Mocajatuba, Benfica, igarapés São Joaquim e
Mata Fome (sudoeste da Folha); igarapé Mojuim
(NE da Folha); e rios Morumbira, Mari-Mari
e igarapé Santana (ilha de Mosqueiro). Estes
lineamentos apresentam a mesma direção das
falhas transcorrentes regionais citadas por Costa
et al. (1996) e podem representar pequenas
reativações destas falhas durante o Quaternário.
2° Grupo: os lineamentos possuem direção NWSE e são coincidentes com os igarapés Itapecuru,
Guajará, Jacudaí, Quarenta Horas e rio Ariri (SW
da Folha), rio Araci e igarapé Tracuateua (NW da
Folha), médio curso do rio Tauá e igarapé Itaqui
(porção centro leste) e igarapés Patauateua,
Socó, Rio Branco (NE da Folha). Estes lineamentos
apresentam direções similares às falhas mestras
normais citadas por Costa et al. (1996) que,
segundo estes autores, controlaram a instalação
das sequências Pirabas/ Barreiras na região e que
foram reativadas no Quaternário.
3° Grupo: apresenta direções SSW-NNE e N-S
e estão representados em seguimentos dos
rios Caraparu, Bituba, e igarapés Itá, Tauajiju,
Murucutu, Água Preta (SW da Folha) e Pindateua
(Ilha de Mosqueiro).
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4° Grupo: é o menos representativo na área e
corresponde aos lineamentos de direção E-W,
representados pelo Furo da Laura (porção norte),
igarapés Uxiteua, Taiaçui e Quitéria. Cunha (1982)
considera o baixo curso do rio Guamá como
controlado por uma falha normal de direção E-W.
Estas direções observadas na Folha Belém, são
citadas por Costa et al. (1996), que consideram a
presença de feixes de falhas transcorrentes dextrais
E-W que se interligam através de várias falhas normais
de direção NW-SE, NNW-SSE e N-S, como pertencentes
ao quadro estrutural do Quaternário (Pleistoceno
Médio-Holoceno).
5.2.2 Medidas estruturais
A presença de coberturas sedimentares siliciclás-

ticas geralmente inconsolidadas dificulta a aquisição
de medidas estruturais no campo. Um número reduzido de medidas foi obtido em afloramentos do Grupo
Barreiras, mas que vieram corroborar com os principais padrões de lineamentos de drenagem citados na
literatura. Evidências de processos neotectônicos foram observadas na fácies pelítica maciça (fácies Pm),
que aflora na zona de intermaré da Praia de Brasília,
em Outeiro, como a presença de fraturas conjugadas
de direção N-S e NW-SE preenchidas com goethita (Figura 5.2A e B).
Na pedreira Bom Jesus (norte da Folha) em afloramento de arenito ferruginoso (fácies As e Sg) foi
observada a presença de falha normal com atitude
N30°-35°W/80°NE com evidencia de rebaixamento de
bloco para nordeste (Figura 5.2 C e D). Esta direção
coincidente com a direção da borda oeste da Fossa
Vigia-Castanhal, inferida através do levantamento gravimétrico realizado.

Figura 5.2 - (A) Fraturas conjugadas de direção N-S e NW-SE expostas na Praia da
Brasília; (B) Detalhe do feixe de fraturas preenchidas por goethita; (C) Plano de falha
normal em arenito ferruginoso na Pedreira Bom Jesus; (D) Detalhe do plano de falha
mostrando estrias (slikenside) e step.
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Na porção sul da Folha ocorrem fraturas verticais
a subverticais observadas nas fácies pelítica maciça
(Pm) e arenosa (Sg) do Grupo Barreiras (Figura 5.3 A
e B). Na pedreira da vila Pernambuco essas fraturas
apresentam direção de N55°W, enquanto a pedreira
de Pupunhateua expõe fraturas com as direções N60ºE
/65ºSE, N30ºE/90º, N10ºW/70ºSW, N50ºW/90º e N-S/

90º. Na pedreira do sr. José Orley foram observadas
em arenito ferruginoso da fácies arenosa grossa a
conglomerática (Sg), fraturas com atitude segundo
N40ºE/90º.
Fraturas verticais a subverticais também foram
observadas em Sedimentos pós-Barreiras na porção
SSW da Folha (Figura 5.3C).

Figura 5.3 - (A) Fraturas em arenito ferruginoso da fácies Sg na Pedreira Pupunhateua; (B) Fraturas verticais em
pelito da fácies Pm; (C) Fraturas verticais expostas em sedimentos areno-argilosos da unidade Sedimentos pós-Barreiras.
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6 EVOLUÇÃO TECTONO-SEDIMENTAR

Dados gravimétricos obtidos neste projeto, somados com observações de perfis de poços tubulares,
demonstram que os sedimentos siliciclásticos do Grupo Barreiras e os sedimentos carbonáticos subjacentes
da Formação Pirabas foram depositados em parte sobre a Plataforma do Pará e em parte sobre sedimentos
cretácicos (Grupo Itapecuru?) que preenchem a Fossa
Vigia-Castanhal.
Estudos realizados por alguns autores (ROSSETTI, 2000, 2001, 2006; ROSSETTI; SANTOS JR., 2004;
NASCIMENTO; GÓES, 2005) assinalam que a deposição destes sedimentos envolveu fatores ligados principalmente com variações do nível do mar, movimentações tectônicas e flutuações climáticas que ocorreram
entre o Oligoceno e o Mioceno-Plioceno.
No intervalo Oligo-Mioceno ocorreu uma estruturação tectônica na qual se formaram áreas transtensivas com falhas normais orientadas na direção NW-SE
e inclinadas para NE, responsáveis pela elaboração da
bacia de sedimentação da sequência Pirabas/Barreiras
na região nordeste do Pará. Esta conformação tectônica teve importante papel para estabelecer o sistema transgressivo durante o intervalo do Aquitaniano
(23.03-20.43 Ma) ao Burdigaliano (20.43-15.97 Ma),
e de mar alto durante Laghiano (15.97-13.82 Ma) ao
Serravaliano (13.82-11.60 Ma), possibilitando a deposição da referida sequência no Mar de Pirabas, que
adentrou cerca de 150 km no continente (COSTA et
al., 2002).
No Mioceno o clima era quente e úmido, o que
possibilitava a existência de um sistema hidrológico
constituído por rios e estuários. Estas condições associadas à presença de vales incisos, cuja evolução estaria ligada às flutuações relativas do mar e eventos
tectônicos maiores que afetaram a América do Sul nos
últimos 25 milhões de anos, condicionaram a depo-

