
 

2011 
2018 

C
om

pêndio C
ientífico – Espeleologia Vale – Volum

e III – PR
O

C
AV 



Compêndio Científico 
Espeleologia Vale 

 
Volume III – PROCAV 



APRESENTAÇÃO 

 

 

Organização e Edição: Daniela Rodrigues-Silva 

1ª edição – 2018       1ª impressão – 2018 



APRESENTAÇÃO 

 

Este compêndio traz parte dos resultados de uma série de estudos e pesquisas 

realizados dentro do PROJETO LEVANTAMENTO GEOESPELEOLÓGIO DE 

CAVIDADES NATURAIS DA UNIDADE ESPELEOLÓGICA CARAJÁS, PROVÍNCIA 

MINERAL DE CARAJÁS -PA (PROCAV), parceria científica interinstitucional entre a 

VALE S.A e a UNIFESSPA (Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará), que teve 

como principais objetivos, o levantamento e análise de dados técnico-científicos de 

cavidades naturais da região e a formação local de recursos humanos na área de 

Espeleologia. Com a finalidade de aprimorar o entendimento da dinâmica evolutiva das 

cavidades naturais desenvolvidas em sua maioria em formações ferríferas/lateríticas, as 

pesquisas geoespeleológicas desenvolveram-se principalmente em cinco linhas 

temáticas: Mineralogia e Geoquímica, Petrologia, Sedimentologia e Estratigrafia, 

Hidrogeologia, Geomorfologia e Sensoriamento Remoto. Os trabalhos aqui 

apresentados foram publicados em revistas especializadas e eventos científicos 

relacionados a Espeleologia.  

O PROCAV foi uma iniciativa pioneira da VALE S.A. Sua contribuição científica 

foi fundamental para o aprofundamento do conhecimento espeleológico em formações 

ferríferas e lateríticas na Unidade Espeleológica Carajás e na região amazônica, além 

de representar um relevante avanço no conhecimento científico para espeleologia 

brasileira. Por meio desta ação, a Vale reafirmou seu compromisso sócio ambiental, 

demonstrando que vem cumprindo seu papel de operador sustentável nas regiões onde 

atua. 

Bom estudo! 

Daniele Freitas Gonçalves 

Coordenação PROCAV pela VALE 
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INFLUÊNCIA ESTRUTURAL SOBRE CAVERNAS EM  
FORMAÇÕES FERRÍFERAS, CARAJÁS-PA 

Antônio Alessandro de Jesus Braga1; Alberto Pio Fiori1;  
Daniele Freitas Gonçalves2; Francisco Ribeiro da Costa3 

1- Programa de Pós-Graduação em Geologia, Universidade Federal do Paraná; 2 – Vale;  
3 - Universidade Federal do Sul e sudeste do Pará, Campus Universitário de Marabá, IGE - Instituto de Geociências e Engenharia 

Contatos: bragalessandro@hotmail.com; fiori@ufpr.br; daniele.freitas.goncalves@vale.com; frcgeo@unifesspa.edu.br  

Recebido em 30 de novembro de 2016; aceito em 20 de junho de 2017 

Resumo: A pesquisa foi realizada no contexto geológico da Bacia Carajás, Província Mineral de Carajás no sudeste do Pará. Especificamente 
na mina de ferro N4E, alvo de exploração da empresa Vale. O objeto de estudo são cavernas hospedadas em formações ferríferas 
bandadas, bem como, em canga que é seu produto de alteração. Tem como principal objetivo avaliar a influência estrutural, processo este, 
que se mostra eficiente e importante para o desenvolvimento de uma caverna. Foram realizadas análises buscando entender de que forma 
estruturas descontínuas como, fraturas e bandamentos, controlam essas feições “pseudocársticas”. Muito embora algumas cavernas 
pareçam não seguir nenhum padrão estrutural, em sua grande maioria encontram-se alongadas segundo planos de fraturas e 
bandamentos. Elas facilitam a percolação de fluidos que causa dissolução e/ou alteração da sílica, dando origem a pequenas cavidades que 
seriam as percussoras das cavernas. Os resultados mostraram que as cavernas tendem a se desenvolver segundo planos de fraqueza que 
facilitam a entrada de água e acarretam no colapso de blocos. No entanto, os resultados da comparação entre diagramas de rosetas 
gerados a partir dos canais de drenagem de primeira ordem, e das direções dos principais condutos das cavernas, apontaram para a não 
correlação com eventos tectônicos recentes, carecendo ainda de mais estudos neste sentido. 

Palavras Chave: desenvolvimento de cavernas, fraturas, bandamentos 

Abstract: STRUCTURAL INFLUENCE ON IRON FORMATION CAVES, CARAJÁS, PA. The research was carried out in the geological context of 
the Carajás basin, Carajás Mineral province, southeastern Pará, specifically in the N4E iron ore mine, which has been exploited by Vale. The 
object of study are caves hosted by banded iron formations, as well as by canga, which is their alteration product. This work aims mainly to 
evaluate the structural influence, which is an efficient and important process for a cave development. Analysis were performed in order to 
understand how discontinuous structures, such as fractures and bundles control these "pseudocarstic" features. Although some caves 
seem to follow no structural pattern, most of them are elongated by fracture planes and banding. They facilitate the percolation of fluids 
that cause dissolution and/or alteration of silica, giving rise to small cavities that would be the percussors of the caves. The results showed 
that the caves tend to develop under planes of weakness that facilitate the entry of water and lead to the collapse of blocks. However, the 
results obtained by the comparison of rosette diagrams generated from the first-order drainage channels and the directions of the main 
conduits of the caves showed to be non-correlated with recent tectonic events, and still need further studies in this sense. 

Keywords: development of caves, fractures, banding 

1. INTRODUÇÃO 

De acordo com a União Internacional de 
Espeleologia (UIS): “Caverna consiste em uma 
abertura natural formada em rocha abaixo da 
superfície do terreno, larga o suficiente para a 
entrada de uma pessoa, com ou sem abertura 
identificada, popularmente conhecida como 
cavidade”. São feições que ocorrem em larga escala 
nos calcários e arenitos. Contudo, Formações 
Ferríferas Bandadas (FFB) e canga, também 
comportam inúmeras cavernas. Em Carajás elas 
ocorrem principalmente na interface entre os dois. 

As FFB são compostas por intercalação de 
bandas de coloração escura representada por óxidos 
de ferro, hematita e magnetita e por bandas claras 
de chert e avermelhadas de jaspe (Costa, 2006). A 
canga (laterita) é proveniente do processo de 
alteração do minério de ferro, que por sua vez, é 
produto de alteração da FFB. Ocorre geralmente 
recobrindo a FFB, sendo composta por clastos 
angulosos principalmente de hematita cimentados 
por uma matriz de consistência argilosa constituída 

essencialmente por hematita e goetita (Maurity & 
Kotschoubey, 1995).  Sua formação está ligada a 
processos de laterização com redistribuição de Fe e 
Al associado a variações climáticas (Dutra, 2013). De 
acordo com Vasconcelos (1992) o início da 
laterização na Amazônia se deu em torno de 65 Ma, 
em seguida a região de Carajás passou por eventos 
de soerguimento e posterior reativação de 
processos erosivos (Souza e Kotschoubey, 1991).  

Em sua grande maioria, as cavernas ocorrem em 
cotas altimétricas entre 600 e 700 m, geralmente 
nas quebras de relevo: borda de lagoas; cabeceiras e 
borda de drenagens; e nas bordas dos platôs, 
incluindo-se a alta, média e baixa vertente Piló e 
Auler (2009). Quanto à gênese, os principais 
processos identificados por Dutra (2013) são erosão, 
lixiviação, dissolução e biogênese. 

O objetivo principal deste trabalho é mostrar de 
que forma as estruturas descontínuas tais como 
fraturas, falhas e bandamentos, controlam o 
desenvolvimento de cavernas em Formações 
Ferríferas bandadas.  

A hipótese aceita até o momento relata que a 
influência de estruturas descontínuas sejam elas 

doi:10.18285/geonomos.v25i1.910 
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recente ou não, pode ser esperada por conta da 
facilidade de percolação de fluidos nessas zonas de 
fraqueza. Esse processo implica na completa 
dissolução e/ou alteração de minerais menos 
resistentes, a se destacar as bandas formadas 
basicamente por sílica (Braga, em preparação; 
Cabral et al., 2016). No entanto, não é possível 
afirmar que elas se formariam apenas por sofrer tal 
influência, pois algumas cavernas se desenvolvem a 
partir da porosidade primária ou da acomodação de 
blocos aglutinados. 

2. GEOLOGIA REGIONAL 
A Província Mineral de Carajás localizada no 

sudeste do Pará é uma das mais importantes do 
mundo principalmente em termos metalogenéticos, 
pois é dotada de inúmeras mineralizações 
principalmente de ferro. Possui idade arqueana e 
está inserida no Cráton Amazônico, sendo 
constituída pelo Domínio Carajás a norte, que 
corresponde à Bacia Carajás e Subdomínio de 
Transição, e pelo Domínio Rio Maria na porção sul 
(Dall’Agnolet al., 2006; Feio, 2011).  

As cavernas a serem analisadas estão situadas 
principalmente na Formação Carajás, inserida no 
Grupo Grão Pará. Este grupo faz parte do 
preenchimento da Bacia Carajás e se constitui pelas 
formações Parauapebas, Carajás e Igarapé Cigarra 
(Figura 1).  

 

Figura 1. Coluna cronoestratigráfica de parte da Serra Norte 
(Bacia Carajás). Modificado de Macambira et al. (1990). 

A Formação Parauapebas é representada por 
rochas vulcânicas máficas e félsicas datadas de 2758 
± 39 Ma por (Gibbs et al. 1986). A Formação Carajás 
está em contato com a Formação Parauapebas e 
mostra intercalações entre as rochas vulcânicas 
máficas e a FFB de acordo com Gibbs & Wirth 1990. 
As FFB são predominantes nessa formação sendo 
descritas como jaspilito meso e microbandado 
formado por bandas de jaspe (chert impregnado por 
hematita microcristalina) e óxidos de ferro 
depositados em 2.751±4 Ma (Krymskyet al. 2002). A 
Formação Igarapé Cigarra, proposta por Macambira 
et al. (1990), possui contato concordante sobre a 
Formação Carajás, com as camadas de BIF’s 
recobertas por rochas máficas com intercalações de 
tufos, seguidos por sedimentos clásticos e químicos 
(Macambira 2003). É composta por basaltos 
alterados hidrotermalmente com textura ígnea 
preservada semelhante aos da Formação 
Parauapebas, além de serem indistinguíveis química 
e mineralogicamente. No entanto, os da Formação 
Parauapebas parecem ser mais magnesianos que os 
da Formação Igarapé Cigarra.  

De acordo com Pinheiro & Holdsworth (2000) 
Carajás teria sido alvo de cinco episódios tectônicos: 
transpressão sinistral dúctil, caracterizada pela 
formação da trama dúctil E-W, entre 3.0 e 2.8 Ga; 
transpressão sinistral, na qual a trama E-W foi 
submetida a reativação rúptil; transtensão destral, 
onde se formaria os sistemas Carajás e Cinzento e 
também seria responsável pela instalação da Falha 
Carajás logo após 2.7 Ga; em 2,5 Ga uma 
transpressão sinistral gera a inversão nas rochas da 
Bacia Carajás; e no Paleoproterozoico (1,88 Ga), um 
evento extensivo ou transtensivo possibilitou a 
intrusão de plútons graníticos e de diques. 

Do ponto de vista tectônico recente, as principais 
estruturas da região de Carajás são representadas 
por três feixes de falhas transcorrentes E-W e dois 
feixes de falhas normais N-S (Bemerguyet al. 2000). 
Além de descontinuidades NE e NW interpretadas 
por Costa et al. (1991) como estruturas 
transpressivas e transtensivas, respectivamente em 
resposta ao movimento principal de caráter 
transcorrente destral. Tais estruturas controlam os 
canais de drenagem mais jovens e perturbam o 
curso de rios mais antigos condicionando a geração 
de anomalias de drenagem. 

3. LOCALIZAÇÃO E ACESSO 

A área de pesquisa encontra-se localizada na 
Serra do Carajás mais precisamente Serra Norte, 
inserida na Bacia Carajás, Província Mineral de 

Compêndio Científico - Espeleologia Vale - Volume III - PROCAV 2
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Carajás região sudeste do Pará nas adjacências do 
município de Parauapebas. O acesso pode ser feito 
através de transporte aéreo até o aeroporto de 
Carajás, por via férrea ou ainda por via terrestre, 
partindo do município de Marabá no sudeste do 
Pará, pela BR-155 por 100 km até Eldorado dos 
Carajás, prosseguindo a partir daí pela PA-275 por 65 
km até Parauapebas, em seguida segue pela rodovia 
Raimundo Mascarenhas em um percurso de 30 km 
até a entrada das minas (Figura 2). 

As cavernas estão associadas a grandes zonas de 
alinhamentos estruturais, representadas por falhas 
transcorrentes sinistrais e destrais, as quais 
correspondem a zonas de cisalhamento. Observa-se 
que elas se concentram em três áreas distintas: 
porção norte; porção centro-oeste; e na parte 
sudeste do mapa. Entretanto, para este trabalho 
será considerada apenas a área de ocorrência na 
porção norte (Figura 2). 

4. MATERIAIS E MÉTODOS 

A descrição espacial da área de ocorrência de 
cavernas, foi realizada a partir da análise de imagens 
aéreas de radar, Lidar (Light Detection And Ranging) 
para geração dos Modelos Digitais de Terreno 
(MDT), imagens da missão Shuttle Radar Topography 
Mission (SRTM), além de imagens do sensor 
LANDSAT 8. 

