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APRESENTAÇÃO

A publicação do terceiro volume da série Contribuições à Geologia da Amazônia consolida a tradição editorial do
Núcleo Norte da Sociedade Brasileira de Geologia (SBG-NO). A iniciativa de publicar coletâneas de trabalhos completos
apresentados nos Simpósios de Geologia da Amazônia (SGA) teve início em 1994, com a edição de um número especial do
Boletim Paraense Emílio Goeldi, relativo ao IV SGA. Em 1997, M. L. Costa e R. S. Angélica coordenaram a elaboração do
livro Contribuições à Geologia da Amazônia, que reuniu 14 trabalhos submetidos ao V SGA. A série teve seqüência com a
publicação em 2001 do segundo volume, com 11 trabalhos apresentados VI SGA, organizado por N. J. Reis e M. A. S.
Monteiro.

Em novembro de 2001 a SBG-NO realizou o VII Simpósio de Geologia da Amazônia, em Belém do Pará. Este evento,
cuja temática foi Verticalização Mineral na Amazônia, contou com a participação de conferencistas de destaque no cenário
nacional, representando instituições governamentais, ONGs, empresas públicas e privadas. Na programação científica, além
das sessões temáticas comuns aos eventos de geociências, o simpósio contou com três workshops, Evolução Geodinâmica do
Escudo das Guianas, Petróleo e Gás Natural na Amazônia e Carajás e Províncias Minerais Adjacentes, que reuniram
palestrantes de destaque nacional e internacional.

Dos 257 resumos expandidos submetidos ao VII SGA, 26 foram submetidos na forma de artigos para publicação neste
terceiro volume do livro Contribuições à Geologia da Amazônia. Todos foram avaliados pelos editores e por revisores de
renome, especialistas no tema do artigo, sendo que 23 artigos foram aceitos para publicação, além da conferência de abertura
do VII SGA, proferida pelo Exmo. Sr. Governador do Estado do Pará Almir Gabriel, adaptada na forma de artigo científico.

Mais de 40 revisores e consultores, vinculados a doze universidades brasileiras, à CPRM – Serviço Geológico do Brasil
e Petrobras, além de profissionais autônomos, contribuíram para garantir qualidade técnica e formal aos artigos.

Evandro Luiz Klein
Marcelo Lacerda Vasquez

Lúcia Travassos da Rosa-Costa
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1

* Texto organizado por Nélio G.A.M Rezende e Taylor A. Collyer, a partir da conferência de abertura do VII Simpósio de Geologia da Amazônia, proferida
pelo do Exmo. Sr. Governador do Estado do Pará.

INTRODUÇÃO

O Governador Almir Gabriel iniciou sua exposição
agradecendo a deferência de ter sido escolhido Presidente de
Honra do VII Simpósio de Geologia da Amazônia.  Manifes-
tou, ainda, sua enorme alegria pela dimensão desse evento,
congregando mais de 400 participantes, com a produção de
257 trabalhos, uma proporção extraordinária para encontros
dessa natureza.

Fez uma retrospectiva das ações de seu governo, en-
fatizando que num Estado que ocupa uma área da ordem de
1.250.000 km2, não se pode trabalhar, isoladamente,  em pers-

pectiva do mini, do pequeno, do médio, do grande, ou do
mega empreendimento. Há que se pensar no conjunto. Do
mini ao mega. De outra forma não se terá condições de trans-
formar, e melhorar, as condições de vida de toda a popula-
ção. É ingenuidade a concentração de ações em atividades
exclusivamente extrativistas.

MODELO DE DESENVOLVIMENTO

A filosofia do governo estadual é desenvolver sem
devastar. Aproveitar o que já está devastado, melhorando
índices de produtividade, tanto na agricultura como na pecu-

Pará – desenvolvimento, mineração e ambiente

Almir José de Oliveira Gabriel

Governador do Estado do Pará

ABSTRACT

The Pará State government’s philosophy is developing without destruction, consolidating the already open development frontiers,
and making use of the modern notion of “Axes of Development”. The state government has as a priority, to support activities such as agro-
industry, tourism and mineral vertical integration. Despite the important role played by the state as a major ore producer, the human
activity, the low value aggregation, and the high dependence of the external market, lead the State Government to  emphasize the mineral
vertical integration. Carajás, Tapajós, Gurupi, Andorinhas-Sapucaia, Xingu-Bacajá, and the National Reservation of Copper and associated
minerals, are the main mineral provinces of the state. Within this scenario, the reserves of iron, aluminum, kaolin, copper, manganese,
nickel and gold, as well as limestone, gemstones, phosphate, tin, dimension stones and building material are highlighted. The government
stimulates investments in beneficiation of iron, aluminum and kaolin, as well as the establishment of jeweler poles and factories for
milling of agricultural limestone in several regions of the state. The Program of Basic Information for Investors yielded, in addition to the
geological map of the Pará Sate, maps of gemstones occurrences, investment opportunities, caverns and archeological sites, all bilingual
(Portuguese and English). Those interested in invest in gold, bauxite, syenite, tin, mineral water, copper, limestone and clay, can count
with adequate harbor  infrastructure and a wide network of electric energy distribution.