sição dos sedimentos do Grupo Barreiras (ROSSETTI;
TRUNCKENBRODT; GÓES, 1989; ROSSETTI; GÓES,
2004; NASCIMENTO; GÓES, 2005).
No Mioceno Superior ocorreu um resfriamento
global, no entanto, o clima predominante durante
esta época na região amazônica permaneceu tropical úmido (KENNETT, 1982). Em consequência desta
glaciação ocorreu o rebaixamento do nível do mar,
com exposição de superfície de deposição e instalação
de processos de lateritização e erosão (Discordância
Tortoniana). Rossetti e Góes (2004) consideram a presença de paleossolos lateríticos na região nordeste do
Pará e noroeste do Maranhão como relacionado a esta
época.
No Zancliano (Plioceno Inferior) ocorreu uma
transgressão marinha o que possibilitou a deposição
da parte superior siliciclástica do Grupo Barreiras (ARAI,
2006). Quanto aos sedimentos da parte inferior do
Grupo Barreiras, estes são observados somente em descrições de poços profundos e mostram-se via de regra
interdigitados com sedimentos da Formação Pirabas.
Na área da Folha Belém a deposição dos sedimentos heterolíticos típicos de ambiente dominado por
marés, intercalados com sedimentos arenosos (bancos
arenosos), a presença de sedimentos conglomeráticos
associados a canais de marés e a existência de icnofácies
Skólitos de ambiente estressante, caracterizam em parte os sedimentos superiores do Grupo Barreiras, e que
estes foram depositados em ambiente de transição (estuário dominado por marés). Este fato também foi observado em estudos realizados nas regiões NE do Pará
e NW do Maranhão (GÓES; TRUNCKENBRODT, 1980;
GÓES, 1981; ROSSETTI; TRUNCKENBRODT; GÓES, 1989;
ROSSETTI, 2000; 2001; 2004; 2006; ROSSETTI; SANTOS
JR., 2003; ROSSETTI; GÓES, 2004; NASCIMENTO; GÓES,
2005).
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Os sedimentos pelíticos acinzentados do Grupo
Barreiras, que definem a fácies pelítica laminada (Pl)
observada na Folha Belém, mostram abundância de
folhas e troncos vegetais, o que evidencia, segundo
Behling e Costa (2004), a presença de bosques de
vegetação de mangue no Mioceno, muito similares
aos atuais existentes na costa nordeste paraense, por
exemplo na região de Bragança. Esta hipótese é compatível com a proposta de Rossetti, Trunckenbrodt e
Góes (1989), que consideram que a deposição das
argilas do Grupo Barreiras ocorreu em ambiente de
mangue, baseando-se nos dados palinológicos obtidos por Arai et al. (1988).
Em concordância com a maioria dos autores que
estudaram o Grupo Barreiras no nordeste do Brasil,
considera-se neste trabalho que a sedimentação do
Grupo Barreiras superior aflorante na Folha Belém tenha se desenvolvido do Mioceno ao Plioceno, e que no
Pleistoceno Inferior a Médio tenha se implantado uma
fase de laterização com formação de lateritos imaturos ferruginosos na região Nordeste do Pará, inclusive
na região da Folha Belém, onde estão representados
pela Unidade Cobertura Detrítica-laterítica.
No Quaternário (Pleistoceno Médio-Holoceno)
ocorreram reativações de antigas falhas normais de direção NW-SE, NNW-SSE que definiram várias estruturas romboédricas transtensivas (bacias de afastamento) de dimensões variadas, que afetaram sequências
sedimentares do Cretácio Superior-Terciário Inferior
(COSTA et al.,1996).
No Pleistoceno Superior ocorreu uma transgressão marinha que atingiu grande parte da costa brasileira (SUGUIO; MARTIN,1978; SUGUIO et al.,1985,
2005) produzindo erosão do Grupo Barreiras, assim
como o desenvolvimento de drenagens sobre os terrenos desta unidade. Os Depósitos Fluviais de Paleocanal
(Formação Superficial Pleistocênica/Sedimentos pós-Barreiras) observados na porção sudeste, leste, nordeste e nas falésias das ilhas de Outeiro e Mosqueiro
são testemunhos destes sistemas fluviais que se desenvolveram durante esta época. Quanto à formação
dos Depósitos Eólicos/Praiais pleistocênicos (Formação
Superficial Pleistocênica/Sedimentos pós-Barreiras),
principalmente os associados à porção nordeste Ilha
de Outeiro, os mesmos estão relacionados a um possível rebaixamento de bloco tectônico da referida região
e a invasão do mar.
Datações realizadas neste projeto por termoluminescência na Unidade Sedimentos pós-Barreiras, mais
especificamente nos Depósitos Fluviais de Paleocanal
e nos Depósitos Eólicos/Praiais, atestaram idades in-

feriores a 38.000 anos AP (Pleistoceno Superior). No
entanto, Tatumi et al. (2008) obtiveram idades de até
67.000±9.000 anos AP para depósitos fluviais da Ilha
de Outeiro, o que pode indicar na Folha Belém a presença de depósitos fluviais associados aos Sedimentos
pós-Barreiras mais antigos que aqueles datados no
presente trabalho, indicando que o rebaixamento de
blocos tectônicos na região foi um processo heterogêneo, criando espaço de acomodação de diferentes
dimensões, onde se depositou em primeiro lugar os
depósitos em torno de 67.000 anos AP e posteriormente os depósitos inferiores a 38.000 anos AP.
No Holoceno, foram observadas algumas evidências de flutuações do nível do mar na costa nordeste
e leste do Brasil (SUGUIO, 2001). É possível que os
Sedimentos pós-Barreiras holocênicos (Depósitos Eólicos/Praiais da Formação Superficial Holocênica) observados e datados na Folha Belém tenham correlação
com estas flutuações marinhas que igualmente alcançaram a costa paraense. Ribeiro et al. (2010) citam a
presença de uma transgressão marinha no Holoceno
Inferior (10.000-7.000 anos AP) e uma regressão no
Holoceno Médio (a partir de 5.000 anos AP) que atingiu a costa norte amazônica. Provavelmente as paleofalésias observadas na porção noroeste e sudoeste da
Folha Belém sejam testemunhos dos processos desta
transgressão e que as planícies lamosas dos Depósitos Argilosos Flúvio-Marinhos representem o processo
de progradação devido o recuo do mar a partir de ±
5.000 anos AP.
A referida progradação é evidenciada pela disposição das unidades I, II e III (Figura 2.10 do Capítulo
2), onde a mais antiga (Unidade I) está relacionada ao
máximo do nível do mar local. A medida que a regressão continuou, ocorreu a erosão e ao mesmo tempo a
deposição da Unidade II e depois da Unidade III.
Atualmente a evolução sedimentar prossegue
com a deposição de sedimentos siliciclásticos nos sistemas estuarinos das baias do Guajará, Marajó e do Sol/
Santo Antônio, os quais definem a unidade Depósitos
Atuais, que incluem as planícies lamosas da orla da cidade de Belém e de bancos (barras) sedimentares, intensamente modelados pelas correntes de marés e de
rios, conforme demonstram os estudos realizados por
Pinheiro (1987), Miranda (2006), Miranda, Mendes
e Santos (2007), Moura (2007) e Gregório e Mendes
(2009). Depósitos Atuais continentais estão relacionados aos vales de drenagens interiores e compreendem
sedimentos fluviais e/ou aluviais constituídos por argilas caulínicas e areias quartzosas e, em menor proporção, por cascalhos constituídos por seixos de quartzo.
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7 RECURSOS MINERAIS

7.1 INTRODUÇÃO
A Folha Belém não apresenta grande diversidade
de ambientes geológicos, sendo caracterizada pela
ocorrência de sedimentos siliciclásticos cenozóicos o
que lhe confere uma potencialidade para os recursos
minerais utilizados na construção civil. Dentre os
recursos destacam-se: argila comum, areia branca,
seixo, arenito ferruginoso, laterita e material de
empréstimo. Os depósitos de areia branca, por
exemplo, suprem a demanda de consumo na região,
mas este setor se ressente da ausência de depósitos
de seixos nas proximidades dos grandes centros de
consumo destes produtos, como é o caso da cidade
de Belém. Enquanto o agregado miúdo (areia branca)
é obtido em jazidas que ocorrem nos municípios de
Santa Isabel do Pará, Santo Antônio do Tauá, Vigia,
Castanhal e Bujaru (Alça Viária), o agregado graúdo
(cascalho) é proveniente de jazidas localizadas no
município de Ourém, distante cerca de 190 Km da
capital, e fora da Folha Belém, o que encarece os
produtos finais da construção civil na região.
A explotação desses materiais na Folha Belém
frequentemente ocorre em pequenas frentes de
lavras clandestinas, com exceção para extrações de
argila comum, areia e seixo, que geralmente possuem
licenciamento para extração desses bens.