A drenagem foi extraída de forma automática no 
software Global Mapper a partir de imagens de 
radar e corrigida manualmente com auxilio de 
curvas de nível e da imagem de sensor LANDSAT 8. 
As principais direções dos canais de drenagem de 
menor ordem, de acordo com o conceito de 
hierarquia de Strahler (1952), foram comparadas 
com as direções dos condutos das cavernas, 
traçados no ArcGIS 10.1.As campanhas de campo 
tiveram como objetivo o mapeamento 
geoestrutural. Os dados coletados foram 
transformados em mapas geoestruturais e 
diagramas de roseta. 

 

Figura 2. Mapa de localização associado ao mapa geológico de Resende e Barbosa (1972) na escala de 1:25000.
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados apresentados são referentes à 
análise da rede de drenagem, bem como, seus 
lineamentos e a caracterização estrutural de cinco 
cavernas desenvolvidas em FFB e/ou canga. 

5.1. Análise da Drenagem  

A Figura 3 apresenta o mapa de drenagem da 
área. As principais diferenças estão na angularidade 
e orientação dos canais.  

Na porção centro sul da área, nota-se que os 
canais não seguem orientação preferencial. Nas 
porções noroeste e sudeste é possível observar que 
os canais principais estão orientados segundo a 
direção NW-SE e os de menor ordem na direção NE-
SW. Quanto ao ângulo de confluência, geralmente se 
interconectam sob alto ângulo, por vezes formando 
ângulos retos. Existe ainda uma grande diferença em 
relação à densidade da drenagem. A porção norte, 
apresenta-se de forma pouco densa diferente do 
padrão geral do mapa. Isso se deve ao contraste de 
impermeabilidade e aplainamento da região. Em 
relação ao padrão de drenagem, no geral, nota-se 
uma variação de treliça a retangular, o que denota 
intenso controle estrutural na região. 

5.2. Lineamentos de drenagem 

Os lineamentos indicam forte controle estrutural 
influenciando a disposição dos canais, pois, ocorrem 

de forma continua segundo a direção N-S, 
levemente arqueados para NE. Estão encaixados nos 
grandes vales N-S que a região de Carajás apresenta, 
os quais são intensamente entalhados pela rede 
drenagem, coincidentes com feições denominadas 
splays de falha, feições estas, intimamente 
relacionadas à formação da Falha Carajás. Quanto às 
rosetas, os traços de drenagem ocorrem em 
direções variadas para comprimento e frequência 
absoluta (Figura 4). 

O diagrama de rosetas representado pela Figura 
5a corresponde às medidas de 271 condutos de 94 
cavernas localizadas no corpo de minério N4E. É 
possível observar que existem condutos nas direções 
NE-SW, NW-SE, N-S e E-W, sendo este último mais 
frequente. No diagrama da Figura 5b, estão plotadas 
1511 medidas de lineamentos correspondentes aos 
canais de drenagem de primeira ordem, os quais 
teoricamente teriam sido gerados por eventos 
tectônicos mais recentes (Salamuni et al. 2004). 
Como no diagrama anterior, as famílias também 
ocorrem nas quatro direções. No entanto, as 
direções de maiores desenvolvimento se orientam 
segundo E-W e N-S. Assim, nota-se uma relativa 
dispersão nos dois diagramas, onde é possível 
comparar apenas a família E-W, a qual predomina 
em ambos. 

 

 

Figura 3. Mapa de drenagem 
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Figura 4. Mapa de lineamentos de drenagem.  

 

 

Figura 5. Diagrama de rosetas obtido a partir de 271 direções de 
condutos de 94 cavernas em a. Em b, o mesmo diagrama, agora 

com 1511 direções de canais de primeira ordem da rede de 
drenagem. 

Como relatado por Bemerguy et al. (2000) as 
principais estruturas tectônicas recentes da região 
de Carajás são feixes de falhas E-W e N-S, o que é 
comprovado pelo diagrama da Figura 5. 

5.3. Caracterização geoestrutural das cavernas 

As cavernas aqui avaliadas representam uma 
pequena parte das cavernas de Carajás. Encontram-
se hospedadas principalmente em minério de ferro e 
canga, no entanto, estão presentes também em 
rochas máficas, muito embora, em menor 
quantidade. 

Foi realizada a caracterização geoestrutural das 
seguintes cavernas: N4E 0014; N4E 0021; N4E 0033; 
N4E 0092; e N4E 0093 (Figura 6). 

5.3.1. Caverna N4E_0014 

Possui projeção horizontal de 102 m.  Apresenta 
duas entradas, uma a oeste (Figura 7a), a qual tem 
cerca de 1,3 m de altura por 2 m de extensão em um 

afloramento de aproximadamente 8 m de altura. A 
segunda está localizada a leste, (Figura 7b), 
desenvolvida em um paredão amplo com cerca de 
10 m de altura por 18 m de extensão. A caverna 
possui forma irregular, no entanto, é controlada por 
famílias de fraturas. O piso mostra alguns blocos 
abatidos e ocorre inclinado no sentido da vertente, 
tende a aumentar sua inclinação a partir da entrada 
em direção ao terço mais distal. As paredes são 
irregulares, bem como, os pilares. 

A caverna é hospedada em FFB (perfaz cerca de 
80% da área total) e canga. A primeira possui bandas 
de hematita que variam de milimétricas a 
centimétricas, intercaladas com espaços vazios ou 
impregnados por goethita (Figura 8a e 8b). Com o 
avanço em direção ao interior da caverna tende a se 
tornar ainda mais avermelhada, por conta da 
presença mais intensa deste material. A canga que 
corresponde a aproximadamente 20% possui 
coloração avermelhada e ocorre principalmente nas 
porções mais elevadas. Em alguns pontos nota-se a 
presença de clastos subangulosos de tamanho 
centimétricos, imersos em uma matriz terrígena 
avermelhada. Em algumas porções é possível notar 
uma leve orientação dos clastos de hematita. Na 
porção distal as duas litologias não apresentam 
contatos nítidos, sendo por vezes, difícil definir um 
limite entre estas. É comum encontrar bolsões de 
canga dentro da FFB, no entanto, a canga 
geralmente se dá nas porções mais elevadas. 
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Figura 6. Mapa de localização das cinco cavernas selecionadas. 

 

Figura 7. Fotos das duas entradas. a) entrada localizada a oeste. b) entrada situada na porção leste da caverna.

Apesar de a caverna apresentar forma irregular 
(Figura 9a), uma análise das direções de fraturas e 
bandamentos indica controle estrutural marcante. O 
bandamento ocorre na direção NW-SE com 
mergulho moderado para NE (Figura 9b). As fraturas 
mostram duas famílias principais, uma com direção 
NE-SW subvertical e outra seguindo a direção NW-SE 
(Figura 9c). 

Assim é possível comparar a direção do 
bandamento, bem como, da segunda família de 
fraturas com a orientação principal de 
desenvolvimento da caverna que é NW-SE. A família 

principal de fraturas é coincidente com a direção 
secundária de desenvolvimento, a qual seria NE-SW. 
A fratura N40º/60SE possivelmente controlou a 
interligação entre dois salões outrora separados 
(Figura 8c). A intersecção de famílias de fraturas com 
o bandamento gera instabilização do maciço 
rochoso, o que acarreta em desplacamentos e 
ampliação da caverna. Na porção distal, fraturas de 
direção N40º subvertical estão presentes na FFB, 
bem como, na canga, (Figura 8d). É bastante comum 
observar dobras na FFB como mostram as Figuras 8e 
e 8f. Estas são produto de deformação e ocorrem de 
forma variada, sem seguir um padrão definido. 
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Figura 8. Feições litoestruturais. a) e b) fotos da FFB com bandas de hematita milimétricas a centimétricas, nos espaços entre as bandas 
nota-se impregnação por material argiloso. c) fratura N40º/60NE marcando a formação de um conduto que interliga duas galerias. d) 

fratura N40º/70NE na canga. e) e f) dobras na FFB. 

  

Figura 9. a) mapa geoestrutural da caverna N4E_0014. b) diagrama de polos correspondente a 10 medidas de bandamento. c) diagrama de 
rosetas com 24 medidas de fraturas. 
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5.3.2. Caverna N4E_0021 

Possui 41 m de projeção horizontal eapresenta 
uma única entrada (Figura 10). A qual segue para um 
salão de teto baixo, paredes irregulares e piso plano 
no terço médio, tornando-se inclinado na parte 
distal, onde o teto se torna mais alto. Matacões 
abatidos de FFB são observados em toda sua 
extensão, além de fragmentos hematíticos 
espalhados por todo o piso.  

Litologicamente é composta por FFB (Figura 11a 
e 11b, respectivamente),onde predominam bandas 
milimétricas a centimétricas de óxido e hidróxido de 
ferro, por vezes impregnadas por pigmentação 
esbranquiçada e/ou goethita. Essas bandas 
frequentemente se apresentam dobradas. Na 
porção distal encontram-se parcialmente alterada 
com neoformações goethíticas/hematíticas. 

A entrada da caverna se formou ao longo do eixo 
de uma dobra com atitude N 280° (não foi 
possívelmedir o caimento). Na parede logo na 
entrada, encontra-se uma dobra do tipo Chevron 
com eixo N 350° e caimento de 45° para NW (Figura 
11c). Analisando a planta da caverna (Figura 12a), 
nota-se que os condutos são controlados pela 
presença de fraturasque formam pares conjugados 
de direção N60°/subvertical e N160°/70NE(Figura 
12c) que ocorrem seccionando o bandamento 
(Figura 11d). Este possui direção NW-SE com 
mergulho variando para SW e NE (Figura 12b). 
Algumas fraturas intersectam as duas litologias a 
exemplo da caverna anterior.  A principal direção de 
desenvolvimento se da segundo a direção N60°, na 
qual é possível observar algumas fraturas 
preenchidas por material silicoso (Figura 11e e 11f). 

5.3.3. Caverna N4E_0033 

Possui 120,4 m de projeção horizontal. 
Apresenta duas entradas, uma pequena com cerca 
de 1,5 m de altura e outra mais ampla, suspensa. A 
entrada menor (Figura 13a) progride para um 
conduto, enquanto a entrada suspensa (Figura 13b) 
dá acesso a um salão. O piso nos setores iniciais é 
plano, tornando-se mais inclinado para o interior da 
caverna. As paredes são irregulares e o teto é baixo 
na entrada menor, ao passo que se torna mais alto 
nos terços médio e distal. Matacões abatidos de FFB 
são observados em toda sua extensão. 

A caverna está hospedada exclusivamente em 
FFB, com bandamento bastante evidente. As bandas 
de óxido de ferro são variam de milimétricas a 
centimetricas intercaladas com espaços vazios, 
proveniente da remoção de sílica. A Figura 14 
apresenta as principais feições litoestruturais da 
caverna.  

No mapa geoestrutural (Figura 15a) nota-se que 
a caverna se desenvolve segundo uma oientação 
principal NW-SE. O terço inicial é controlado por 
uma dobra com eixo orientado segundo NW-SE.O 
bandamento apresenta direção variando para E-W, 
NE-SW e NW-SE com mergulhos moderados (Figura 
15b). As fraturas possuem direção geral NE-SW e 
NW-SE com mergulho moderado a alto, como 
mostra o diagrama de rosetas na Figura 15c, 
ocorrem sempre cortando o bandamento (Figura 
14a, 14b, 14 c e 14d). Essa intersecção gera 
instabilidade no maciço, pois em algumas porções as 
fraturas fragmentam o bandamento podendo causar 
desplacamento. Na porção mais distal da caverna, 
fraturas subverticais abertas N40° são preenchidas 
por material ferruginoso (Figura 14e e 14f) e 
possibilitam fluxo de água. Dobras também são 
evidenciadas principalmente nas paredes (Figura 14g 
e 14h). 

 

Figura 10. Foto da entrada da caverna N4E_0021.  
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Figura 11. Feições litoestruturais. a) foto da FFB com bandamento levemente arqueado. b) foto da canga com maior nível de deformação e 
alteração. c) dobras em Chevron no mineiro de ferro na entrada. d) planos de fraturas ortogonais seccionando o bandamento. e) e f) plano 

de fratura subvertical. 

 

Figura 12. Em a, o mapa geoestrutural da caverna N4E_0021. b) diagrama de polos correspondente a 5 medidas de bandamento. c) 
diagrama de rosetas com 13 medidas de fraturas. 
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Figura 13. Fotos da entrada da caverna. a) entrada principal com pequeno desenvolvimento. b) entrada suspensas. 

 

Figura 14. Feições litoestruturais. a) e b) família de fraturas N340º/80NE seccionando o bandamento N80º/40NW. c) e d) família de 
fraturas N340º/70NE seccionando o bandamento N40º/30NW. e) e f) fraturas N40º/Subvertical preenchidas por material ferruginoso. g) e 

h) dobra na Formação Ferrífera Bandada. 
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Figura 15. Em a, o mapa geoestrutural da caverna N4E_0033. b) diagrama de polos correspondente a 13 medidas de bandamento. c) 
diagrama de rosetas com 33 medidas de fraturas.

5.3.4. Caverna N4E_0092 

A caverna N4E_0092 se desenvolveu sob 
escarpamento rochoso irregular, com altura média 
de 6 m. É constituída por apenas um conduto, 
amplo, de paredes e teto irregulares. Crostas 
ferruginosas foram observadas nas paredes. A foto 
da Figura 16 apresenta a única entrada da caverna. 

É hospedada essencialmente em FFB com 
bandamento preservado caracterizado pela 
alternância de bandas de óxido e hidróxido de ferro, 
de até 1 cm de espessura. Entre as bandas observa-
se filmes de minerais neoformados, goethita, 
produto da alteração da própria rocha. Em algumas 
porções notam-se bolsões de canga em meio a FFB. 