Keywords: Brazil, Pará State, Mineral Economy, Mineral Resources, Mineral Vertical Integration

RESUMO

A filosofia do Governo do Pará é desenvolver sem devastar, consolidando as fronteiras de desenvolvimento já abertas, utilizando-
se da moderna visão de Eixos de Desenvolvimento. Como prioridade, vem dando sustentação às seguintes atividades: agroindústria,
turismo e verticalização mineral. Apesar do papel relevante como produtor de minérios, a atividade humana, a baixa agregação de valor e
a elevada dependência ao mercado externo, priorizam ações no sentido da verticalização mineral. Entre as principais províncias minerais
do Estado, estão a Província Mineral de Carajás, a Província Aurífera do Tapajós, a Província Aurífera do Gurupi, a Província Aurífera de
Andorinhas-Sapucaia, a Província Mineral da Reserva Nacional do Cobre e Associados e a Província Mineral Xingu-Bacajás. Nesse
cenário destacam-se as reservas de ferro, alumínio, caulim, cobre, manganês, níquel e ouro, além de calcário, gemas, fosfato, estanho,
rochas ornamentais e material de uso imediato na construção civil, entre outros. O Governo tem estimulado empreendimentos para
beneficiamento de ferro, alumínio e caulim, bem como a implantação de pólos joalheiros em diversos municípios do Estado e a implantação
de usinas moageiras de calcário agrícola. No Programa de Informações Básicas a Investidores, foram produzidos o Mapa Geológico do
Estado, o Mapa de Ocorrência de Gemas, o Mapa de Produção dos Municípios, o Mapa de Oportunidades de Investimento nas Mesorregiões,
o Mapa de Cavernas e Sítios Arqueológicos do Estado, e o Sumário Mineral, todos com texto bilíngüe (português e inglês). Entre as
oportunidades de investimento, computam-se jazidas de ouro, bauxita, sienito, estanho, água mineral, cobre, calcário e argilas. Para isso,
o Governo dispõe de mecanismos de incentivo, oferece uma infra-estrutura portuária adequada e uma abrangente rede de distribuição de
energia.

Palavras chaves: Brasil, Pará, Economia Mineral, Recursos Minerais, Verticalização Mineral
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ária, cujas performances são inaceitáveis. É imperiosa a con-
solidação das fronteiras já abertas.

Outro ponto importante foi a substituição da estraté-
gia de Pólos de Desenvolvimento, que durante décadas foi
adotada em toda a América Latina. Passou-se a utilizar a vi-
são de Eixos de Desenvolvimento, absolutamente essencial
e moderna. Nesse contexto, destacam-se os eixos das bacias
hidrográficas, aliando  desenvolvimento econômico, social e
ambiental. No Estado do Pará destacam-se os eixos Tocan-
tins-Araguaia, Tapajós- Teles Pires (ou da BR-163), Transa-
mazônica e Margem Esquerda do Rio Amazonas.

PRIORIDADES

Como animador do desenvolvimento, o Governo vem
dando sustentação às seguintes prioridades:

a) Agroindústria, de repercussão imediata.
b) Turismo, com repercussão a médio pra-

zo. O Pará detém 50% das potencialida-
des de turismo na Amazônia. O capital
já existe. O bem já existe. Só precisam
ser explorados.

c) Verticalização mineral, cujas diretrizes
têm de ter uma  permanência maior, a
fim de, realmente contribuírem para o
desenvolvimento do Estado.

VERTICALIZAÇÃO MINERAL

O Setor Mineral
Inicialmente, importa realçar que, felizmen-

te, as ações atuais para utilização de hidroelétricas e
de bens minerais coincidem com um momento de
consciência extraordinária na questão ambiental, o
que permite que se avance nesse campo.