pioneiros na produção de argila comum na fabricação
de cerâmica vermelha na Região Amazônica.
A indústria cerâmica da Região Metropolitana
de Belém-RMB apresentava em épocas passadas
um desempenho distinto do que observamos na
atualidade. O Arranjo Produtivo Local (APL) era
constituído por pequenas olarias familiares, que
utilizavam equipamentos antigos e processos empíricos
na fabricação de tijolos e telhas, o que com o passar do
tempo fez com que estas cerâmicas fossem perdendo
produtividade e competitividade para indústrias bem
mais aparelhadas de outras regiões e com isto foram
perdendo mercado e acabaram sendo desativadas
(Tabela 7.1).
Tabela 7.1 - Relação de olarias desativadas na RMB
(Dados de campo, 2009/2010).
Nome
Olaria da vila
Fortaleza
Olaria da vila Ururi
Olaria da vila
Remédio
Olaria do rio
Sucurijuquara
Olaria Ponta do
Bitar
Olaria de Icoaraci

7.2 ARGILA COMUM
A argila comum já era utilizada na fabricação de
cerâmica vermelha na região de Belém desde o século
XVII. Segundo Fontana (2005), o arquiteto italiano
Antonio Landi (1713-1791) administrou por volta de
1759 um forno que produzia telhas, tijolos, vasos e
taças em “terracotta” na Fazenda Murucutu, localizada
na atual estrada da CEASA, em Belém, sendo um dos

Olaria Espírito
Santo
Olaria União
Olaria Belém
Olaria Água Boa
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Localização
Santo Antônio
do Tauá
Colares
Santo Antônio
do Tauá

Produtos
Tijolos
Tijolos
Tijolos

Mosqueiro

Tijolos e Telhas

Mosqueiro

Tijolos e Telhas

Icoaraci/Igarapé
Paracuri
Santo Antônio
do Tauá
Santo Antônio
do Tauá
Santo Antônio
do Tauá
Santo Antônio
do Tauá

Telhas e tubos
Sem informação
Sem informação
Sem informação
Sem informação
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Embora se observe na RMB a presença de uma
grande reserva geológica de argila, o seu setor de
cerâmica vermelha é considerado incipiente, não
retratando na sua produção o imenso potencial
existente. A região dispõe de estradas e hidrovias
para escoamento da produção, no entanto, as
cerâmicas produzem aquém da demanda de cerâmica
estrutural requisitada pelo mercado. Uma grande
parte do produto cerâmico consumido na RMB vem
de cerâmicas de outras regiões, que utilizam o meio
fluvial (cerâmicas dos municípios de Abaetetuba,
Igarapé-Mirim, etc.) e/ou o meio rodoviário (cerâmicas
de Inhangapi e da APL de São Miguel do Guamá).
Durante as visitas que foram realizadas entre
2009-2010 na Folha Belém, constatou-se a presença
de oito cerâmicas e olarias em atividade (Tabela 7.2),
dentre as quais quatro se destacam.
Tabela 7.2 - Relação de cerâmicas e olarias e seus
produtos (Dados de campo, 2009/2010).
Nome
Cerâmica Marituba
Cerâmica Rio
Caraparu-CERRIO
Cerâmica de
Benfica
Olaria de Santa
Maria
Olaria do Baru
Tijotelha Industrial
Ltda
Cerâmica Tacajós
Cerâmica do
Japonês/Xibó

Localização
Marituba

Produtos
Tijolos e Telhas

Ananindeua

Tijolos e Telhas

Benfica
Espírito Santo
do Tauá
Espírito Santo
do Tauá
Santa Isabel do
Pará
Santa Isabel do
Pará
Santa Isabel do
Pará

Tijolos
Tijolos
Tijolos
Tijolos e Telhas
Plan
Tijolos
Tijolos e Telhas

As reservas geológicas de argila na Folha Belém
são provenientes de Depósitos Argilosos FlúvioMarinhos associados às planícies lamosas do Holoceno
Médio-Superior que ocorrem nos setores noroeste e
norte, mais precisamente relacionadas ao estuário
Guajarino, e sudoeste, associadas à planície do rio
Guamá. A figura 7.1 mostra as principais ocorrências
de argila que foram cadastradas neste trabalho.
A matéria-prima utilizada na produção de
cerâmica vermelha (estrutural e artesanato) é
basicamente constituída por argila comum, cujo
componente principal é a caulinita com contribuição
de sílica livre na forma de grãos detríticos de quartzo,
além de matéria orgânica finamente disseminada
e rara mica. Impregnações de óxi-hidróxidos de

ferro conferem, após a queima, a cor avermelhada
característica dos produtos cerâmicos (Figura 7.2).
Os principais depósitos de argila explotados na
Folha localizam-se em duas regiões distintas. A primeira
situa-se na porção sudeste e está associado à planície
da margem direita do rio Guamá, onde se concentram
três indústrias cerâmicas: Tijotelha Industrial Ltda.,
Cerâmica Tacajós e Cerâmica Yahagi. Na segunda
os depósitos estão relacionados às planícies das
drenagens (rios e furos) situados no noroeste e norte
da Folha, onde se encontram pequenas olarias, como
exemplos as olarias do Baru e da vila Santa Maria.
A Tijotelha Industrial Ltda. localiza-se no
município de Santa Isabel do Pará e nesta cerâmica,
a argila é misturada com sedimento pelítico do Grupo
Barreiras a fim de ajustar a plasticidade e facilitar a
secagem e conformação do insumo. Esta fábrica
produz telhas tipo plan, neste caso usa somente argila
comum, além de tijolos, onde é utilizada uma mistura
de argila holocênica e pelito do Grupo Barreiras.
As áreas lavradas distam pouco mais de 300
metros da fábrica e situam-se nas proximidades da
estrada de acesso à referida cerâmica (Figura 7.3 A e
B). O escoamento da produção se realiza basicamente
por estradas e abastece a cidade de Castanhal, Santa
Isabel do Pará e Belém. Uma pequena produção escoa
por via fluvial através do rio Guamá.
A Cerâmica Tacajós utiliza na fabricação de tijolos
uma argila-siltosa mais oxidada, seca e amarelada
que ocorre no nível superior do depósito, que é então
misturada com argila mais úmida e plástica dos níveis
inferiores. As cavas apresentam profundidades não
superiores a 2 metros, limitadas pelo nível do lençol
freático. Comumente essas cavas ficam inundadas
após a retirada da argila (Figura 7.4A), o que produz
um passivo ambiental na área lavrada. No entanto,
na maioria dos casos, o problema é atenuado com o
aproveitamento das “piscinas” para piscicultura.
A extração de argila se realiza durante o período
seco (setembro a novembro) através do uso de
retroescavadeiras e são transportadas por caçambas
basculantes para o pátio coberto da indústria. A
conformação da massa para fabricação de tijolo é
empírica, consistindo na mistura de quatro conchas
da pá carregadeira (± 6 m3) de argila acinzentada e
uma concha (± 1,5 m3) de argila amarelada associada
com silte e areia (Figura 7.4B e C) e quantidades
menores de pelito do Grupo Barreiras. Os fornos são
do tipo Hoffmann e na queima é utilizada serragem
como material de produção de calor associado com
ventilação artificial (Figura 7.4D).
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Figura 7.1 - Principais ocorrências de argila na Folha Belém (Dados de campo, 2009/2010).