Esta caverna se desenvolveu seguindo orientação 
aproximadamente N-S, como mostra a Figura 18a. 
Esta direção corresponde ao eixo de uma grande 
dobra que controla o desenvolvimento da caverna. 
O bandamento apresenta-se com variação de NW 
para NE, do terço inicial para o terço distal, 

respectivamente, com mergulhos moderados, o 
diagrama de polos é apresentado na Figura 18b. Por 
sua vez, as fraturas se orientam segundo NNW-SSE, 
bem como, ENE-WSW e WNW-ESE (Figura 18c). O 
nível de deformação afetou a caverna de forma 
heterogênia, onde se observam porções com o 
bandamento preservado (Figura 17a) e por vezes 
dobrado (Figura 17b), com espaços vazios entre as 
bandas de ferro, resultado dos processos de 
remobilização das bandas de sílica, e pontos em que 
as bandas são cortadas por famílias de fraturas que 
se intersectam, com espaçamento centimétrico 
entre estas (Figura 17c). Tais fraturas tendem a 
cortar o bandamento de forma perpendicular (Figura 
17d), em alguns casos pode ocorrer o 
preenchimento destas por material silicoso. As 
Figuras 17e e 17f apresentam a FFB dobrada sendo 
cortada por fraturas de atitude N350º/40SW.  Em 
casos mais extremos podem ocorrer paralelas ao 
plano de bandamento, o que pode acarretar em 
desplacamento de blocos (Figura 17g e 17h). 

 

Figura 16. Foto da entrada da caverna N4E_0092. 
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Figura 17. Feições litoestruturais. a) foto da FFB mostrando as bandas de hematita intercaladas com espaços vazios. b) bandamento 
dobrado. c) famílias de fraturas no perpendiculares ao plano do bandamento. d) fratura subvertical preenchida por sílica seccionando a FFB. 

e) e f) fratura N350º/40SW cortando a FFB dobrada. g) e h) mostrando o rompimento no paralelo ao plano do bandamento.

Caverna N4E_0093A caverna apresenta 45,5m de 
projeção horizontal. Possui duas entradas que se 
conectam através de um conduto. A principal tem 
cerca de 3m altura por 2,5m de extensão e se 
desenvolve em um afloramento de 
aproximadamente 7m de extensão (Figura 19a). Um 
bloco abatido obstrui parcialmente a entrada. A 

segunda entrada ocorre em uma linha d’agua com 
cerca de 10m de extensão (Figura 19b). Nas duas, o 
piso se da em nível inferior, sendo este, geralmente 
plano, com algumas partes pouco inclinadas. As 
paredes são irregulares assim como o teto, que 
apresenta pontões de FFB. 
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Figura 18. Em a, o mapa geoestrutural da caverna N4E_0092. b) 
diagrama de polos correspondente a 9 medidas de bandamento. 

c) diagrama de rosetas com 20 medidas de fraturas. 

Desenvolve-se em sua totalidade na FFB. As 
bandas de hematita variam de milimétricas a 
centimétricas (Figura 20a e 20b). É possível notar em 
algumas porções a presença de goethita.  

A caverna possui controle estrutural marcante. 

Sua forma retilínea apresenta desenvolvimento 
pronunciado na direção NE-SW e secundária para 
NW-SE (Figura 21a). As principais estruturas 
descritas foram bandamento e fraturas. O primeiro 
ocorre em toda a caverna e ainda preserva sua 
orientação original, desta forma facilita a tomada de 
atitudes. Todos os pontos medidos apresentaram 
direção NE-SW com mergulho moderado para NW 
(Figura 21b). Já o diagrama de rosetas (Figura 21c) 
evidencia que as fraturas se apresentam 
aproximadamente paralelas e perpendiculares à 
direção do bandamento como mostram as Figuras 
20c e 20d. A família principal se orienta segundo NE-
SW (45º/40NE) e uma segunda direção ocorre para 
NW-SE (310º/Sv) de forma subvertical. Por conta da 
intersecção de fraturas com o bandamento, que 
pode gerar desplacamento de blocos, é possível 
denotar gênese endógena, uma vez que, a direção 
da caverna segue a mesma das estruturas principais. 

A influência que estruturas descontínuas 
desempenham sobre o controle de cavernas já vem 
sendo relatada em alguns trabalhos. Maurity e 
Kotschoubey (1995) afirmaram que fraturas atuam 
como condutos naturais para a água percolar, 
controlando desta forma, as direções das principais 
galerias. Por outro lado, Piló e Auler (2009) relatam 
que algumas cavernas de Carajás não possuem 
controle estrutural marcante, o que pode ser 
atribuído ao fato terem sido formadas por 
acomodação de blocos ou ainda estarem ligadas à 
porosidade da rocha (canga) . Portanto, as cavernas 
de Carajás podem ser divididas em dois grupos, 
onde o primeiro corresponde àquelas formadas pela 
acomodação de blocos ou ligadas à porosidade, sem 
controle evidente. E o segundo formado pelas 
cavernas que apresentam alguma forma de controle, 
principalmente por estruturas. 

 

 

Figura 19. Fotos das entradas da caverna N4E_0093. a) entrada na porção nordeste. b) a sudoeste da caverna. 
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Figura 20. Feições litoestruturais. a) e b) foto do bandamento na FFB. c) e d) fraturas perpendiculares e paralelas ao plano de bandamento, 
respectivamente. 

 

Figura 21. a) o mapa geoestrutural da caverna N4E_0093. b) diagrama de polos correspondente a 12 medidas de bandamento. c) diagrama 
de rosetas com 17 medidas de fraturas.

As cinco cavernas descritas acima apresentam 
controle estrutural evidente, seja ele ocasionado 
pela direção do bandamento na FFB, ou por fraturas 
que as cortam e possibilitam a percolação de fluidos. 
A intersecção entre essas estruturas são 
responsáveis por gerar instabilização no maciço 
rochoso que acarreta em desplacamento de blocos e 

consequente ampliação das cavernas.  

A Figura 22a e 22b apresentam respectivamente, 
todas as medidas de bandamento coletadas nas 
cinco cavernas avaliadas, assim como, as medidas de 
fraturas. O diagrama de rosetas é diferente do que 
se esperaria na ocasião das cavernas descritas terem 
sido influenciadas por eventos tectônicos recentes. 
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Figura 22. a) diagrama de polos correspondente a 49 medidas de 
bandamento coletadas nas cinco cavernas. b) diagrama de 

rosetas com 107 medidas de fraturas para as mesmas cavernas. 

A partir dos dados apresentados se torna 
inconsistente estabelecer relação entre as cavernas 
estudadas e a influência de eventos tectônicos 
recentes. Pois a Figura 27b mostra que as principais 
direções de fraturas ocorrem para NW e NE, ao 
contrário do que é relatado na literatura, a qual 
discorre que as estruturas mais recentes da região 
de Carajás seguem o trend N-S e E-W. No entanto, 
como o universo de cavidades na região é vasto, 
torna-se imprescindível a realização de estudos 
neste âmbito a fim de tal relação. A princípio pode 
se afirmar que elas possuem controle estrutural 
marcante. 

6. CONCLUSÕES 

- A caracterização das cinco cavernas 
apresentadas demostrou que todas apresentam 
controle por estruturas, sejam elas fraturas ou a 
direção dos planos de bandamento. Assim, é 
possível afirmar que elas possuem seu 
desenvolvimento e ampliação atrelados a alguma 
descontinuidade que facilite a percolação de fluidos 
e/ou cause desplacamento de blocos. 

- Cavernas em FFB no geral apresentam controle 
estrutural marcante. 

- A comparação entre direção de condutos e a 
orientação dos canais de drenagem de primeira 
ordem, os quais podem representar os eventos 
tectônicos mais recentes da área, atestou que nas 
cavernas descritas não há influência de estruturas 
tectônicas recentes. Em contrapartida, cavernas que 
sejam desenvolvidas essencialmente em canga 
podem apresentar tal influência, uma vez que, esse 
material tem sua gênese ligada ao inicio do 
cenozoico. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo de análise geoestrutural em cavernas é 
bastante complexo e ainda pouco explorado, se 
comparado à importância econômica que essas 
feições possuem. Assim, é recomendada uma análise 
mais aprofundada a respeito do tema, 
principalmente no que compete à influência de 
estruturas neotectônicas. 
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Resumo 
Os depósitos de ferro de Carajás, conhecidos também como jaspilitos, pertencem à Formação Carajás, 
Formação Ferrífera Bandada (FFB), com espessura entre 100-400 m, localizada no estado do Pará, norte do 
Brasil. Numerosos trabalhos já trataram da petrografia do jaspilito destacando as suas características 
sedimentares. Entretanto, poucos trabalhos utilizaram características petrográficas primárias e diagenéticas 
com a finalidade de discutir as condições de paleoambientes de sedimentação. As rochas do testemunho de 
sondagem N4WS-1398 foram analisadas no microscópio de luz refletida e de luz transmitida, Microscópio 
eletrônico de Varrimento (MEV) e em Catodoluminescência (CL), possibilitando reconhecer mineralogias 
primárias e secundárias relacionadas com processos sindeposicionais e pósdeposicionais, respetivamente, das 
FFB de Carajás. 

Palavras-chave: FFB, Carajás, Petrografia, Paleoambiente.

1. Introdução 
Este trabalho apresenta os dados referentes à 
caracterização petrográfica dos jaspilitos da 
Formação Carajás, na área do jazigo de ferro 
N4WS. Foram descritas 50 lâminas polidas com o 
intuito de analisar a composição mineralógica, 
variações texturais e identificar estruturas 
primárias e diagenéticas preservadas nessas 
amostras.
As amostras foram submetidas a análises ao 
microscópio eletrónico de varrimento (MEV) no 
Centro de Materiais da Universidade do Porto 
(CEMUP) e em Catodoluminescência (CL), no 
Laboratório de Catodoluminescência da 
Faculdade de Ciências da Universidade do Porto.
Com base nos estudos petrológicos foi possível 
tecer considerações sobre a origem e evolução do 
bandamento composicional peculiar presente nos 
depósitos da FFB e sugerir condições 
deposicionais para Formação Carajás.

2. Enquadramento Geológico
As amostras em estudo são provenientes de um
furo de sondagem realizado na região de Carajás, 
Serra Norte, Platô N4W, sudeste do estado do 

Pará no Brasil.  Estas amostras inserem-se no 
contexto da Bacia Carajás da Província Mineral 
de Carajás, parte oriental do Cratão Amazónico, a 
qual é constituída por terrenos do Arcaico com 
produção e potencial crescentes para Fe, Mn, Cu, 
Au, Ni, U, Ag, Pd, Pt e Os, entre outros. A 
Formação Carajás é constituída essencialmente 
por FFB da fácies dos óxidos, tipo jaspilito, 
alteradas em minério hematítico até uma 
profundidade de algumas centenas de metros. De 
acordo com Macambira (2003), os jaspilitos 
constituem uma camada de cerca de 220 m de 
espessura que apresenta contacto concordante 
com a Formação Parauapebas. A Formação 
Carajás estende-se lateralmente, do platô N1 ao 
platô N5 de forma quase contínua e ocupa a parte 
central da área, numa faixa de direção E-W com 1 
a 3 km de largura, que se bifurca no platô N4. 
Esta formação representa o protominério dos 
imensos jazigos de ferro de Carajás, que ocupam 
o topo dos platôs N1 a N9, na serra Norte. Os 
corpos da FFB são lenticulares, descontínuos, e 
melhor caracterizados nas zonas de ocorrência de 
corpos de minério de alto teor (Fe > 64%) (Silva, 
2009).
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3. Estudo petrográfico
O testemunho de sondagem da mina N4WS-1398
apresenta cerca de 560 m de profundidade, sendo 
composto por rochas de FFB caracterizadas pela 
alternância de bandas de minerais opacos, 
intercalados com bandas silicosas (figura 1). Estes 
bandamentos são comumente intersetados por 
rochas ígneas de composição máfica em diques e 
soleiras, os quais estão frequentemente recobertos 
por cobertura laterítica.

 
Figura 1 - Amostra de testemunho de sondagem 
mostrando bandamento composicional bem preservado 
(BF - banda ferrífera e BJ - banda de jaspe e/ou chert).

As bandas de minerais opacos são representadas 
por hematite, magnetite e maghemite e as bandas 
silicosas por jaspe e chert, além de minerais 
acessórios como pirite, calcopirite e goetite. As 
fases mineralógicas de hematite e quartzo ocorrem 
em três formas, de acordo com Sobrinho (2012). 
As hematites são classificadas por: hematite 1 
(Hm-1), hematite 2 (Hm-2) e hematite 3 (Hm-3). 
A Hm-1 é composta por uma massa 
criptocristalina, porosa, classificada como 
hematite primária; a Hm-2: produto do processo 
de martitização da magnetite, substituindo 
parcialmente ou totalmente a massa de magnetite, 
bem como suas bordas de cristais euédricos. A 
Hm-3 é representada por cristais de forma 
alongada, hábito placóide, podendo ocorrer 
interestratificados ou dispersos (figura 2). Os 
quartzos são também subdivididos em 3 tipos: Qtz 
1 - quartzo criptocristalino ou chert (0,01 mm), 
Qtz 2 - quartzo microcristalino ou chert (0,01 a 
0,2 mm) e Qtz 3 - quartzo granular (acima de 0,2 
mm).

 
Figura 2 - Microfotografia obtida em microscopia de 
reflexão da amostra 16 com detalhe de cristais 
pseudomórficos de magnetite (Mg) sendo alterada para 
maghemite (Mh) no centro e com bordas totalmente 
alteradas para hematite 2 (Hm2) a hematite 1 (Hm1) 
ocorre bordejando os cristais de hematite 2 (luz 
refletida e nicóis paralelos).

