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RESUMO: As suítes alcalinas do Brasil ocorrem ao longo de dois lineamentos magmáticos 
tendo direções  NW-SE e NE-SW. A intrusão alcalina do Morro Redondo (RJ) está incluída no 
alinhamento Poços de Caldas-Cabo Frio (NW-SE) e é composta por nefelina-sienitos, 
alcalisienitos, fonotefritos e fonolitos (Brotzu et al., 1989), com idades atingindo desde 68+-4,9 
Ma a 70 Ma (Guedes, 2005) e 74+-0,5 Ma (Mota, 2012). Apesar dos avanços obtidos nos 
estudos geológicos do Maciço do Morro Redondo, há necessidade de se avançar em relação à 
mapeamento geológico de detalhe para uma melhor compreensão da dinâmica geológica local. 
O objetivo desse trabalho é estipular limites geológicos reconhecíveis em campo da intrusão 
alcalina do Morro Redondo com utilização de aerogamaespectometria. Os métodos geofísicos 
se basearam no levantamento aerogamaespectométrico aplicado pela CPRM (2013), nos quais 
os dados obtidos foram processados no GEOSOFT. O processamento gerou grids e mapas 
com informações de isótopos de U, Th, K e razões U/K, Th/K e U/Th. Os mapas de K, eTh, eU, 
eU/K, eTh/K e eU/eTh permitiram um melhor entendimento da intrusão, que apresenta 
zoneamentos. O mapa de U/Th apresenta baixos valores ao sul do maciço, delineia a parte sul 
do Ribeirão Vermelho e com alto valor na borda leste. O mapa de razão eU/K apresenta 
valores baixos nos Rios Paraíba do Sul e Ribeirão Vermelho, com altos valores no alto a 
sudoeste e norte do maciço. No mapa de razão eTh/K, observam-se valores negativos para o 
Rio Paraíba do Sul, moderados para a porção à oeste do maciço e altos valores à nordeste e 
sul. No maciço em si apresenta-se uma pequena anomalia positiva na região sudoeste e altos 
ao norte, além de moderados valores para o sul do maciço. No mapa de percentual de 
Potássio, é perceptível o limite do Rio Paraíba do Sul por anomalia positiva, assim como a 
região subjacente Oeste do maciço e parte da Bacia de Resende, enquanto que na porção sul 
da área encontra-se anomalias negativas. Para o mapa de equivalência de Th, o Rio Paraíba 
do Sul identifica-se por anomalias negativas, o sul e leste do maciço também apresentam 
valores baixos e os valores altos são encontrados tanto na porção oeste tanto do maciço do 
Morro Redondo quanto de sua região oeste. Os valores equivalentes de U são muito 
semelhantes aos de Th, cabendo um melhor entendimento das diferenças de comportamento 
desses isótopos por meio do mapa de razões U/Th. As diferentes descrições da área de estudo 
reportada acima permitiu a identificação de alvos de interesse de estudo na região nordeste do 
maciço, enquanto que a porção à oeste do maciço é identificada como a manifestação 
isotópica da brecha associada a intrusão do Morro Redondo. Para a referida litologia, os mapas 
gamaespectométricos de K, eU e eTh apresentaram-se úteis na discussão de seus limites, 
sugerindo possíveis novas inferências para discussão.  
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