Figura 7.2 - Corpos de prova de queima nas temperaturas de 110º, 850º e 950ºC referentes às amostras JGZ-90A (A) e JG-Z-266 (B).
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Figura 7.3 - (A) Localização da Cerâmica Tijotelhas (1) e Cerâmica Tacajós (2) em imagem de satélite, disponível em:
<http://earth.google.com>. Acesso em: dez. 2010; (B) Áreas lavradas pela Tijotelha.

Segundo informações verbais obtidas com o
gerente da fábrica, a produção de telhas e tijolos
tem como destino o mercado do município de
Castanhal, que absorve cerca de 50% da produção,
enquanto Belém e Santa Isabel, cerca de 30% e 20%
respectivamente.
O depósito de argila da cerâmica Yahagi fica
localizado na planície do baixo rio Caraparu e limita-

se ao sul com a planície do Guamá. O perfil da Figura
7.5A apresenta a estratigrafia de um furo de trado
realizado no depósito explorado, onde é observado a
predominância de silte-argiloso com matéria orgânica
disseminada e vários níveis contendo fragmentos
vegetais. A cerâmica utiliza fornos tipo caieira e produz
entre 3.000 e 10.000 tijolos/dia.

Figura 7.4 - Aspectos da Cerâmica Tacajós: (A) Cava inundada após a retirada de argila; (B)
Galpão de estocagem da matéria prima com argila cinza (1), argila creme amarelada (2) e
pelito do Grupo Barreiras (3); (C) Máquina/misturador de argila e (D) Forno Hoffmann, parte
superior.
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O depósito da Olaria do Baru localiza-se na planície
da margem esquerda do baixo rio Tauá, a sudoeste da
vila Espírito Santo do Tauá (norte da folha). O perfil
do depósito (Figura 7.5B) mostra na porção superior
a presença de areia muito fina a silte, que grada em
profundidade para sedimentos argilo-siltosos com
matéria orgânica disseminada e fragmentos vegetais.
A produção da olaria é descontínua ao longo do
ano, sendo interrompida nos períodos de chuva, no
entanto quando em atividade produz cerca de 3.000
a 4.000 tijolos de seis furos/dia.

A argila comum também é utilizada pelos
artesãos de Icoaraci para fabricação de produtos
artesanais, e é proveniente do depósito associado à
planície do igarapé Paracuri situado na porção leste da
Folha Belém (estação JG-Z-278).
Foram realizados ensaios preliminares, análises
quantitativas por espectrometria de fluorescência
de raios X e análises térmicas diferenciais em doze
amostras de argila comum e seus resultados são
mostrados nas tabelas 7.3, 7.4, 7.5 e na figura 7.6.

Figura 7.5 – (A) Perfil estratigráfico do furo de trado do depósito de argila da cerâmica Yahagi referente à estação
JG-90A; (B) Perfil estratigráfico do furo de trado do depósito de argila do rio Tauá referente à estação SS-86.
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Tabela 7.3 - Resultados dos ensaios preliminares em argila comum da Folha Belém.

Amostra

JG-Z-90A
JG-Z-154A
JG-Z-174A
JG-Z-213A

JG-Z-258A
JG-Z-266

JG-Z-267B

RESULTADOS DE ENSAIOS CERÂMICOS REALIZADOS EM CORPOS DE EXTRUSÃO
a) Corpos de prova a 110° C
b) Características das cerâmicas dos corpos de Prova
L. P.*
T.R.F
M.E.A
T.R.F
T
P.F
C.L T.R.F
AA
P.A
U. E. C. L.
Cor
(Kgf/
(Kg/
Cor
(Mpa)
(°C) (%) (%) (MPa)
(%)
(%)
cm²)
m³
850 7,9 -1,5
8,6
87
16,2 30,6 1885
19,2 28,0 10,4 18,1 MPa
Bege
vermelha
950 8,5 -2,4 40,4
412 16,4 30,8 1878
850 5,8 -2,0
9,7
98
20,0 35,5 1776
22,3 29,7 9,8 10,5 MPa marrom
vermelha
950 7,1 -2,8 13,9
142 21,7 37,2 1716
850 8,1 -1,8 24,0
245 16,2 28,1 1743
19,5 27,8 10,2 18,0 MPa marrom
vermelha
950 7,3 -3,0 18,7
191 16,1 29,9 1861
850 10,0 -1,5 10,0
102 17,9 33,1 1855
24,4 31,4 10,6 24,8 MPa marrom
vermelha
950
--------------vermelha
6,9
71
22,9 38,6 1682 clara
24,8 33,8 9,4 9,9 MPa marrom 850 6,7 -1,5
950 7,8 -1,9 19,9
203 23,9 39,2 1636 vermelha
850 6,5 -1,8 18,8
192 17,9 32,3 1802
19,3 28,2 10,4 11,8 MPa marrom
vermelha
950 7,9 -3,3 23,3
237 19,4 34,5 1778
21,5

27.5

10,4

25,3
Mpa

850

---

---

---

---

---

---

---

950

---

---

---

---

---

---

---

850
950
850
950

9,7
9,2
6,6
6,6

-1,4
-2,9
-1,4
-3,3

26,1
16,4
11,3
10,8

266
167
116
110

15,5
16,9
19,9
19,8

28,5
30,7
35,5
35

1838
1816
1785
1767

marrom 850
950

5,4
5,7

-1,8
-2,4

5,4
6,4

55,0 15,3 29,9
65,0 16,0 30,4

850

---

---

---

marrom

JG-Z-274A

21,9

27.9

9,8

27,7 MPa

marrom

JG-Z-275

21,8

30,2

10,4

11,1
Mpa

marrom

JG-Z-276

14,7

28,3

8,0

7,2
MPa

JG-Z086D

26,8

38,7 12,3

32,8
Mpa

SS-Z-116

23,7

30,8

9,8

20,3
Mpa

marrom

950
850
marrom
950

--- --8,2 -1,0
7,7 -2,4

--14,3
15,9

---

---

---

--- ----146 18,0 31,8
162 18,1 32,2

----vermelha
clara
vermelha
vermelha
marrom

vermelha
1949 clara
1902 bege
---

---

----1766 vermelha
1774 marrom

Legenda:
L.P (*) Limite de Plasticidade em %, segundo método da ABNT/NBR-7180 ;
U.E =Umidade de Extrusão em %
C.L- Contração Linear (%) após queima a 110° C - Variação das dimensões após queima (secagem e queima, ideal 6%);
P.F-Perda de Fogo (%) a 850° C e 950°; C-Perda de água, matéria orgânica que ocorre a partir da peça seca (máximo 10%);
T.R.F (Mpa) - Resistência a flexão do corpo-de-prova:
A.A-Absorção de água (%)-Quando o produto consegue absorver água após exposição na água fervente durante 2 horas (Telha, máximo
20% e bloco de 8 a 22%)
P.A-Porosidade aparente (%) a 850° C e 950° C - Quantidade de poros existente no produto (de 17 à 35%)
M.E.A (Kg/m³ )- Massa específica aparente a 850 ° C e 950° C- Peso do produto em cada m³
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Tabela 7.4 - Análises quantitativas por espectrometria de fluorescência de raios-X.
Óxidos-Teores em %