A hematite apresenta cor branca acinzentada, com 
anisotropia cinza azulada a branca acinzentada e 
birreflectância fraca. Esse mineral totaliza quase 
80% dos óxidos de ferro. A magnetite apresenta 
cor branca rosada, sem birreflexão e é isotrópica, 
ocorre formando pequenos aglomerados na 
camada de hematite ou ainda como lentículas e
lâminas alinhadas segundo a estratificação. 
Também ocorre como cristais euédricos, 
compostos por hematite nos bordos e magnetite e 
maghemite na porção central indicando 
martitização, ou ainda em forma de agulhas. A 
maghemite é a forma metaestável da hematite no 
processo de martitização e apresenta-se com cor 
azulada, isotrópica e ocorre como produto de 
alteração da magnetite e ainda disseminada nas 
bandas da.
As bandas de jaspe são constituídas por sílica 
microcristalina e esferulitos silicosos (figura 3). A 
impregnação por hematite finamente granulada 
confere a coloração vermelha característica dessas 
bandas. 
As bandas de jaspe mais espessas mostram um 
microacamamento interno, constituído por 
lâminas extremamente delgadas de minerais 
opacos. Tais lâminas mostram ondulações e 
também grande continuidade lateral. Agregados 
de grãos de quartzo ocorrem normalmente dentro 
do jaspe, em geral na base ou topo das camadas. A
pirite, calcopirite e goetite ocorrem em menores 
proporções, de forma dispersa ao longo dos 
bandamentos composicionais das FFB’s bem 
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como em fraturas preenchidas por quartzo (figura 
4).

 
Figura 3 - Microfotografia evidenciando detalhe da 
amostra 45, com contacto entre bandas de jaspe 
composta por esferulitos e de opacos bem delimitados 
(luz natural e nicóis paralelos).

 
Figura 4 - Microfotografias obtidas em microscopia de 
reflexão da amostra 55 com filonete de quartzo e 
carbonato (Cb) com cristais de pirite (Py) e calcopirite 
(Cp) associados, além de cristais de Magnetite (Mg) 
(luz refletida e nicóis paralelos).

Foi observada ainda a presença de carbonatos 
associados a veios de quartzo e no centro de 
nódulos de chert, indicando uma associação com 
processos hidrotermais. 
Através de imagens de Catodoluminescência (CL) 
foi possível identificar os diferentes tipos de 
carbonatos e observar diferentes padrões de 
luminescência emitidos a partir das amostras 
contendo calcite e dolomite (figura 5).
A deteção/análise da emissão de 
catodoluminescência foi feita através de 
microscopia (observação e aquisição de imagens), 
o que forneceu informações sobre diferentes fases, 
zonamentos e estrutura interna dos carbonatos.

 
Figura 5 - Microfotografia de calcite em amostra 48 
obtida em CL evidenciando zonamentos com diferentes 
cores de luminescência (objetiva utilizada com 
aumento de 5x).

4. Conclusões
Com base nos estudos realizados foi possível 
inferir e delimitar os processos sindeposicionais. 
A mineralogia referente a fases minerais iniciais 
de deposição: hematite 1 e silica, além do 
bandamento composicional e dos esferulitos, 
possibilitou um melhor entendimento e elaboração 
de um modelo de ambiente deposicional da 
Formação Carajás. 
O ferro e o silício teriam controlos distintos de 
sedimentação química relacionados a 
sazonalidade de um sistema paleoambiental 
fechado/semi fechado.
Os processos pósdeposicionais são representados 
principalmente pela ocorrência de magnetite e 
maghemite, que ocorrem como minerais 
diagenéticos e de alteração. Além desses minerais 
são encontrados também veios preenchidos por 
carbonatos e quartzo que corroboram a influência 
hidrotermal que afetou o furo de sondagem.
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Resumo
Esta pesquisa objetiva entender os principais fatores responsáveis pela formação de cavernas associadas a 
jaspilitos, no platô N4 (jazidas N4WS e N4E), da Unidade Espeleológica Carajás. Estudos petrográficos 
permitiram observar as mudanças texturais e mineralógicas ocorridas no jaspilito, desde pouco alterado até 
sua transformação em minério de ferro. Constatou-se que, quanto mais alterada é a rocha, maior o número de 
micro-cavidades de dissolução, que se concentram nas bandas silicosas. O jaspilito mais alterado apresenta 
maior quantidade de hematita-2, hematita-3 e goethita e menor quantidade de chert e jaspe. A solubilização 
da sílica acarreta grande redução de volume da rocha levando, após a dissolução, ao desmantelamento das 
bandas residuais e até erosão em sub-superfície. Verificou-se que a origem das cavernas está ligada, 
inicialmente, a processos de dissolução, em que a retirada da sílica foi causada pela percolação de uma 
solução aquosa descendente. Posteriormente, processos de erosão e colapso, fizeram com que as micro-
cavidades de dissolução evoluíssem e alargassem. O próprio bandamento da rocha, além de estruturas como 
dobras, falhas e fraturas, devem ter servido de conduto para passagem da água meteórica. A atuação de 
fluidos hidrotermais na gênese das cavernas é descartada, pela falta de evidências nos materiais estudados.

Palavras-Chave: caverna; dissolução; alteração supergênica; Carajás.

Abstract
This research aims to understand the main factors responsible for the formation of caves associated with 
jaspilite in N4 plateau (N4WS and N4E iron ore bodies), at Carajás Speleological Unit. Petrographic studies 
allowed to observe the textural and mineralogical changes in jaspilite from least weathered until its 
transformation into iron ore. It was found that as the rock is more altered, greater is the number of 
dissolution micro-cavities, which are concentrated in the siliceous bands. The most weathered jaspilite has a 
greater amount of hematite-2, hematite-3 and goethite and a smaller amount of chert and jasper. The 
solubilization of silica causes a great reduction in volume of rock leading to, after the dissolution, the 
dismantling of the residual bands and even erosion in sub-surface. It was verified that the origin of the caves 
is linked, at first, to dissolving processes and silica removal was caused by downward percolation of an 
aqueous solution. Thereafter, erosion process and collapse caused the evolution and expansion of 
dissolution micro-cavities. The banding of the rock, as well as structures such as folds, faults, and fractures, 
should have served as conduits for flow of meteoric water. The action of hydrothermal fluids in the genesis of 
the caves is discarded, by the lack of evidence in the studied materials.

Key-Words: cave; dissolution; supergene alteration; Carajás.

1. INTRODUÇÃO

As cavidades na região de Carajás ocorrem 
em formações ferríferas e/ou lateríticas e foram 
formadas pela combinação de fatores físico-
químicos, pela percolação de água sobre rochas 
relativamente solúveis, que levam à dissolução e 
posterior precipitação de minerais. Desse modo, o
estudo dessas rochas se reveste de grande 

importância, tanto do ponto de vista econômico 
quanto científico.

O patrimônio espeleológico, principalmente 
ligado a minério de ferro, ainda é pouco conhecido 
no país. Os primeiros trabalhos geológicos foram 
realizados por Tolbert et al. (1971), e em 1985 o 
Grupo Espeleológico Paraense (GEP) fez diversos 
trabalhos de reconhecimento e mapeamento nas 
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cavernas localizadas nas encostas dos platôs de Serra 
Norte, paralelamente aos levantamentos 
arqueológicos realizados pelo Museu Paraense 
Emílio Goeldi (Pinheiro et al., 1985, Pinheiro; 
Maurity, 1988). Até o presente nenhum trabalho de 
petrografia foi realizado nas cavidades da Serra 
Norte com a finalidade de entender os processos que 
podem ter dado origem a cavidades ali existentes. O 
presente estudo tem o objetivo de entender os 
principais fatores responsáveis pela gênese das 
cavidades em Serra Norte, Carajás, e teve como 
base, estudos petrográficos sistemáticos em 
formações ferríferas bandadas (BIF, segundo
Trendall; Morris (1983), “qualquer rocha sedimentar 
cuja principal característica química é um conteúdo 
de Fe anormalmente alto”) buscando posicionar a 
origem das cavernas na evolução do relevo e na 
gênese do minério.

As cavidades estudadas fazem parte da 
Unidade Espeleológica de Carajás (UEC), mais
precisamente na Unidade Geomorfológica Serra 
Norte (Valentim; Olivito, 2011), no município de 
Parauapebas (Figura 1) sudeste do Estado do Pará, 
nas minas N4WS e N4E. Ocorrem sobre as rochas 
do Grupo Grão Pará, principalmente da Formação 
Carajás, constituída pelos jaspilitos e depósitos de 
minério de ferro associado.

Figura 1: Mapa com a localização e acesso à jazida de 
N4 com as principais vias terrestres.

2. MÉTODOS

O trabalho foi divido em três etapas, iniciando 
com uma pesquisa e revisão bibliográfica sobre a 
geologia regional de Carajás, geoespeleologia, 
petrografia de Formações Ferríferas Bandadas e 
sobre gênese do minério de ferro.

Na segunda etapa foi realizada visita às 5 
cavidades (2 na mina N4E e 3 na mina N4WS) para 
mapeamento, medidas, fotografias e coleta de 
amostras. Foram coletadas 26 amostras de jaspilito 
no interior das cavidades, tanto da parede quanto do 
teto com o objetivo de observar os variados graus de 
alteração, para se verificar as principais mudanças 
ocorridas desde a rocha sã até a rocha mais alterada 
e interpretar os processos ocorridos com a 
progressão do intemperismo.

A terceira etapa, realizada no laboratório de 
Petrografia do Instituto de Geociências da UFPA 
consistiu na análise petrográfica dos jaspilitos, 
iniciando com a descrição das amostras de mão com 
o auxílio da lupa binocular. As características 
microscópicas foram observadas com o auxílio do 
microscópio petrográfico de luz transmitida e 
refletida, porém, como se tratavam de rochas 
intensamente alteradas e ricas em minerais opacos, 
foram confeccionadas 21 seções polidas e 03 
lâminas delgadas. Procurou-se observar 
principalmente as feições que evidenciavam a 
alteração da rocha, como as micro-cavidades de 
dissolução, substituição e neoformação de minerais. 
Foram feitos levantamentos estatísticos nas duas 
áreas de estudo, buscando verificar e quantificar 
tendências na distribuição geográfica das cavidades. 

3. RESULTADOS

3.1 Caracterização da Área de Estudo

A área de estudo compreende o corpo N4, em 
suas porções leste e oeste (minas N4E e N4WS), 
onde afloram rochas do Grupo Grão Pará,
representado pelos basaltos da Formação 
Parauapebas na base, recobertos pelos jaspilitos e 
minério de ferro da Formação Carajás, e em seguida 
pelas rochas máficas com intercalações de tufos, 
seguidos por sedimentos clásticos e químicos da 
Formação Igarapé Cigarra (Macambira, 2003) 
(Figura 2). O relevo é sustentado por uma espessa 
cobertura laterítica (Canga) onde comumente são 
observadas as cavidades, seja na interface formação 
ferrífera/laterita, seja na interface formação 
ferrífera/rochas máficas (Gonçalves; Sousa, 2001). 
A Formação Carajás tem espessura de 
aproximadamente 220 m (Macambira op. cit.), 
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mergulha para oeste e encontra-se quase que 
totalmente transformada em minério hematítico.

Figura 2: Mapa Geológico do platô N4, corpos N4E e 
N4WS onde estão localizadas as cavidades estudadas 
(Modificado de Rezende; Barbosa (1972)). Sendo HF 

(Hematita Friável) e HSD (Hematita Semi-dura) Rezende 
e Barbosa (op. cit).

3.2 Petrografia: graus de alteração

A análise petrográfica permitiu a 
caracterização dos processos de alteração química 
que atuaram no jaspilito. Acredita-se que o processo 
de dissolução da sílica seja o fator básico inicial para 
a formação das cavidades nessa litologia. Desse 
modo, foram observadas feições que registram as 
mudanças ocorridas desde a rocha menos alterada, 
até a rocha mais intensamente alterada para que 
fosse possível estabelecer a ordem dos eventos, 
registradas nas mudanças texturais e mineralógicas.

De acordo com a progressão dos processos 
intempéricos, evidenciados principalmente pela 
ocorrência de diferentes micro-cavidades de 
dissolução e formação de novos minerais, Sobrinho

(2012), estabeleceu quatro categorias para agrupar o 
jaspilito/minério, são elas: A) Jaspilito não alterado, 
B) Jaspilito pouco alterado, C) Jaspilito alterado e 
D) Minério (friável e compacto). Alguns outros 
autores como Meirelles 1986; Lindenmayer et al.
2001 e Macambira, 2003 e outros já fizeram esta 
separação do jaspilito em diferentes categorias, mas 
pouco discutem sobre a mineralogia do minério. 
Neste trabalho será usada essa classificação, já que 
pela análise dos materiais coletados na parede e no 
teto das cavernas, todas as amostras apresentam-se
intensamente alteradas, sendo agrupadas na 
categoria C), Jaspilito alterado. 

3.2.1 Análise Macro e Microscópica das Feições 
de Alteração

Com o objetivo de identificar os possíveis 
fatores que resultaram na formação das cavidades, 
foram feitas comparações das feições primárias do 
jaspilito em meso e micro escala com as estruturas 
resultantes dos processos de alteração. Desse modo 
foi possível analisar a progressão dos fatores 
intrínsecos ao intemperismo atuante. O acamamento 
primário do jaspilito independentemente do estágio 
de alteração permaneceu ‘’preservado’’, no entanto, 
mesmo em nível de amostra de mão, foram 
observados sinais de formação de novos minerais e 
micro-cavidades de dissolução desenvolvidas 
principalmente na banda de minerais silicosos, 
porém, devido ao intenso grau de intemperismo, até 
mesmo nas bandas de minerais opacos foram 
encontradas estas micro-cavidades de dissolução
(Figura 03-a e b).

Minerais Secundários

As feições de alteração resultam da atuação 
dos processos intempéricos impostos à rocha. Essas 
feições compreendem principalmente as micro-
cavidades de dissolução, bem como a formação de 
novos minerais, que foram analisados para tentar 
estabelecer os processos que eventualmente 
originaram as cavernas. Os minerais secundários 
comumente observados nas amostras são: hematita-
2, hematita-3, maghemita e goethita. 

