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RESUMO: O trabalho consiste na análise de minerais pesados detríticos encontrados nos 
sedimentos das praias oceânicas entre Maricá e Niterói, situadas no estado do Rio de Janeiro, 
com o objetivo de investigar sua proveniência.  Para isso, além de processos convencionais de 
análise de minerais pesados, que incluem concentração em bateia, separação por liquido 
denso, separação por susceptibilidade magnética e análise em lupa binocular, foram feitas 
análises químicas pontuais em grãos de granada, utilizando microscópio eletrônico de 
varredura (MEV). A análise da distribuição granulométrica dos sedimentos em cada ponto 
amostrado também fez parte do estudo. Foram coletadas 14 amostras de sedimentos ao longo 
de aproximadamente 45 km de litoral, que após o processamento para concentração dos 
minerais pesados resultou em gráficos de distribuição mineralógica e concentração de minerais 
pesados por ponto de coleta, além de observações sobre a morfoscopia dos grãos. A partir dos 
resultados da análise química dos grãos de granada em sedimento e em lâminas de três 
litotipos que afloram na região, obtiveram-se diagramas ternários composicionais (Piropo – 
Almandina/Espessartita – Grossulária/Andradita/Uvarovita) para a correlação dos sinais de 
proveniência. Na análise em lupa binocular foram identificados os seguintes minerais em 
proporções variadas: ilmenita, leucoxênio, turmalina, sillimanita, granada, zircão, limonita, 
magnetita, rutilo, diopsídio, apatita, monazita, espinélio, titanita, epidoto, cianita, hematita, 
biotita, estaurolita e anfibólio. A partir do gráfico com as proporções da mineralogia descrita por 
ponto, juntamente com informações sobre a mineralogia das rochas aflorantes, foi possível 
fazer uma correlação positiva. Entretanto, alguns resultados foram incompatíveis, como por 
exemplo, a presença de cianita, que não é descrita em rochas da região de estudo, mas em 
unidades do Terreno Cabo Frio, NE do estado do Rio de Janeiro. Possivelmente isso ocorre 
devido à deriva litorânea que redistribui os sedimentos ao longo da costa. A morfoscopia 
mostrou grãos majoritariamente angulosos, inclusive nos grãos de minerais de moderada 
estabilidade. Além disso, nos gráficos de distribuição de minerais pesados por ponto de coleta 
observou-se que próximo aos promontórios rochosos ocorreu um aumento significativo na 
concentração de minerais pesados. A partir dos resultados obtidos na análise granulométrica 
observamos que as amostras em sua maioria são mal graduadas e moderadamente bem 
selecionadas. A granulometria engrossa bastante na região das restingas de Maricá e 
Itaipuaçu, onde observamos grânulos bem arredondados e um decréscimo na concentração 
dos minerais pesados. As análises químicas obtidas no MEV possibilitaram a comparação 
entre a composição dos grãos de granada coletados nas praias com os grãos de granada das 
rochas de unidades aflorantes na região (Gnaisse Cassorotiba, gnaissse Facoidal - Suíte RJ, e 
Unidade Palmital), cujos resultados mostraram sinais de proveniência positivos para o gnaisse 
Facoidal e Unidade Palmital, que são as rochas aflorantes no litoral, corroborando assim a 
hipótese de que a maioria dos grãos detríticos está próxima a sua fonte.  
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