Amostra

SiO2

Al2O3

Fe2O3

TiO2

CaO

MgO

JG-Z-90A

61,47

17,23

10,31

1,04

0,01

0,82

JG-Z-116

63,98

16,89

6,97

1,11

0,16

JG-Z-154A

69,32

14,84

5,18

1,07

JG-Z-174A

64,02

14,71

5,51

JG-Z-213A

59,77

22,2

JG-Z-258A

70,41

JG-Z-266

Na2O

K2O

MnO

0,09

1,93

0,001

0,07

6,91

1,06

0,26

1,86

0,03

0,1

6,81

0,2

0,89

0,34

1,86

0,03

0,06

5,72

1,07

0,14

0,88

0,37

1,64

0,001

0,05

11,59

4,05

1,25

0,03

0,99

0,18

1,88

0,001

0,05

9,55

13,9

4,85

1,23

0,09

0,68

0,19

1,84

0,001

0,05

5,99

73,18

12,93

4,26

1,15

0,07

0,69

0,25

1,79

0,001

0,04

5,64

JG-Z-267B

60,24

21,11

6,78

1,2

0,001

0,93

0,07

1,95

0,001

0,07

7,64

JG-Z-274A

62,19

20,86

4,42

1,3

0,01

0,88

0,21

2,09

0,001

0,05

8,03

JG-Z-275

74,76

11,86

4

1,06

0,23

0,72

0,35

1,75

0,001

0,09

5,19

JG-Z-276

83,67

8,4

1,91

0,89

0,01

0,28 0,001

0,7

0,001

0,02

3,85

SS-Z-86D

57,54

23,47

5,14

1,34

0,01

0,93

1,96

0,001

0,05

8,79

0,06

P2O5

PF

Tabela 7.5 - Resultados de ensaios preliminares de amostras de argila e suas aplicações.
APLICAÇÃO
Amostra

Localização

Tijolo
Maciço

Bloco
Vedação

Bloco
Estrutural

Telha
Cerâmica

JG-Z-90ª

Rio Caraparu

Sim

Sim

Sim

Sim

JG-Z-154ª

Furo do Jororoca

Sim

Sim

Sim

Não

JG-Z-174ª

Rio Bituba

Sim

Sim

Sim

Sim

JG-Z-213ª

Rio Bituba

Não

Não

Não

Não

JG-Z-258ª

Paracuri_Icoaraci

Não

Não

Não

Não

JG-Z-266

Igarape Castanhal

Sim

Sim

Sim

Sim

JG-Z-267B

Terraço do Rio Guamá-Tacajós

Não

Não

Não

Não

JG-Z-274ª

Rio Bituba

Sim

Sim

Sim

Sim

JG-Z-275

Sagarapalha

Sim

Sim

Sim

Sim

JG-Z-276

Furo da Marinha

Sim

Sim

Sim

Sim

SS-Z-86D

Estrada para Catumbi

Não

Não

Não

Não

SS-Z-116

Rio Bituba II

Sim

Sim

Sim

Sim
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Figura 7.6 - Gráfico das Análises Térmicas Diferenciais (ATD) das amostras de argila
citadas na Tabela 7.3.
7.3 DEPÓSITOS DE AGREGADOS MIÚDOS E
GRAÚDOS

7.3.1 Areia Branca

Os termos agregados miúdos, graúdos e Módulo
de Finura (MF) utilizados neste trabalho estão de
acordo com as definições da norma NBR 7211/2005
da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas,
que trata sobre as especificações para agregados para
concreto, conforme segue:
Agregado miúdo: Materiais com diâmetro
mínimo superior de 4,8 mm até diâmetro máximo de
0,075 mm. Como exemplo de agregado miúdo temse as areias de origem natural, encontradas como
fragmentos, ou resultantes de britagem.
Agregado graúdo: Define-se como agregado
graúdo, ou pedregulho, os materiais com diâmetro
mínimo de 4,8 mm e máximo de 152 mm. Como
exemplo de agregados graúdos tem-se o cascalho e
a brita.
Módulo de Finura (MF): Soma das porcentagens
retidas acumuladas em massa de um agregado, nas
peneiras da série normal, dividida por 100.

Os depósitos de areia branca na Folha Belém
estão relacionados a Unidade Sedimentos pósBarreiras e correspondem aos Depósitos Eólicos/Praias
Pleistocênicos e Holocênicos. As principais ocorrências
de areia branca na Folha são mostradas na Figura 7.7.
A maior produção deste insumo é proveniente da
região nordeste da Folha e localiza-se no município de
Santo Antônio do Tauá e engloba os areais do Paturi,
Baiano, Paraíba e Carlito. Esta produção é destinada
predominantemente para uso na construção civil.
Entrevistas com mineradores locais indicaram que
as produções são compatíveis com as quantidades
permitidas pelas licenças de extração (Tabela 7.6).
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Tabela 7.6 - Resumo da produção informada
pelos produtores de areia da região.
Nome

Produção
Preço
Diária
Unitário/12m³

Paturi

300-350

R$ 120,00

Baiano

800

R$ 120,00

Paraíba

300

R$ 100,00

Carlito

300

R$ 120,00

Produção
Total/m³
7.500-8.750
m³
Sem
informação
7.500
Sem
informação
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Figura 7.7 - Principais ocorrências de areia branca na Folha Belém.
Chagas, Nogueira Junior e Souza (2007) realizaram um levantamento das características físicas de
agregados miúdos de jazidas localizadas em Santo

Antônio de Tauá, Alça Viária, Ourém, Castanhal, São
Miguel do Guamá e Capanema, cujos resultados são
mostrados na Tabela 7.7 e na Figura 7.8.

Tabela 7.7 - Resultados das análises granulométricas de agregados miúdos
realizados por Chagas, Nogueira Junior e Souza (2007).
Localização
Acará (Alça
Viária)
Ourém
Ourém
Santo
Antônio do
Tauá
Castanhal
São Miguel
do Guamá
Capanema
Capanema

Material

Dimensão Módulo
Máxima de Finura

Massa
Classificação Massa Unitária
Específica
Granulométrica
(kg/dm³)
(kg/dm³)

Teor de
Materiais
Pulverulentos

Areia branca

2,36

2,06

Fina

1,61

2,66

2,2

Areia branca
Areia com
pedrisco

1,18

1,63

Muito Fina

1,57

2,65

2,2

4,75

2,7

Média

1,45

2,65

10,9

Areia branca

2,63

2

Fina

1,51

2,66

2,6

Areia branca

1,18

1,51

Muito Fina

1,6

2,67

1

Areia branca

1,18

1,62

Muito Fina

1,59

2,66

7,1

Areia branca
Areia
amarelada

2,36

2,22

Fina

1,54

2,65

2,16

4,75

3,29

Grossa

1,38

2,59

14,17
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Figura 7.8 - Curvas granulométricas dos agregados miúdos, segundo Chagas,
Nogueira Junior e Souza (2007).
Neste projeto foram realizados ensaios de agregados miúdos em 3 amostras de areias no IPT - Laboratório de Materiais de Construção Civil/CT – Obras
(São Paulo), que apresentaram os seguintes resultados
(Figura 7.8):
Tabela 7.8 - Resultados dos ensaios de
caracterização em agregados miúdos.
Amostra

Localização

Classificação

MF

EV-Z-05A

Paturi-Santo
Antônio do
Tauá

Areia muito
fina/Fora da
zona utilizável

1,58

JG-Z189A

GenipaúbaSanta Bárbara

Areia muito
fina/Fora da
zona utilizável

0,28

JG-Z-233

Vila FamaOuteiro

Areia muito
fina/Fora da
zona utilizável

0,17

MF= Módulo de Finura

As amostras analisadas apresentam mineralogia
e características morfológicas adequadas à utilização
como agregado miúdo em concreto. Sua granulometria,
porém, é mais fina do que recomenda a norma NBR
7211/09 para esta aplicação, o que não impede seu
uso (Figura 7.9). Nesse caso é recomendável misturar
a areia muito fina com as mais grossas, obtendo-se
uma composição final dentro do recomendado pela
referida norma.