A identificação de diferenças texturais 
marcantes nos cristais de hematita, permitiram 
classificá-las em três tipos distintos: hematita-1, -2 e 
-3; A hematita-1, juntamente com o chert e o jaspe 
são os minerais mais comuns no jaspilito, compõe a 
massa criptocristalina, de cor branca acinzentada 
(sob luz refletida), muito abundante nas bandas de 
óxidos de ferro, é caracteristicamente sedimentar e 
primária. A hematita-2 (secundária), é formada pelo 
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processo de martitização da magnetita. Neste 
processo a magnetita sofre modificação química, 
transformando-se, ás vezes primeiramente no 
mineral de maghemita (forma meta-estável), ou 
mesmo transforma-se diretamente para hematita, 
porém preservando seu hábito cristalográfico 
octaédrico original.  Cristais bem formados, muito 
finos, aparentemente com a forma de finos cristais 
alongados, com hábito placóide que ocorrem 
geralmente preenchendo micro-cavidades, fraturas 
ou substituindo a goethita em suas bordas 
correspondem à hematita-3 (Figueiredo e Silva, et al. 
2008).

A maghemita, forma meta-estável da 
hematita, forma-se pelo processo de martitização, ou 
seja, alteração da magnetita, com substituição para 
maghemita no centro e hematita-2 nas bordas 
(Figueiredo e Silva, op. cit.), como citado 
anteriormente. Em alguns casos foi observado que a
magnetita foi substituída diretamente para hematita-
2, sem passar pelo seu estágio meta-estável (Figura 
03-c). Em alguns casos a forma octaédrica da 
magnetita foi preservada, resultando nos 
pseudomorfos de hematita, porém, nas situações em 
que a alteração foi intensa, até os pseudomorfos de 
hematita encontram-se em fase avançada de 
dissolução (Figura 03-d).

A hematita-3 é um dos minerais secundários 
mais comuns e apresenta-se na forma de cristais 
alongados, prismáticos ou tabulares, que estão mais 
concentrados nas bandas de jaspe (Figura 03-e), 
preenchendo os espaços deixados por ele. Às vezes, 
estes cristais ocorrem nas bordas de cristais de 
goethita (Figura 03-f) ou como preenchimento de 
microfraturas ou vesículas causadas pela dissolução 
da sílica. A goethita também é um mineral 
secundário abundante, principalmente nas amostras 
mais intemperizadas já que a mesma se forma pela 
alteração da hematita. Foi comumente observada nas 
bordas de hematita, evidenciando o processo de 
substituição, ou preenchendo fraturas ou micro-
cavidades de dissolução, indicando seu caráter 
secundário, geralmente com hábito coloforme 
(Figura 03-f).

Micro-Cavidades de Dissolução

As micro-cavidades de dissolução resultam 
dos processos de lixiviação dos minerais menos 
estáveis, como o chert e o jaspe. O tamanho, as 
formas e seu padrão de distribuição nas bandas, são 
resultado da progressão dos processos intempéricos, 
ou seja, quanto maior o grau de alteração da rocha, 

maiores serão as micro-cavidades e tenderão a ser 
arredondadas e coalescidas e a se distribuir também 
nas bandas menos solúveis. 

As análises petrográficas permitiram observar 
que, primeiramente, as micro-cavidades se 
desenvolvem nas bandas ricas em sílica, ou nas 
lâminas e lentes silicosas dentro da banda de opacos. 
O seu desenvolvimento ocorre do centro para as 
bordas, ou seja, primeiro na porção rica em chert e 
depois nas porções ricas em jaspe (Figura 03-g). 
Essas afirmações foram confirmadas pela 
observação do desvio da rota de dissolução ao 
encontrar os minerais opacos, indicando sua maior 
resistência à dissolução (Figura 03-h). À medida que 
as bandas silicosas vão sendo lixiviadas, maiores 
serão os "vazios" de dissolução por onde a água irá 
percolar, sendo assim, até mesmo as bandas opacas 
podem ser dissolvidas. À medida que esses 
processos evoluem, maiores serão os diâmetros dos 
"vazios" de dissolução, devido à união de duas ou 
mais micro-cavidades (Figura 03-d), desenvolvendo-
se principalmente na banda silicosa, ou ainda 
observadas na banda de opacos. A ordem de
dissolução dos minerais silicosos é: primeiro o chert, 
e em seguida o jaspe.

3.3 Dados Geológicos Estatísticos das Cavidades 
Nas Minas N4WS e N4E

Os dados obtidos nas três cavidades estudadas 
em N4WS foram comparados com informações de 
48 cavidades (Carste, 2011) que ocorrem nessa área 
para correlações estatísticas. Vale lembrar que na 
área existe um número maior de cavidades, no 
entanto essas 48 foram selecionadas por 
localizarem-se em porções em que havia maiores 
informações geológicas e topográficas disponíveis
(Rezende; Barbosa, 1972).

Cerca de 92% das cavernas encontram-se
desenvolvidas na Formação Carajás, sendo que 6% 
localizam-se na Formação Igarapé Cigarra e apenas 
2% inserem-se na Formação Parauapebas. A tabela 
01 mostra as quatro classes de cavernas em 
Formações Ferríferas, excluindo-se as 4 que ocorrem 
na canga química (produto de alteração de basalto) 
ou ocorrem exclusivamente em rocha máfica.

A mesma classificação de cavidades foi feita 
para N4E, analisando 57 das 61 cavidades (Carste, 
op. cit) (excluindo-se 4 pelo mesmo critério anterior) 
(Tabela 2).
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Figura 03: (A) Acamamento primário do jaspilito, com poucas feições de alteração; (B) Intensa dissolução da sílica e 
muito menor dos opacos, indicados pela seta; (C) Fotomicrografia mostrando ao centro cristal de magnetita totalmente 

substituído pela hematita-2, acima cristal de magnetita/maghemita substituído pela hematita nas bordas. Abaixo 
hematita substituíndo diretamente magnetita a partir das bordas; (D) Feições de dissolução em pseudomorfos de 

hematita, indicados pela seta; (E) Fotomicrografia mostrando cristais de hematita-3, indicados pela seta; (F) Goethita 
com hábito coloforme preenchendo microcavidades, notar que está sendo substituída por hematita-3 nas bordas; 
(G) Micro-cavidades de dissolução (cinza escuro) alinhadas na banda de jaspe, principalmente no centro (chert), 

indicadas pela seta; (H) Micro-cavidades de dissolução alongadas e irregulares, notar o desvio da rota de dissolução 
causado pelo cristal de hematita-2, indicado pela seta. Luz refletida. Nicóis //.
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Tabela 01: Classificação das Cavidades desenvolvidas em Formação Ferrífera na mina N4WS.
Litotipo/Classificação Quantidade %

Teto e parede de Jaspilito 19 43

Teto e parede de Canga de minério 2 5

Teto de Canga e parede de jaspilito 22 50

Mista (parede de jaspilito e teto ora de jaspilito ora de canga) 1 2

Total 44 100

Tabela 02: Classificação das Cavidades desenvolvidas em Formação Ferrífera na mina N4E.
Litotipo/Classificação Quantidade %

Teto e parede de Jaspilito 17 30

Teto e parede de Canga de minério 7 12

Teto de Canga e parede de jaspilito 33 58

Total 57 100

O relevo em N4WS apresenta duas feições: o 
topo e a borda do platô, sendo que a distribuição das 
cavernas não é homogênea nessas duas porções. 
Para quantificar essa diferença foi calculada a área 
total de N4WS (apenas da parte estudada) e 
estabelecidas às áreas de borda e topo do platô para 
calcular a densidade de cavidades por km2

encontrada nessas feições. A delimitação das áreas 
foi feita nos locais em que haviam informações 
geológicas disponíveis, retiradas do mapa de 
Rezende; Barbosa (1972), porém há também 
ocorrência de cavidades nas porções médias e 
inferiores das encostas que não foram levadas em 
consideração para tais cálculos.

Em N4WS ocorrem 48 cavernas em uma área 
total de 2 km², sendo que a área correspondente à 
borda do platô é de 1 km², resultando numa 
densidade de 39 cavidades por km². Nas porções do 
topo do platô, com área também de 1 km², a 
densidade é de 9 cavidades por km² (Figura 04).

Esses dados mostram que as áreas de topo 
de platô, concentram 9% das cavidades, enquanto 
nas regiões de borda a concentração chega a 81%, 
cerca de 9 vezes mais.

A mesma metodologia usada para o cálculo da 
densidade em N4WS também foi usada em N4E, 
onde foram selecionadas 30 cavidades distribuídas 
em uma área total de 1 km². Feitos os cálculos 
proporcionais verificou-se que na borda do platô 
concentra-se 90% das cavidades enquanto no topo 
encontra-se apenas 10% (Figura 05), ou seja, nas 
bordas existem 9 vezes mais cavernas que no topo. 
Isso mostra que a exposição dessas cavidades, assim 
como em N4WS, podem estar relacionadas aos 
processos de erosão das encostas dos platôs, à 

medida que há o colapso das encostas, cavidades já 
formadas, principalmente as que se localizam nas 
porções mais laterais do relevo, são expostas à 
superfície.

Figura 04: Mapa de N4WS mostrando a densidade de 
cavidades no topo (delimitado pela linha vermelha) e nas 
bordas dos platôs (área restante, maior densidade). Sendo 

HF (Hematita Friável) e HSD (Hematita Semi-dura). 
Rezende; Barbosa, 1972.
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Figura 05- Mapa mostrando a distribuição de cavidades 
no topo e nas bordas do platô (área restante, maior 

densidade) em N4E (delimitado pela linha preta). Sendo 
HF (Hematita Friável) e HSD (Hematita Semi-dura). 

Rezende; Barbosa, 1972.

4. DISCUSSÃO

Pinheiro & Maurity (1988), estudando as 
grutas da Serra dos Carajás apontaram dois 
mecanismos principais para a formação das 
cavidades. No primeiro, os processos químicos 
prevalecem estando diretamente ligados à formação 
das lateritas ferruginosas. O segundo seria marcado 
pela ação dos fatores mecânicos, onde os processos 
físicos atuariam sobre as rochas que se encontram
fragilizadas pelo ataque químico anterior. Pelas 
análises feitas das cavidades em N4WS e N4E, tanto 
em macro como em micro escala, acredita-se que há 
a atuação desses diferentes processos na geração das 
cavidades. Os fatores químicos e físicos atuantes 
serão abordados separadamente a seguir.

4.1 Processos Químicos (dissolução)

As análises petrográficas dos jaspilitos 
permitiram verificar evidências dos processos de 
dissolução sofridos pela rocha. Assim foi possível 
identificar pequenas cavidades que se distribuem ao 
longo das bandas do jaspilito, permitindo fazer 
inferências quanto à sequência de dissolução dos 

diferentes minerais, além de permitir identificar a 
sequência de alteração e substituição que se 
tornavam mais nítidas quanto maior o grau de 
alteração da rocha.

Além da dissolução, foram constantemente 
observadas feições de alteração e substituição de 
minerais, como a alteração da magnetita para 
maghemita e finalmente para hematita-2, além de 
goethita substituindo a hematita, ou hematita-3
substituindo goethita secundária. O fato das micro-
cavidades de dissolução se concentrar 
preferencialmente nas bandas silicosas (chert e 
jaspe), indica que essa banda é a primeira a ser 
dissolvida, o que pôde ser confirmado também pelo 
desvio da rota de dissolução ao encontrar os 
minerais opacos presentes nessa banda.  Mesmo 
entre as variedades de quartzo presentes no jaspilito 
foi atestada uma diferença de resistência à 
lixiviação.

Sobrinho (2012) estabeleceu a seguinte 
sequência: chert, quartzo granular e jaspe. Essa 
autora acredita que o acúmulo de cavidades nas 
regiões outrora ricas em chert, o desvio que muitas 
vezes a “rota de corrosão” faz ao encontrar o jaspe e 
sua maior eficácia nos níveis de chert e quartzo 
granular, levam a crer que o chert, uma forma de 
quartzo micro a criptocristalino relativamente mais 
“puro” é menos resistente à dissolução do que o
jaspe.  Ela diz que esta característica pode estar 
diretamente relacionada à impregnação no jaspe por 
hematita finamente granulada. Todavia, o chert 
mostra ainda maior susceptibilidade à alteração 
quando comparado ao quartzo granular. Esta 
característica poderia ser explicada pela constatação 
feita por Dorr (1964). De acordo com este autor, 
grãos de quartzo com tamanhos maiores que 0,1 mm 
têm solubilidade reduzida. Outra justificativa dada 
pela autora seria o posicionamento do jaspe na 
banda de sílica, mais próximo do contato com as 
bandas de opacos, enquanto a sílica “pura” (chert e 
quartzo granular) ocupa a parte central da banda. 
Possivelmente, as camadas sobre e sotopostas de 
opacos, menos permeáveis, “protegeriam” mais o 
jaspe, canalizando a maior parte do fluido para a 
região central da banda silicosa.

A saída da sílica por processos de lixiviação 
ocasionados pelo intemperismo químico do jaspilito 
pode reduzir drasticamente o volume da rocha 
(Ribeiro, 2003), esse processo pode ser responsável 
inicialmente pela formação das cavidades em Serra 
Norte. O clima equatorial da região é muito 
favorável à ação do intemperismo químico, 
ocasionado pelas altas temperaturas e elevada 
pluviosidade. Redução de 30 a 50 % do volume do 
jaspilito (Ribeiro, Op. Cit) é suficiente para formar, 
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pequenas, médias ou até mesmo grandes cavidades, 
pois essa redução inicial pode ser acompanhada por 
colapsos erosivos posteriores em que dois pequenos 
"vazios" ou mais podem se unir, evoluindo para a 
formação de grandes salões ou galerias dentro das 
cavidades, do mesmo modo como foi visto nas 
figuras do tópico de petrografia, onde as pequenas 
cavidades de dissolução a nível microscópico se 
unem e alargam seus tamanhos. 

Será abordado mais adiante que a gênese das 
cavidades está intimamente ligada com os processos 
de formação do minério. Na literatura a hipótese de 
formação do minério por substituição hidrotermal 
dos minerais de ganga, ou seja, por hidrotermalismo, 
é bastante discutida (Lobato et al. (2005), no 
entanto, não foi observado nos diferentes litotipos 
estudados, evidências mineralógicas que 
comprovassem a passagem de soluções aquecidas, 
portanto a hipótese hidrotermal foi descartada, sendo 
mais coerente a hipótese de alteração supergênica, 
como descrito a cima.

4.2 Processos Físicos (erosão e colapso)

Á medida que os processos intempéricos de 
dissolução alteram e fragilizam as rochas, processos 
de erosão e colapso entram em cena para 
reequilibrar o sistema compensando a perda de 
volume. A perda de volume é acompanhada pelo 
desmantelamento das bandas residuais ou mesmo 
erosão em subsuperfície. O colapso também pode 
ser atribuído à fragilidade e instabilidade da zona de 
baixa densidade, essa zona é formada pela saída do 
material solúvel. Ribeiro (2003) afirma que parte do 
volume do material dissolvido e removido, resulta 
em colapso topográfico, enquanto o restante 
transforma-se em vazios ou poros na zona de 
alteração. O autor acrescenta que durante a 
acomodação, as bandas residuais preenchem espaços 
vazios deixados pela lixiviação das bandas 
removidas em solução e buscam o equilíbrio 
isostático. 

Simmons (1963) acredita que quando a 
inclinação da encosta do vale é acentuada, a rocha 
intemperizada e o material detrítico não cimentado 
são rolados encosta abaixo, expondo pequenas 
cavidades. Pinheiro & Maurity (1988) por sua vez, 
apontam que no segundo mecanismo de formação 
das cavidades, onde atuam os processos físicos, a 
variação de nível do lençol freático, provocado por 
alteração do relevo em decorrência de movimentos 
epirogenéticos e/ ou variações climáticas, 
favoreceriam a expansão de pequenas cavidades 
formadas no estágio anterior de dissolução. Assim 

gradativamente cresceriam os espaços que 
formariam as galerias e salões.

4.3 As Cavidades na Evolução do Minério

Os dados estatísticos do capítulo anterior 
mostraram que mais de 90% das cavidades, tanto em 
N4WS quanto em N4E, estão associadas ao jaspilito, 
mesmo aquelas descritas em canga de minério, pois 
esta resulta da alteração intempérica do minério, que
por sua vez é resultado da alteração do jaspilito.

É conveniente afirmar que a evolução do 
minério ocorre concomitante à gênese das cavidades, 
pois como foi mostrado, os mecanismos envolvidos 
nos primeiros estágios de formação das cavidades 
(dissolução da sílica) são os mesmos processos de 
formação do minério. Alguns autores (Morris, 
1980,1985, Harmsworth, et. al, 1990, Dardenne; 
Schobbenhaus, 2001,  Costa, 2006), sugerem que a 
formação do minério friável de Carajás ocorre por 
lixiviação progressiva da sílica por  percolação de 
águas meteóricas descendentes atrelado também à 
oscilação da água subterrânea, portanto por 
processos de enriquecimento supergênico.

Sobrinho (op cit), desenvolveu um esquema 
interessante para mostrar a evolução da formação do
minério de ferro em Carajás (figura 06), que pode 
ser usado para contar a história de formação das 
cavidades, que pode ser concomitante tanto à 
evolução do minério, quanto à evolução do relevo. 

A autora explica que a exposição da camada 
de jaspilito e de suas encaixantes, Formação Igarapé 
Cigarra e Formação Parauapebas, dá início ao 
processo de alteração pelo intemperismo (Figura 06-
a). A alteração dos basaltos produz saprolito mais 
resistente do que o produto gerado pela alteração dos 
jaspilitos, causando relevo depressivo sobre as BIFs 
da Formação Carajás. Lagos são desenvolvidos 
sobre essa superfície (Figura 06-b). A partir do 
momento que há instalação de uma rede de 
drenagem associada à formação dos lagos, pode-se
dar início também à formação das cavernas, não na 
superfície ou nas bordas do relevo como afirmado 
por alguns autores, mas em sub-superfície (Figura 
06-c). Ao longo do perfil de alteração, onde as 
soluções são canalizadas por fraturas ou falhas e, 
neste caso, pelo próprio bandamento, o mergulho
das camadas pode favorecer ainda mais a infiltração 
da água. Na área do platô N4, as camadas de 
jaspilito têm mergulhos que alcançam 40º para oeste. 
Esse fato foi abordado nos trabalhos de Ribeiro 
(2003) que afirma que quanto à atitude do 
bandamento ou da foliação, é provável que estratos 
ou foliação com mergulhos acentuados favoreçam a 
infiltração de água e a dissolução dos minerais.
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O fluxo contínuo de água durante a estação 
chuvosa é possivelmente facilitado por amplas zonas 
de saída, pois conforme a evolução do relevo
prosseguia, a incisão dos cursos d’água aumentava, 
mantendo a eliminação do material (Sobrinho, 
2012). A autora conclui que com a evolução do 

processo de enriquecimento supergênico uma crosta 
laterítica foi desenvolvida sobre o minério e 
saprolito dos basaltos. A maior resistência da canga 
de minério e o contínuo processo de intemperismo 
causou a inversão do relevo (Figura 06-c).

Figura 06: (A) Exposição do Grupo Grão Pará à superfície, e à intensa ação do intemperismo; (B) Alteração dos 
basaltos produz saprolito mais resistente do que o produto gerado pela alteração dos jaspilitos, causando relevo 

depressivo sobre as BIFs   da   Formação Carajás. Lagos são desenvolvidos sobre essa superfície; (C) A evolução do 
processo supergênico desenvolveu uma crosta laterítica sobre o minério, mais resistente do que a laterita química 

desenvolvida sobre o saprolito basáltico, ao mesmo tempo há evolução das cavernas juntamente com a evolução do 
relevo e do minério. Essa diferença de resistência causou a inversão do relevo e preservou o minério de uma possível 

ação erosiva após seu desenvolvimento; (D) À medida que os processos de denudação mais recentes ocorrem, cavidades 
outrora escondidas são expostas à superfície e cavidade com cotas mais altas tendem a apresentar teto de canga e parede 

de jaspilito. (Modificado de Sobrinho, 2012).

4.4 As Cavidades na Evolução do Relevo

A formação das cavidades pode estar 
relacionada tanto com a evolução do minério quanto 
a evolução do relevo, destaca-se dois momentos: No 
primeiro, quando os lagos são instalados sobre a 
Formação Ferrífera, há condições propícias à 
formação do minério e das cavidades, ao mesmo 
tempo em que o relevo acima das camadas de BIF´s 
evolui de depressivo para um relevo em forma de 
platôs, sustentados por uma crosta laterítica como 
são observados hoje em dia. 

Por outro lado, num segundo momento, 
quando as cavidades já estão completamente 
formadas em subsuperfície, principalmente aquelas 
constituídas por teto e parede de jaspilito, a evolução

do relevo terá o papel de expor suas entradas nas 
encostas. À medida que os processos de denudação 
mais recentes evoluem, o nível de erosão vai se 
tornando cada vez mais profundo, rebaixando o 
relevo a cotas altimétricas cada vez menores, e 
expondo cavernas outrora escondidas (Figura 06-d). 
Essa constatação foi confirmada pelos dados 
estatísticos do item anterior que mostraram que 81% 
das cavidades em N4WS e 90% em N4E ocorrem na 
borda dos platôs. Isso nos leva a pensar que os 
processos de colapso das encostas apenas expõem 
cavidades já formadas por processos intempéricos 
mais antigos, principalmente as cavidades formadas 
à cota mais elevadas ou nas porções mais laterais 
dos platôs (Figura 07).
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Figura 07: Bloco diagrama esquemático, mostrando que 
o colapso das encostas e o desgaste no topo do platô 

podem expor cavidades já formadas principalmente as 
que se localizam em cotas altimétricas mais elevadas ou 

nas laterais dos platôs.

A tabela 03 mostra uma forte tendência das 
cavidades constituídas com teto de canga e parede 
de jaspilito, se concentrarem principalmente nas 
cotas mais elevadas, acima de 600m, ou seja, pode-
se supor que inicialmente parte das cavidades, com 
exceção das cavidades em rocha máfica, 
apresentavam tanto parede quanto teto de jaspilito,
mas à medida que o intemperismo e a erosão agiam 
sobre as porções mais elevadas dos platôs, os tetos 
que anteriormente eram de jaspilito ou de minério 
foram gradativamente dando lugar ao teto de canga, 
produto de seu intemperismo.

Os processos que hoje estão expondo as 
cavidades são os mesmos que nesse momento estão 
formando novas em profundidade. Essa constatação 
já havia sido feita por Maurity; Kotschoubey (1994), 
quando sugeriram a presença de “cavidades ocultas, 
localizadas sobretudo, no domínio das formações 
ferríferas, abaixo da canga hematítica, e detectadas 
somente através de sondagem e durante as 
campanhas de prospecção”.

Tabela 03: Mais de 80% das cavidades com teto de canga 
e parede de jaspilito em N4WS se concentram nas 
porções com cotas altimétricas superiores a 600m.

Litologia Topografia %

Teto e parede de 
Jaspilito

500 a 550 11
550 a 600 21
600 a 650 47
650 a 700 21

Teto de Canga e 
parede de jaspilito

550 a 600 18
600 a 650 32
650 a 700 50

4.5 Espeleogênese

Foram verificados alguns fatores que podem 
estar ligados à gênese e desenvolvimento das 
cavidades (Relatório interno do PROCAV, 2012), 
são eles:

a) Litológico: rochas naturalmente mais suscetíveis 
à dissolução que teriam maior possibilidade de 
desenvolver cavernas.

b) Estrutural: estruturas tais como dobras, falhas, 
fraturas, contatos litológicos, etc. desenvolveriam 
caminhos preferenciais para as soluções, 
facilitando a percolação e dissolução em 
determinadas zonas, cujo arranjo espacial seria 
propício para o desenvolvimento de cavidades.

c) Hidrológico (ou Hidrogeológico): o controle da 
infiltração, percolação, oscilação do lençol 
freático e presença de zonas menos permeáveis 
poderia favorecer a concentração da migração de 
água em determinados locais, onde a dissolução 
seria mais efetiva e haveria o desenvolvimento 
das cavidades.

d) Estratigráfico: haveria níveis estratigráficos mais 
propícios à dissolução dentro de uma 
determinada camada de rocha ou de uma 
formação litoestratigráfica. Poderia ser uma 
mudança na composição mineral ou na textura, 
naturalmente limitada a esse nível.

e) Abatimento: a dissolução de minerais provoca 
diminuição de volume em uma rocha sendo 
alterada pelo intemperismo. Caso essa dissolução 
alcance um volume expressivo (~30 a 40%) de 
rocha, certamente haverá um re-arranjo espacial 
para compensar a perda de volume, causando o 
abatimento e a formação de “vazios”.

f) Rocha “seladora”: a presença de rochas pouco 
permeáveis sobre rochas relativamente mais 
permeáveis é uma situação favorável ao 
desenvolvimento de cavernas.

É importante destacar que nenhum dos fatores 
deve atuar isoladamente na formação das cavidades, 
ao contrário, a combinação de um ou mais fatores, 
com o predomínio de um ou outro são importantes 
no desenvolvimento das mesmas.

5. CONCLUSÕES

Foi constatada a ordem de dissolução dos 
diferentes tipos de minerais silicosos: primeiro o 
chert e em seguida o jaspe, fato evidenciado pelo 
maior número de cavidades de dissolução 
desenvolvidas principalmente nas bandas silicosas e 
pelo desvio da rota de dissolução dos minerais 
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opacos. Dependendo da intensidade do 
intemperismo sofrido pela rocha, até mesmo os 
minerais opacos sofrem dissolução, no entanto há 
substituições e formação de minerais secundários, 
como hematita-2 e -3 e goethita. Há presença 
marcante de maghemita, substituindo a magnetita 
pelo processo de martitização. Após os processos de 
dissolução da sílica há grande redução de volume da 
rocha, levando ao desmantelamento das bandas 
residuais e mesmo erosão em subsuperfície. O 
mergulho das camadas e o próprio bandamento 
podem ter favorecido a percolação da água por esses 
caminhos preferenciais. A evolução das cavidades se 
dá concomitante à evolução do minério e do relevo, 
mas em um momento posterior (processos de 
denudação recentes) a evolução do relevo, terá o 
papel de expor as cavernas que já se encontram
formadas em sub-superfície, além de colaborar para 
a formação de outras. As cavernas expostas hoje 
podem ser apenas alguns exemplares de centenas de 
cavernas escondidas dentro dos platôs em que os 
processos erosivos ainda não foram suficientes para 
expô-las.