O depósito de areia do Paturi constitui a maior
reserva geológica da região (Figura 2.29 do Capítulo
2) e apresenta melhor qualidade, devido ao seu maior
grau de pureza em sílica. A porção superior do depósito
apresenta 3 metros de espessura e granulometria
muito fina com Módulo de Finura (MF) igual a 1,58
e a dimensão máxima característica (diâmetros dos
grãos) ficou em torno 1,18 mm. A porção inferior do
depósito (3-10 metros) apresenta granulometria média
a grossa, com alguns lugares mostrando a presença de
pequenos seixos de quartzo com diâmetros inferiores
a 10 mm.
A análise petrográfica da fração passante em
0,60 mm e retida em 0,30 mm mostrou a presença de
grãos de feldspatos alterados, agregados de quartzo
de granulação fina, friáveis. Os grãos possuem uma
esfericidade alta, subarredondados e mostram
superfície predominantemente polida (Figura 7.10A).
O depósito de areia de Genipaúba localizado no
município de Santa Bárbara é constituído por areia
muito fina. Esta areia apresenta MF igual a 0,28 e a
dimensão máxima característica (diâmetros dos grãos)
ficou em torno de 0,30 mm. A análise petrográfica da
fração passante em 0,30 mm e retida em 0,15 mm
mostra a presença de grãos de feldspatos alterados
e agregados de quartzo de granulação fina, ambos
friáveis. A esfericidade dos grãos é predominante alta,
subarredondados e com superfícies rugosas a polidas.

– 72 –

Geologia e recursos minerais da Folha Belém

Figura 7.9 - Gráfico da distribuição granulométrica das amostras citadas na Tabela 5.8.
A areia do depósito da vila Fama foi classificada
como areia muito fina, com MF igual a 0,17 e a
dimensão máxima característica (diâmetros dos grãos)
ficou em torno de 0,30 mm. A análise petrográfica da
fração passante em 0,30 mm e retida em 0,15 mm

mostra a presença de grãos de feldspatos alterados
e agregados de quartzo de granulação fina. A
esfericidade dos grãos é predominantemente alta, são
subarredondados e com superfícies polidas (figura
7.10B).

Figura 7.10 - Fotografias obtidas com lupa estereoscópica Wild: (A) Fração passante em 0,60 mm e retida em
0,30 mm da amostra EV-Z-05 do depósito do Paturi; (B) Fração passante em 0,30 mm e retida em 0,15 mm da
amostra JG-Z-233 do depósito da vila Fama.
Ensaios de caracterização para areia branca foram
realizados no laboratório da CPRM–Belém em oito

amostras coletadas em várias ocorrências e depósitos
na Folha. Os resultados são apresentados na Tabela 7.9.
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Tabela 7.9 - Resultados dos ensaios de caracterização em agregados miúdos realizados no laboratório da CPRM.
Amostra

Localização

MF

Classificação segundo NBR 7211/05

EV-Z-299

Areal do Soter

1,95

Areia muito fina/Fora da zona utilizável

SS-Z-43

Estrada para Iracema

0,78

Areia muito fina/Fora da zona utilizável

SS-Z-91

Sexta Travessa Aratana

1,16

Areia muito fina/Fora da zona utilizável

SS-Z-112

Estrada da Vila Iracema

0,95

Areia muito fina/Fora da zona utilizável

JG-Z-88B

Estrada do Tacajós

1,36

Areia muito fina/Fora da zona utilizável

EV-Z-290

Areal do Paraíba

1,23

Areia muito fina/Fora da zona utilizável

EV-Z-291

Areal do Reinaldo

1,25

Areia muito fina/Fora da zona utilizável

EV-Z-227

Estrada para Santa Terezinha

3,63

Areia grossa /Próximo da zona utilizável superior

MF= Módulo de Finura

As amostras analisadas apresentam granulometrias mais fina que o recomendado pela NBR 7211/05,
o que não impede seu uso em concreto. Exceção se
faz para a amostra EV-Z-227 que apresentou um Módulo de Finura igual a 3,63 que a enquadra próximo
da zona utilizável superior.

Foram realizadas análises químicas para óxidos
maiores (Al2O3, CaO, Cr2O3, Fe2O3, K2O, MgO, MnO,
Na2O, P2O5, SiO2, TiO2), elementos menores (Ba, Nb,
Ni, Sc, Sr, Y e Zr) e Perda ao Fogo em sete amostras coletadas em várias ocorrências de areia na Folha, cujos
resultados são apresentados na Tabela 7.10.

Tabela 7.10 - Resultados das análises químicas em amostras de areias da Folha Belém.
Amostra

Localização

EV-Z-05ª

Areal do Paturi
Estrada para
Iracema
Sexta Trav.
Aratana
Estrada da Vila
Iracema
Estrada do
Tacajós
Estrada do
Km-5 da PA-140
Vila FamaOuteiro

SS-Z-43
SS-Z-91
SS-Z-112
JG-Z-88B
JG-Z-189ª
JG-Z-233ª

SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 Ba
Nb
Ni
Sc
Sr
Y
Zr
%
%
%
% ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm
98,23 0,05
0,19 0,1
<5
<5 <20
<1
<1
98,68

0,06 <0,04 0,11

<5

<5

<20

1

1

4

567

98,16

0,07 <0,04 0,24

<5

8

<20

<1

<1

5

885

98,78

0,08

0,08

0,2

<5

<5

<20

1

1

9

682

94,81

1,26

0,11 0,19

<5

<5

<20

1

1

<3

226

98,44

0,08 <0,04

0,2

<5

<5

<20

1

1

8

776

97,85

0,09 <0,04 0,33

<5

<5

<20

<1

<1

10

983

PF
%
1,5
1,2
1,5
0,9
3,6
1,2
1,6

Os resultados indicam que a maior parte das amostras apresentam valores e SiO2 acima de 98%, com exceção de duas amostras que revelaram teores de 94,81% e
97,85%. Os óxidos (CaO, Cr2O3, K2O, MgO,MnO, Na2O,
P2O5) e os elementos (Ba, Nb, Ni, Sc, Sr) apresentaram
resultados abaixo do limite de detecção do aparelho,
indicando ausência ou teores muito baixos.
Segundo Luz e Lins (2005), os termos areia industrial, areia de quartzo, areia quartzosa ou mesmo
areia de sílica (silica sand) são atribuídos geralmente às
areias que apresentam alto teor de sílica (SiO2) na forma de quartzo. São insumos que tem aplicação em vários segmentos industriais, entre os quais se destacam

a fabricação de vidros e na indústria de fundição (seus
principais usos), na indústria cerâmica, na fabricação
de refratários e de cimento, na indústria química, fabricação de ácidos e de fertilizantes, no fraturamento
hidráulico para recuperação secundária de petróleo e
gás, como recarga de extensores em tintas e plásticos.
Para utilização na fabricação de vidro, Luz e Lins
(2005) afirmam que as areias brancas devem conter
teores de pelo menos 98,5% de SiO2 e teores de Fe2
O3 que não ultrapassassem 0,08%. Cinco amostras de
areias brancas (EV-Z-05A, SS-Z-43, SS-Z-91, SS-Z-112
e JG-Z-189A) referidas na Tabela 7.10, estão enquadradas dentro destes parâmetros.
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7.3.2 Seixo
Nogueira Junior, Souza e Chagas (2007) realizaram um levantamento de informações junto às diversas concreteiras e estâncias da cidade de Belém e constataram que a quase totalidade de agregado graúdo
utilizado na fabricação de concreto é constituída de
seixos rolados, quartzosos, provenientes de 12 jazidas
localizadas no município de Ourém, distante cerca de
190 Km de Belém, portanto, fora da Folha Belém.
Durante os trabalhos de campo não foi observada na Folha Belém nenhuma explotação de depósitos
de “seixo rolado” que se destinasse a produção de

concreto. Apenas uma única ocorrência com extração
paralisada (julho/2010) foi observada, mas com diagnósticos não favoráveis para utilização em concreto.
As principais ocorrências de seixo na Folha (Figura
7.11) estão associados aos Depósitos de Paleocanais
Fluviais pertencentes à Unidade Sedimentos pós-Barreiras.
Neste projeto foram realizados ensaios de
caracterização de agregados graúdos para uso em
concreto em três amostras de cascalho com areia, no
IPT - Laboratório de Materiais de Construção Civil/CT –
Obras (de São Paulo), de ocorrências da Folha Belém e
os resultados são apresentados na Tabela 7.11.