Conclui-se, portanto, que o fator básico inicial 
responsável pela formação das cavernas e do 
minério é o processo de dissolução da sílica, que 
acarreta em redução de volume da rocha de 30 a 
50%, dependendo da espessura inicial da banda 
silicosa pela percolação de águas por descenso, ou 
seja, por processos de alteração supergênica.
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Resumo
Grande parte das cavernas do corpo de minério S11D em Carajás ocorrem em formações ferríferas bandadas 
(jaspilitos) da Formação Carajás (Grupo Grão Pará). Os jaspilitos são formados por uma alternância 
centimétrica de bandas de minerais silicosos (chert, quartzo e jaspe) e bandas de minerais opacos (hematita, 
magnetita e maghemita). Verificou-se feições indicativas de processos de dissolução, principalmente na 
banda silicosa, mais suscetível à ação desses processos. A ordem de dissolução dos minerais observada foi: 
chert, quartzo granular e posteriormente jaspe. A lixiviação desses minerais promove a formação de 
cavidades de dissolução seguida pela precipitação de goethita em suas paredes, contribuindo para o 
enriquecimento em minerais ferrosos (minério de ferro). À medida que os processos de dissolução atuam 
com maior intensidade ocorrem colapsos e aumento da percolação de água meteórica através de estruturas 
como acamamentos, fraturas e falhas e, levando ao desenvolvimento e alargamento das cavernas. Os 
controles observados para a formação e evolução das cavernas são variados e atuam de forma integrada 
como, dissolução, litológico, estratigráfico, hidrogeológico, estrutural, por abatimento, relevo e topográfico.

Palavras-Chave: Serra Sul; Carajás; cavernas; dissolução.

Abstract
Most of the caves of the ore body S11D in Carajás occur in banded iron formations (jaspilites) from the 
Carajás formation (Grão Pará group). The jaspilites are formed by centimetric alternating bands of 
siliceous minerals (chert, quartz and jasper) and bands of opaque minerals (hematite, magnetite and 
maghemite). There are indicative features of dissolution processes, mainly in siliceous band, more 
susceptible to the action of these processes. The established sequence of mineral dissolution is: chert, 
granular quartz and lastly jasper. The leaching of minerals promotes the formation of dissolution cavitys 
followed by goethite precipitation in its walls, contributing to enrichment of ferrous minerals (iron ore). As 
the dissolution processes act with greater intensity breakdowns occur and the percolation of meteoric water 
is increased through structures such as beddings, fractures and faults and leading to the development and 
enlargement of caves. The controls for the formation and evolution of the caves studyed are varied and act in 
an integrated way, such as dissolution, lithological type, stratigraphic level, hydrogeological, structures, by 
landslip, relief and topography.

Key-Words: Serra Sul; Carajás; caves; dissolution.

1. INTRODUÇÃO

Cavernas ocorrem em sua maioria em 
ambientes carbonáticos, porém, também podem 
ocorrer em outras litologias como, arenitos, granitos, 
quartzitos e minério de ferro (AULER & PILÓ, 
2005). A Província Mineral de Carajás (PA) é uma 
das maiores áreas de ocorrência de minério de ferro 
do Brasil e do mundo, onde são encontradas 
cavernas em formações ferríferas. Os primeiros 
estudos em cavernas nesta área devem-se a Tolbert 

et al. (1971), que relata cavernas encontradas sob o 
manto de canga (crosta laterítica). Estudos 
espeleológicos nessa região tiveram avanço ao longo 
do tempo, como os trabalhos do Grupo 
Espeleológico Paraense-GEP. 

As cavernas em formações ferríferas podem 
ocorrer de quatro formas: a) com teto e paredes de 
canga; b) com teto de canga e paredes de jaspilito; c) 
com teto e paredes de jaspilito; e d) com teto de 
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canga e jaspilito e pardes de jaspilito (mista). Além 
de cavernas em rocha máfica.

Este estudo irá apresentar duas análises 
estatísticas, a análise topográfica onde foram 
consideradas 141 cavernas e análise litológica, 
considerando 76 cavernas. Dentre essas foram 
escolhidas 5 cavernas representativas para a análise 
petrográfica, S11D-0012, S11D-0034, S11D-0047,
S11D-0055 e S11D-0083. Essas análises objetivam 
observar se há um nível topográfico mais suscetível
à ocorrência de cavernas e um litotipo mais 
favorável para o seu desenvolvimento.

2. GEOLOGIA REGIONAL

A área de estudo está localizada na porção 
norte da Província Mineral de Carajás, na Bacia 
Carajás, no Cráton Amazônico.

O embasamento da Bacia Carajás é formado 
pelo complexo Xingu (ARAÚJO; MAIA, 1991). O 
Complexo Xingu, datado de 2.859±2 pelo método 
U/Pb em zircão (MACHADO et al., 1991), é
considerado o embasamento cristalino da Província 
Mineral de Carajás e a porção mais extensa desta, 
formado por corpos gnáissicos migmatíticos 
(tonalitos, trondhjemitos e/ou granodioritos), 
granulitos e granitóides (FEIO, 2011, 2012 et al.,
2013). Além desses, foram identificados corpos 
graníticos de idade arqueana intrusivos no 
embasamento (2,74-2,76 Ga; BARROS et al., 2001), 
Complexo Granítico Estrela, Granito Planalto, 
Granito Rancho Alegre e Suíte Plaquê.

Na Bacia Carajás o magmatismo mais 
significativo é representado pelo vulcanismo máfico 
do Supergrupo Itacaiúnas (2,76 Ga; WIRTH et al.,
1986; MACHADO et al., 1991), que é formado por 
rochas metavulcano-sedimentares e compreende os 
grupos Grão-Pará, Igarapé Salobo, Igarapé Pojuca, 
Buritirama e Igarapé Bahia (DOCEGEO, 1988). No 
corpo S11D aflora a parte inferior do Grupo Grão 
Pará: Formação Parauapebas, de idade 2.759±2 Ma,
constituída por basaltos e dacitos (MEIRELLES et 
al., 1984). Na porção intermediária está a Formação 
Carajás de idade 2.740±8 Ma (U-Pb SHRIMP, 
zircão, TRENDALL et al., 1998) constituída por 
formações ferríferas bandadas (BIF’s) de fácies 
óxido do tipo jaspilito, quase totalmente modificadas 
para corpos de minério hematítico (MACAMBIRA, 
2003). Na porção superior ocorre a Formação
Igarapé Cigarra (MACAMBIRA et al., 1990) 
concordantemente sobre a Formação Carajás e 
formada por basaltos bastante alterados 
hidrotermalmente, quartzo-wackes e quartzo-
arenitos. No topo do Grupo Grão Pará, porém fora 
da Serra Sul, ocorre a Formação Igarapé Boa Sorte 

(MACAMBIRA et al., 1990), composta 
essencialmente por siltitos com intercalações de 
folhelhos ambos carbonosos e carbonáticos (Tabela 
1).

Tabela 1: Proposta estratigráfica para sucessão do Grupo 
Grão Pará. Modificado de Macambira (2003).
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Formação 
Ig. Boa 
Sorte

Siltitos e folhelhos 
carbonáticos e arenitos 
subordinados

Formação 
Ig. Cigarra

Basaltos, tufos, BIF’s, chert,
quartzo wacke e quartzo 
arenito

Formação 
Carajás

Formações ferríferas e 
soleiras de basalto

Formação 
Parauapebas Basaltos e riolitos

COMPLEXO 
XINGU

Gnaisses granodioríticos, 
trondhjemíticos e tonalíticos

3. ANÁLISES GEOESTATÍSTICAS

As 76 cavernas analisadas foram reunidas em 
quatro grupos: 1) com teto e paredes de canga, 
correspondendo a 46%; 2) com teto de canga e 
paredes de jaspilito, correspondendo a 25%; 3) 
paredes e teto de jaspilito, 23%; 4) cavernas mistas, 
com porções de canga e jaspilito no teto, sendo as 
paredes apenas de jaspilito, correspondendo a 1%. 
Além disso, também foram identificadas cavernas 
formadas em rocha máfica alterada, correspondendo 
a 4% (Figura 1).

Para a análise topográfica foram consideradas 
141 cavernas levando em consideração a altitude em 
que ocorrem que varia de 350 a 900m (Figura 2). 
Verificou-se uma distribuição desde altitudes de 
400m a 850m, entretanto, foi possível observar um 
nítido controle altimétrico, em alta vertente, com a 
maioria das cavernas (70%) concentradas em 
altitudes mais elevadas, entre 650 e 800m (Figura 3).

O corpo S11D apresenta duas feições 
distintas, borda e topo de platô, dessa forma foi 
possível notar que há uma variação na concentração 
de cavernas nas duas feições do relevo. Para 
quantificar essa variação foi estabelecido o 
parâmetro de Densidade de Cavernas – DC (número 
de cavernas por km²). Primeiramente foi calculada a 
área do corpo S11D totalizando 18 km2,
posteriormente foram calculadas as áreas de topo de 
platô 15 km2 e a borda 3 km2 (porção superior da 
encosta). Para essa análise foram consideradas 76 
cavernas, distribuídas na área coberta pelo mapa 
geológico da Figura 4.

As cavernas encontradas no topo do platô 
somam 37, equivalentes a 48%, o que corresponde a 
uma DC de 2,4/km2 enquanto nas encostas foram 
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quantificadas 39 cavernas, equivalentes a 52%, o 
que corresponde a uma DC de 13/km2. Dessa forma 
é possível demonstrar numericamente a elevada 
densidade de ocorrência de cavernas na encosta do 
platô, cinco vezes maior que no topo (Figura 5).

Possivelmente essa concentração se deve ao 
fato de que a borda é esculpida através de processos 
erosivos ocasionando solapamento das encostas 
moldando assim um relevo recente o qual expõe 
cavernas preexistentes.

Figura 1: O gráfico demonstra a quantidade e a porcentagem correspondente dos cinco litotipos nos quais as 76
cavernas foram agrupadas: canga de minério, teto de canga e parede de jaspilito, teto e parede de jaspilito, mista e 

máfica.

Figura 2: Mapa ultrapassando os limites do corpo S11D, mostrando as cavernas na área de acordo com as cotas 
topográficas

Figura 3: Gráfico mostrando a quantidade e a porcentagem das 141 cavernas nos diferentes níveis altimétricos, sendo 
notado que em cotas mais elevadas a concentração é maior.
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Figura 4: Mapa geológico da Serra Sul, corpo S11D, mostrando as 76 cavernas consideradas no trabalho
(destaque para as cavernas estudadas em detalhe). Modificado de Rezende; Barbosa, 1972.

Figura 5: Mapa geológico da Serra Sul, corpo S11D mostrando as cavernas encontradas no topo e na borda do platô.

4. PETROGRAFIA
De acordo com a classificação petrográfica de 

formações ferríferas de Sobrinho (2012) que leva em 
consideração o grau de alteração intempérica das 
rochas, foi possível individualizar em Serra Sul dois 
tipos: a) jaspilito pouco alterado e b) jaspilito 
alterado.

O jaspilito pouco alterado apresenta um baixo 
grau de intemperismo (Figura 6a, b), bandamento 
característico, com a alternância de bandas de 
minerais opacos, (espessura de 4 a 7 mm) e bandas 
silicosas, (espessura de 3 a 7 mm). Estas rochas 
foram coletadas nas proximidades da caverna S11D-
0012 e o afloramento encontrava-se disposto na 
forma de blocos in situ. As rochas apresentam além 
de estruturas de acamamento, característico das BIF, 
pequenas dobras que foram atribuídas a produto de 
escorregamentos (slumps) sin-deposicionais 
(Macambira, 2003) ou de um evento secundário 
deformacional (Figura 6b, d). 

Através da análise minerográfica observou-se 
que as bandas de opacos são compostas 
essencialmente por hematita, magnetita e 
maghemita, além de finas lâminas de chert com 
espessura de 0,02mm, mostrando a preservação da 
laminação plano-paralela. A hematita ocorre como 
uma massa criptocristalina branca acinzentada, 
anisotrópica, com baixa porosidade, denominada de 
hematita-2, provavelmente oriunda do processo de 
alteração da magnetita. A magnetita foi observada 
como ilhas, apresenta coloração cinza rosada, é 
isotrópica e está associada a maghemita que é a 
forma metaestável da hematita. A maghemita possui 
coloração cinza azulada, isotrópica e é formada pela 
alteração da magnetita, em uma das fases do 
processo de martitização (Figura 6c). Nessas bandas 
também foram encontrados pequenos aglomerados 
de cristais de quartzo formando ilhas (Figura 7a). 
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Figura 6: a) e b) Jaspilito pouco alterado, mostrando bandamento característico, alternância entre bandas de minerais 
opacos e bandas de chert; c) Banda de opacos composta por uma massa de hematita e imersos nessa massa magnetita e 
maghemita (obj20x, luz refletida, nicóis paralelos); d) Alternância entre a banda de opacos e a banda silicosa composta 

por chert e cristais de quartzo evidenciando o dobramento das bandas (obj2,5x, luz transmitida, nicóis cruzados.

As bandas silicosas são formadas por chert 
(quartzo criptocristalino, menores que 0,01 mm), 
quartzo granular ameboide (Figura 7b, c) e cristais 
de quartzo em que a atuação da 
diagênese/compactação foi maior, originando 
contatos retos isolados em alguns cristais (Figura 
7d). É possível notar ainda na banda silicosa uma 
grande variação no tamanho e forma dos cristais 
(Figura 7b). Esta variação pode ser devido a 
recristalização causada pela pressão das camadas de 
opacos sobrejacentes. Outra feição observada em 
alguns locais é o interrompimento das bandas 
ocasionados por truncamento, através de feições de 
caráter rúptil, fraturas.

O jaspilito alterado apresenta algumas 
características como o bandamento composicional 
não tão nítidos, sendo que em algumas porções não é 
possível observar a presença das bandas de sílica, 
pois a rocha já encontra-se parcialmente alterada 
para minério de ferro, com a sílica quase que 
completamente lixiviada (Figura 8a). O aumento do 

processo de lixiviação pode levar à formação de 
cavidades ocasionadas pela dissolução dos minerais 
mais solúveis. Esse processo ocorre 
predominantemente na banda de jaspe/chert 
enquanto na banda de opacos é muito incipiente 
(Figura 8a). A grande maioria das cavidades de 
dissolução encontra-se alinhadas nas bandas 
silicosas, seguindo uma direção preferencial, que 
representa o acamamento do jaspilito.

As cavidades de dissolução se formam em 
locais onde os processos químicos atuam com maior 
facilidade, em zonas de fraqueza. Primeiramente 
elas se formam nas bandas silicosas, devido o 
quartzo ser mais suscetível a lixiviação. Com o 
aumento da alteração intempérica as bandas de 
opacos também são lixiviadas, porém com 
frequência bem menor (Figura 8b). Outro local 
propício à formação de cavidades é no contato da 
banda silicosa com a banda de opacos e também 
podem ser encontradas em um estado mais elevado 
de alteração na canga de minério (Figura 9).
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Figura 7: a) Cristais de quartzo aglomerados na banda de opacos formando ilhas (obj2,5x, luz refletida, nicóis 
paralelos); b) Banda silicosa com cristais de quartzo de diferentes tamanhos (obj2,5x, luz transmitida, nicóis cruzados. 

c) Banda de quartzo granular em contato reto com a banda de opacos (obj5x, luz transmitida, nicóis cruzados); 
d) Cristais de quartzo, com contato reto e em alguns pontos lobular entre os cristais de quartzo (obj10x, luz transmitida, 

nicóis cruzados).

Figura 8: a) Amostra de mão AM-04 onde é possível observar a sílica quase que totalmente lixiviada e a formação do 
minério de ferro; b) Cavidades formadas por dissolução na banda de jaspe e na banda de opacos.
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Figura 9: Amostra de rocha do teto da caverna S11D-
0055, coletada na interface canga/minério. A rocha é 

formada por canga e apresenta cavidades de dissolução.

A banda de opacos é predominantemente 
formada por magnetita, hematita e maghemita, além 
de goethita bordejando as cavidades de dissolução 
(Figura 10a). Uma característica marcante das 
bandas de opacos nessas rochas é a presença de 
hematita-1, que pode ser encontrada como uma 
massa criptocristalina, relativamente porosa e é 
classificada como hematita primária, além da

hematita-2, que apresenta-se de duas formas: 
disposta como uma massa proveniente da alteração 
da magnetita, onde ainda há resquícios de magnetita 
em forma de ilhas, ou na borda de cristais de
magnetita, apresentando-se como pseudomorfos 
(Figura 10b).

Na banda de opacos é possível observar 
cavidades de dissolução bordejadas e preenchidas 
por goethita (Figura 10a), evidenciando graus de 
alteração intempérica elevados, entretanto a rocha 
ainda preserva características primárias como 
lâminas de jaspe plano-paralelas (Figura 10c).

Com o aumento do grau de intemperismo do 
jaspilito, há o aumento na quantidade de hematita-2. 
Isso é possível devido a processos de martitização. 
Observa-se também que essa alteração ocorre da 
borda para o centro do cristal que ainda preserva o 
hábito da magnetita (Figura 10b). Também foram 
encontrados cristais de magnetita alterando-se para a 
maghemita (Figura 11a). Outro mineral formado foi 
a goethita, que em algumas porções da rocha 
encontra-se associada a argila (Figura 11b).

Figura 10: a) Massa de hematita com goethita (Gt) bordejando as cavidades de dissolução (obj20x, luz refletida, nicóis 
paralelos); b) Cristais de hematita euédrica, comportando-se como pseudomorfos de magnetita. Classificada neste 
trabalho como hematita-2 (Hem-2) (obj20x, luz refletida, nicóis paralelos); c) Lâminas de jaspe plano-paralelas 

presentes na banda de opacos (obj10x, luz refletida, nicóis paralelos).
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Figura 11: a) No centro da figura notar um cristal de magnetita (Mgt) alterado para maghemita (Mgh) nas bordas 
(obj20x, luz refletida, nicóis paralelos); b) Goethita (mineral de coloração marrom) bordejando as cavidades de 

dissolução associada a argila (mineral de coloração esverdeada) (obj20x, luz refletida, nicóis paralelos).

5. DISCUSSÕES 

A partir dos resultados deste trabalho foi 
possível estabelecer parâmetros e controles para a 
formação e a evolução das cavernas desenvolvidas 
em formações ferríferas no corpo S11D, Serra Sul. 
Tais fatores atuam em conjunto, no entanto, em 
algumas cavernas ou grupo de cavernas, alguns 
fatores são mais importantes que outros. Assim, os 
estudos de detalhe dos aspectos geológicos e 
petrográficos, macroscópicos e microscópicos, 
foram fundamentais para o entendimento da 
formação dessas cavernas desde a escala 
microscópica até a regional. 

Os controles avaliados são descritos abaixo:

1) Litológico: haveria rochas naturalmente mais 
suscetíveis à dissolução que teriam maior 
possibilidade de desenvolver cavernas.

2) Estrutural: estruturas tais como dobras, falhas, 
fraturas, contatos litológicos, e outras, 
desenvolveriam caminhos preferenciais para as 
soluções, facilitando a percolação e dissolução 
em determinadas zonas, cujo arranjo espacial 
seria propício para o desenvolvimento de 
cavernas.

3) Hidrológico e Hidrogeológico: o controle da 
infiltração, percolação, oscilação do lençol 
freático e presença de zonas menos permeáveis 
poderia favorecer a concentração da migração de 
água em determinados locais, onde a dissolução 
seria mais efetiva e haveria o desenvolvimento 
das cavernas.

4) Estratigráfico: haveriam níveis estratigráficos 
mais propícios à dissolução dentro de uma 
determinada rocha ou de uma formação 
litoestratigráfica. Poderia ser uma mudança na 
composição mineral ou na textura, limitada a 

uma posição estratigráfica, ou seja, níveis mais 
solúveis dentro do pacote de jaspilito.

5) Por abatimento: a dissolução de minerais provoca 
diminuição de volume em uma rocha que está 
sendo alterada pelo intemperismo. Caso essa 
dissolução alcance um volume expressivo (~30 a 
40%) de rocha, certamente haverá um re-arranjo 
espacial para compensar a perda de volume, 
causando o abatimento e possivelmente a 
formação de cavernas.

6) Rocha “seladora”: a presença de rochas pouco 
permeáveis, como diques ou uma crosta 
laterítica, em contato com rochas relativamente 
mais permeáveis é uma situação favorável ao 
desenvolvimento de cavernas. Pois esses corpos 
pouco permeáveis direcionam o fluxo de água 
para uma determinada região, canalizando-a.

O controle topográfico foi evidenciado a partir 
da análise que mostra 70% das cavernas encontradas 
em Serra Sul ocorrendo em alta vertente (650 a
850m). Essa concentração deve-se possivelmente ao 
fato de que nesse intervalo de altitudes ocorreram 
oscilações do lençol freático, que durante a evolução 
do relevo os processos de denudação contribuíram 
com a percolação de água mais intensa. Isso foi 
ressaltado, pois verificou-se que há uma maior 
ocorrência de cavernas em maiores altitudes (vide 
Figura 3), ou seja, num desnível de 450m (de 400 a 
850m) a grande maioria das cavernas está 
concentrada nos 200m mais superiores (650 a 
850m)..

A evolução do relevo acaba por expor as 
camadas de jaspilito juntamente com suas 
encaixantes à superfície (Figura 12a). Após a 
exposição do Grupo Grão Pará à atuação do 
intemperismo, os basaltos são transformados em 
saprolito argiloso relativamente mais resistente que 
o produto de alteração do jaspilito, gerando uma 
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depressão na região onde a BIF aflora. Dessa forma 
a drenagem é canalizada diretamente para essa 
região depressiva, com formações de lagos em sua 
superfície (SOBRINHO, 2012) (Figura 12b), 
facilitando a percolação da água meteórica para 
porções subterrâneas do platô, ocasionando a 
dissolução da camada silicosa e a formação do 
minério de ferro (Figura 12c). Esse processo acarreta 
na diminuição no volume da rocha de ~30 a 40%, 
levando ao abatimento e formação de cavernas 
(Figura 12d). A camada silicosa é mais facilmente 
dissolvida, em relação à banda de minerais opacos. 
A ordem de dissolução desses minerais silicosos se 
dá da seguinte forma, sendo que o chert possui 
maior facilidade de dissolução (SOBRINHO, 2012).

chert → quartzo granular→ jaspe

A diferença da resistência desses minerais à 
lixiviação pode ser explicada pela diferença de 
tamanho dos grãos. Dorr (1964) afirma que o fator 
textural que controla o processo de formação 
supergênica do minério é a solubilidade do quartzo, 
em função do tamanho de seus grãos. Ou seja, 

quanto menor o tamanho do quartzo, mais solúvel 
ele será, em função do aumento da superfície de 
contato. Com relação à dissolução do jaspe ser 
posterior à do chert e do quartzo granular, pode ser 
explicado devido à impregnação do jaspe por 
hematita, tornando-o mais resistente, além do 
posicionamento do jaspe na banda de sílica, sendo 
mais próximo do contato com as bandas de opacos, 
enquanto a sílica “pura” (chert e quartzo granular) 
ocupa a parte central da banda. Possivelmente, as 
camadas de opacos sobrepostas e sotopostas, menos 
permeáveis, “protegeriam” mais o jaspe, canalizando 
a maior parte do fluido para a região central da 
banda silicosa (SOBRINHO, 2012). Concomitante 
ao processo de dissolução das camadas silicosas do 
jaspilito, ocorre a geração de minério de ferro e 
formação de cavidades de dissolução e, 
consequentemente a continuidade do processo dará 
origem as cavernas. No início do processo, 
certamente pequenas, mas que aumentariam 
consideravelmente, em função do aporte e dos 
caminhos da água de percolação.

Figura 12: a) Figura mostrando a exposição do Grupo Grão Pará à superfície, possibilitando a atuação do 
intemperismo; b) Alteração dos basaltos produzindo saprolito mais resistente do que o produto gerado pela alteração 

dos jaspilitos, causando um relevo depressivo sobre as BIF’s da Formação Carajás, com o desenvolvimento de lagos; c) 
formação do minério de ferro com a lixiviação da sílica e d) formação de cavernas através do abatimento.
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A partir desses processos, as cavernas se 
desenvolveriam nas porções subterrâneas do platô, 
em diferentes posições laterais e altitudes, 
controladas por feições locais, tais como dobras, 
falhas, fraturas, contatos geológicos, lençol freático, 
e outros. Posteriormente, as cavernas podem ser 
expostas de acordo com o modelamento do relevo, 
pois à medida que ocorre erosão, há um recuo das 
encostas e consequentemente exposição das 
cavernas. Esse fato é sustentado, pois a maioria das 
cavernas ocorrem na borda dos platôs (13 
cavernas/Km2), com frequência cinco vezes maior
que as cavernas encontradas no topo do platô, (2,6 
cavernas/Km²) (Figura 13).

A Serra Sul pode ser considerada como um 
Pediplano Pliocênico, devido ao aplainamento dos 
seus topos, que são testemunhos de uma superfície 
de aplainamento Neógena. Segundo Boaventura 
(1974) o processo de modelamento do relevo na 
região teve início no Cenozoico Inferior e cessou no 
final do Plioceno. Até os dias atuais os processos 
erosivos continuam atuantes, entretanto com uma 
menor intensidade.

Figura 13: Bloco diagrama esquemático mostrando 
cavernas desenvolvidas em Formações Ferríferas 

Bandadas.

6. CONCLUSÕES

As BIF’s da Serra Sul são compostas 
mineralogicamente por magnetita, hematita e 
maghemita na banda de minerais opacos e, chert, 
jaspe e quartzo, banda de minerais silicosos. Há uma 
quantidade acentuada de maghemita nas rochas mais 
alteradas, mineral oriundo do processo de 
martitização.

A dissolução é o controle mais atuante para 
formação das cavidades de dissolução e contribui, 
junto com a erosão, para o desenvolvimento das 
cavernas. Este processo atua primeiramente na 
banda de sílica, pois é a camada mais solúvel, sendo 

a seguinte ordem de dissolução dos minerais: 
primeiramente chert, quartzo granular e por fim 
jaspe.

Com o avanço do processo supergênico há um 
aumento na quantidade de hematita e no volume das 
cavidades de dissolução, além disso, a goethita, 
mineral neoformado, também tem um aumento 
considerável nas rochas mais alteradas. Também foi 
possível observar cavidades de dissolução na banda 
de minerais opacos, porém com menor expressão 
que na banda silicosa. Estas cavidades geram um 
aspecto poroso. 

O relevo também pode ser considerado um 
importante controle na formação das cavernas, pois 
atua como agente facilitador na infiltração e 
percolação de águas meteóricas para o interior do 
platô, bem como na exposição de cavernas pré-
existentes. Devido a exposição destas cavernas a 
densidade de cavernas na borda do platô é cinco 
vezes maior que no topo.

Nas análises geoestatísticas foram 
consideradas duas amostragens, sendo 76 cavernas 
para a análise litológica, em que 46% destas são 
formadas por teto e paredes de canga e 141 cavernas 
para análise topográfica, em que 70% encontram-se 
em cotas altimétricas elevadas, entre 650m a 850m.

As cavernas estão em constante processo de 
evolução, sendo o controle hidrológico/
hidrogeológico um dos responsáveis por isso, 
através da infiltração, percolação e oscilação do 
lençol freático. As estruturas rúpteis como falhas e 
fraturas podem auxiliar a formação e crescimento de 
cavernas, atuando como tramas estruturais, 
facilitando a percolação da água.

A formação e evolução das cavernas estão 
associadas a processos supergênicos e controles 
variados (litológico, estrutural, hidrogeológico, 
estratigráfico) que atuaram de forma integrada, mas 
com intensidades distintas. Concomitante à 
formação das cavernas houve a geração do minério 
de ferro.

Os resultados deste trabalho contribuirão para 
o entendimento da geração e evolução de cavernas 
originadas em formações ferríferas, bem como a 
formação do minério de ferro, tanto em Carajás 
como no Quadrilátero Ferrífero e em outras porções 
do mundo.
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