Figura 7.11 - Mapa de localização de ocorrências de seixo na Folha Belém.
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Tabela 7.11 - Resultados dos ensaios de caracterização em agregados graúdos da Folha Belém.
Amostra
EV-Z-44
JG-Z268A
JG-Z-277

Localização
Vila Pernambuco
Estrada Vila Pernambuco, Km 10
Estrada Vila Pernambuco, Km 11
MF= Módulo de Finura

Classificação Segundo NBR 7211/05
Não se enquadra
Não se enquadra
Não se enquadra

Os resultados obtidos indicam que as amostras
estudadas não apresentam resistências mecânicas
adequadas para uso como agregado graúdo em
concreto, conforme NBR 7211/09. Parte desta baixa
resistência pode ser explicada pelo predomínio de
seixos e fragmentos de quartzito/veio de quartzo
deformado ao invés de seixos quartzo monocristalino.
Este predomínio, também nas frações arenosas, torna
as amostras potencialmente reativas, conforme a NBR
15.577-3/08, o que dependendo do tipo de obra,
pode levar à necessidade de medidas preventivas.
As distribuições granulométricas das amostras
também não atendem a NBR 7211/09, o que não impede seu uso, principalmente se misturadas com outros agregados, compondo uma curva granulométrica
mais adequada. Assim, as amostras ainda podem ser
utilizadas em concreto, desde que suas características
sejam levadas em consideração.
O principal depósito de seixo localiza-se no Km
10 da estrada que interliga a vila Corrente de Apeú
a vila Pernambuco (Figura 2.21 do Capitulo 2). Este
depósito apresenta camada de seixos com espessura superior a 5 metros, e é constituído por seixos de
quartzo, mal selecionados, via de regra sacaroidal,
com presença de fragmentos de laterito ferruginoso e
com diâmetros inferiores a 3 cm (Figura 7.12A), sustentados por uma matriz arenosa grossa, também mal
selecionada e friável.

MF
5,55
5,39
3,73

O exame microscópico de uma amostra representativa de seixo (Figura 7.12.B) mostrou uma textura
granoblástica inequigranular, granulação fina a grossa,
predominantemente média (1,5 a 3 mm), apresenta
microfissuras preenchidas por material argiloso (identificado como argilominerais do grupo da caulinita por
difratometria de raio-X), com hidróxido de ferro associados.
A região sul da Folha Belém apresenta evidências
de outros Depósitos de Paleocanais, como aqueles observados na Fazenda Cacau e Fazenda Catubi, localizadas ao sul de Santa Isabel, descritos no Capítulo 2.
Em Castanhal, no Distrito de Apeú, os agregados
graúdos e os agregados miúdos utilizados na fabricação de artefatos de concreto visando obras de saneamento no município, são provenientes de Ourém.
Ressalta-se que os agregados graúdos que ocorrem no
depósito de seixos do Km 10 são muito similares aqueles utilizados em Castanhal, e poderiam ser empregados com os mesmos objetivos, desde que atendam a
norma da ABNT (NBR 8890/07). No caso do uso destes
insumos na fabricação de tubos de concreto, de seção
circular, para águas pluviais e esgotos sanitários, deverão ser atendidos os requisitos de ensaios e métodos
de ensaio (controle de qualidade dos produtos) conforme está disposto na referida norma.

Figura 7.12 - Depósito de seixo do Km 10: (A) Detalhe dos seixos encontrados no depósito e (B) Fotomicrografia
com polarizadores cruzados de uma amostra de seixo.
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7.4 Pelito
Os afloramentos de pelitos observados na Folha
Belém representam as fácies pelíticas Pl e Pm do Grupo
Barreiras e suas principais ocorrências são mostradas
na Figura 7.13.
Os pelitos apresentam cores que variam do cinza-escuro quando não oxidados, até a cor vermelha
quando oxidados ou tem cores variegadas (rosa, lilás,
cinza claro a branco), quando intemperizados. Podem
ser maciços ou laminados e desagregáveis.

Os referidos pelitos, quando lateritizados, mostram-se ferruginizados e endurecidos, e neste caso,
são utilizados como material de empréstimo. Este material é também utilizado como insumo em algumas
cerâmicas na mistura com argila comum na conformação da massa para fabricação de cerâmica vermelha,
principalmente de tijolos.
Este insumo requer um melhor estudo de caracterização devido a sua grande reserva geológica e a
sua perspectiva e possibilidade de uso na indústria cerâmica.

Figura 7.13 - Mapa de ocorrência de afloramentos de pelitos na Folha Belém.
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7.5 ARENITO FERRUGINOSO

7.6 MATERIAL DE EMPRÉSTIMO

O arenito ferruginoso é conhecido na região
como pedra preta, pedra de ferro, grés do Pará e arenito do Pará. Meira Filho (1978) relata a extração deste
insumo no século 19 e 20 na porção ocidental da Ilha
de Mosqueiro e no sul da cidade de Belém. Ocorre em
quase toda Folha Belém na forma de corpos descontínuos que definem as fácies arenosas (Ap, Sa e As),
arenosa grossa a conglomerática (Sg) e fácies conglomerática com clastos de pelito (Cp), do Grupo Barreiras (Figura 7.14).
As cavas de extração deste arenito são geralmente clandestinas e as explotações são realizadas por
grupos familiares. É bastante utilizado em sapatas e
baldrames nas construções de casas residenciais, muros e fachadas (Figura 7.15).

O termo “material de empréstimo” se deve ao
fato do uso deste material em aterros, pavimentações
e como insumo nas obras de infra-estrutura e nas edificações. Na Engenharia Civil as cavas que resultam
da retirada destes materiais são comumente denominadas de caixas de empréstimo (Figura 7.16). Na
Folha Belém os materiais de empréstimos englobam
materiais da parte superior do perfil de intemperismo
e compreendem desde crostas lateríticas desagregadas, assim como solos resultantes do intemperismo
destas. Inclui também material coluvionar, sedimentos
siliciclásticos (areias, areias-argilosas de unidades quaternárias, assim como das rochas intemperizadas do
Grupo Barreiras).

Figura 7.14 - Mapa de ocorrência de arenito ferruginoso na Folha Belém.
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Figura 7.15 - (A) e (B) extração de arenito ferruginoso na Pedreira de Bom Jesus; (C) e (D) Utilização do arenito
ferruginoso como pedra ornamental.
Termos correlatos são utilizados para denominar
estes materiais, como saibro e piçarra. O primeiro é
inadequado pelo fato ter seu uso consagrado para denominar material resultante de intemperismo de rocha
cristalina, e o segundo por se referir aos materiais associados aos pelitos do Grupo Barreiras comuns nas
zonas mosqueadas dos perfis lateríticos ferruginosos
da região, geralmente denominados de piçarra.
Extensas áreas associadas às planícies da cidade de
Belém foram aterradas com materiais de empréstimos,
formando depósitos antropogênicos.

para capeamento de estradas, vias públicas e para
construções de habitações. Apresenta uma alta
porosidade, grande quantidade de finos aderidos e
tem relativamente baixa resistência mecânica, o que
limita seu uso em concreto estrutural.

7.7 LATERITA
As lateritas, pertencentes à unidade Coberturas
Detrítico-Lateríticas, se distribuem em quase toda Folha
Belém, principalmente nos quadrantes nordeste e
sudeste (Figura 7.17). Em geral as crostas ferruginosas
se encontram em fase de desmantelamento, formando
terrenos cobertos por cascalhos lateríticos in situ ou
na forma de colúvios. São utilizadas amplamente

Figura 7.16 - Área de extração de material de empréstimo.
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Figura 7.17 - Mapa de ocorrências de lateritas na Folha Belém.
7.8 TURFA
A turfa é geralmente definida como qualquer
matéria vegetal parcialmente decomposta, acumulada
em ambiente subaquático. Além do uso consagrado
da turfa como fonte energética, observa-se nos últimos anos o incremento de sua utilização na agricultura, como insumo para produção de condicionadores
de solos, biofertilizantes, substratos de mudas ou aplicação in natura no solo (OLIVEIRA, C. A, 2002).
Três ocorrências de turfa foram observadas na Fo-

lha Belém, todas associadas aos Depósitos Argilosos
Flúvio-Marinhos. A primeira localiza-se no igarapé Paracuri, em Icoaraci, e as outras duas estão localizadas
na planície do rio Bituba, a montante do vilarejo de
São Tomé (município de Santo Antônio do Tauá).
A turfa do igarapé Paracuri é mais coesa do que
a turfa do rio Bituba, mostrando um maior estágio de
decomposição da matéria orgânica. Apresenta uma
espessura em torno de 80 centímetros, e aflora nas
margens da referida drenagem (Figura 7.18A).
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As ocorrências de turfas no rio Bituba (Figura
7.18B), mostram-se próximas umas das outras (pontos JG-Z-214 e JG-Z-271), com camadas interestratificadas com sedimentos argilo-siltosos e matéria orgânica disseminada e localmente com presença de fragmentos vegetais decompostos. A espessura do corpo
de turfa é reduzida, não excedendo um metro. Não se
constatou a possível continuidade lateral das camadas
ao longo das planícies, tendo em vista que o objetivo
do trabalho era voltado para a perfuração com trado
manual visando à prospecção de argila para cerâmica
vermelha.
A cidade de Belém é o maior mercado consu-

midor de hortaliças da região, o que indica grandes
perspectivas de mercado para uso deste insumo como
biofertilizante. No entanto, a localização destes depósitos associados às planícies holocênicas (várzeas),
que sofrem inundações periódicas devido à atuação
de marés, implicaria em um tipo de lavra específica
compatibilizada com a legislação ambiental vigente.
Da mesma forma, se faz necessária a realização
de trabalhos de prospecção nas áreas de ocorrências
destas turfas, assim como o fomento de descobertas
de outros depósitos deste insumo, visando avaliar suas
reservas geológicas, a fim de ser elaborado um cenário
de aproveitamento deste insumo para o futuro.

Figura 7.18 - (A) Exposição de turfa na margem esquerda do igarapé Paracuri, estação JG-278;
(B) Afloramento de turfa na margem direita do rio Bituba, estação JG-213B.

– 81 –

Geologia e recursos minerais da Folha Belém

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Geologicamente a região inserida na Folha Belém
caracteriza-se pela predominância de sedimentos cenozoicos, geralmente inconsolidados, o que representa uma vocação natural desta região para insumos na
construção civil e até para minerais industriais.
Os terrenos pertencentes ao Grupo Barreiras
distribuem-se nas porções sudoeste, sul e sudeste e
são geralmente lateritizados, formando colinas baixas
e vales abertos. A Unidade Sedimentos pós-Barreiras
é predominante nas porções nordeste, centro e noroeste. Estes são economicamente importantes pela
presença de depósitos de areia branca e de seixos, utilizados na construção civil.
O levantamento gravimétrico realizado neste
projeto representa uma contribuição inédita por permitir a elaboração de um perfil geológico no sentido SW-NE da folha, onde estima-se a topografia em
subsuperfície e profundidade do embasamento cristalino na área plataformal (Plataforma do Pará), assim
como na Fossa Vigia-Castanhal. Na análise da conformação deste perfil, observou-se que a espessura do
pacote sedimentar na área plataformal, situa-se entre
400 a 500 metros. Um alto estrutural foi observado
na região de Santo Antônio do Tauá (NE da folha),
que pode apresentar profundidades inferiores a 100
metros. Na porção nordeste da Folha, foi comprovada
a presença de uma fossa tectônica, denominada em
trabalhos anteriores de Fossa Vigia-Castanhal (REZENDE; FERRADAES, 1971), com profundidade estimada
neste projeto em torno de 1.100 metros. No entanto,
dados gravimétricos obtidos em área contígua a leste
da folha (leste e norte de Castanhal-Pará) indicaram
profundidades ainda maiores. Sugere-se a ampliação
da área para levantamentos gravimétricos em torno
da Folha Belém, visando ampliar o conhecimento tectono-sedimentar da região.

Importante contribuição para o entendimento
da unidade Sedimentos pós-Barreiras, e consequentemente da evolução morfossedimentar da região, se
deve à utilização do método geocronológico de Luminescência Oticamente Estimulada (LOE) de Cristais de
Quartzo em várias amostras, cujos resultados possibilitaram a compartimentação desta unidade nas subunidades Formação Superficial Pleistocênica e Formação
Superficial Holocênica, em função da identificação de
duas gerações de depósitos eólicos/praiais, no Pleistoceno e no Holoceno.
Adicionalmente, a ampliação do conhecimento sobre a distribuição de Icnofósseis na Folha Belém
veio trazer uma contribuição à paleontologia do Grupo Barreiras, esclarecendo fatos sobre distribuição e a
caracterização do ambiente de formação destes sedimentos mio-pliocênicos.
Ensaios tecnológicos em amostras de argila,
areia, seixo trouxeram dados adicionais sobre as propriedades físicas e químicas de insumos utilizados na
indústria de cerâmica e na indústria da construção civil
na Região Metropolitana de Belém, fornecendo diagnósticos importantes sobre a utilização destes materiais e suas limitações de aplicação.
Também foi avaliada a aplicabilidade de areias
brancas de depósitos da Folha Belém para fins industriais. Análises químicas destes materiais indicaram teores de sílica (SiO2) acima de 98% em vários depósitos,
como por exemplo no Depósito do Paturi, portanto,
com potencial de emprego para fabricação de vidro,
visto que no sul do Brasil são utilizadas areias para este
fim com teores variando entre 97,00% e 99,68%.
Os resultados positivos obtidos no mapeamento
geológico e nos ensaios tecnológicos, assim como a
avaliação de dados históricos, apontam a existência de
uma grande reserva geológica de argila na região da

– 83 –

Geologia e recursos minerais da Folha Belém

Folha Belém, que necessita ser melhor investigada em
trabalhos futuros. Destaca-se os depósitos de argila
das planícies do rio Guamá, englobados na unidade
Depósitos Argilosos Flúvio-Marinhos, em função das
favoráveis condições de infraestrutura, como a disponibilidade de energia e a facilidade do transporte hidroviário.
Finalmente, tendo em vista a grande ocorrência

de arenito ferruginoso, amplamente utilizado na construção de residências na região, sugere-se a realização
de levantamentos com GPR para a compreensão da
forma de ocorrência destes depósitos e o mapeamento em subsuperfície, visando a avaliação das reservas
geológicas deste insumo e, consequentemente, melhor aproveitamento.
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