Os investimentos diretos no setor mineral
entre 1999 – 2001 foram da ordem de R$ 45 mi-
lhões. Isso é justificado pelo fato do Estado do Pará,
com 1.253.164 Km2 de extensão territorial, pos-
suir um patrimônio mineral que o destaca nacio-
nal e internacionalmente. No cenário mundial, o
Pará é detentor de 5,6% das reservas de ferro; 7,7%
do alumínio (bauxita); 6,4% do caulim e 1,1% do
manganês. Em termos de Brasil, é o segundo mai-
or produtor mineral, com cerca de 16% da produ-
ção nacional, possuindo reservas minerais da or-
dem de 30,5% do ferro (17,3 bilhões t); 80,6% da
bauxita  (2,4 bilhões de t); 43% do caulim (818
milhões de t), 75% do cobre (1,3 bilhão de t);
25,4% do manganês (81 milhões de t); 21,2% do
níquel  (81 milhões de t). Em relação ao ouro, as
reservas medidas alcançam 283 t, que correspon-
dem a 12,3% das reservas brasileiras e cerca de
30% da atual produção nacional.

No período 1994 – 2000 as exportações

paraense cresceram em torno de 30%. No mesmo período as
exportações do setor mineral cresceram aproximadamente
40%, representando hoje cerca de 76% do total exportado
pelo Estado.

Observa-se que apesar do relevante papel como pro-
dutor de minérios essenciais à atividade humana, a baixa agre-
gação de valor e a elevada dependência ao mercado externo,
requerem ações direcionadas ao eixo prioritário da Verticali-
zação Mineral.

Como fruto do investimento em pesquisa mineral, a
partir de 1995, novos depósitos foram dimensionados, a sa-
ber: Cobre – Canaã do Carajás (4,3 milhões de  t); Ouro -
Floresta do Araguaia (16 t); Caulim - Ipixuna (820 milhões
de t); Calcário - Palestina do Pará (7,5 milhões de t); e Cal-
cário - Bragança (10 milhões de t). A figura 01 mostra as
principais minas e depósitos minerais do Pará.
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Relação Governo x  Investidores
Como uma das grandes metas do Governo do Estado

do Pará, a Verticalização Mineral objetiva, particularmente,
mudar a base produtiva, favorecendo:

a) Agregação de valor a produtos até agora apenas
exportados;

b) Mão-de-obra qualificada e melhor remunerada;
c) Novos postos de trabalho;
d) Alternativas de trabalho ao camponês;
e) Desenvolvimento tecnológico;
f) Redução das desigualdades;
g) Controle da ação antrópica.
Diversas ações do Governo do Pará têm fomentado o

Programa de Verticalização Mineral, podendo-se destacar:
a) Fomento a implantação de refinaria e

usina de vaporização de gás natural na área do
Porto de Barcarena, gerando energia em siste-
ma integrado com a Eletronorte. Esse gás po-
derá ser utilizado como redutor do minério de
ferro em substituição ao carvão vegetal. Como
alternativa, pode ser viabilizada a produção do
gás de Trinidad e Tobago, em transporte ade-
quado, permitindo o aproveitamento criogêni-
co do processo de vaporização do gás.

 Nesse contexto, associam-se:
• Instalação de uma usina e de uma empresa de

distribuição de gás natural;
• Implantação de indústria frigorífica, para su-

percongelados, em Barcarena;
• Ampliação da cadeia produtiva de manufatu-

rados do alumínio (Albrás/Alunorte/Soinco);
• Ampliação da indústria do caulim do rio Ca-

pim e subprodutos (vidros, louças e azulejos);
• Instalação de usinas termelétricas na porção

norte do Estado utilizando o DME – dimetil
etano;

• Explotação de pequenos e médios depósitos
minerais (fosfato, calcário, rochas ornamen-
tais, gemas, etc);

• Instalação do pólo metalúrgico, a partir do fer-
ro-esponja, consolidando a cadeia até a pro-
dução de aço.

b) Implantação de usinas moageiras nos
depósitos de calcário dos municípios de Itaitu-
ba, Palestina do Pará, Santana do Araguaia e
Bragança;

c) Implantação de Pólos Joalheiros, cen-
trados em Belém, Itaituba, Floresta do Araguaia
e Marabá.

INFORMAÇÕES BÁSICAS A INVESTIDORES

Ainda como fomento à Verticalização Mineral no Es-
tado, uma série de documentos fornecem informações bási-
cas para atrair investidores:
a) Mapa Geológico do Estado (escala 1:2.000.000), elabo-

rado a partir da integração dos Mapas Geológicos Munici-
pais. Possui texto bilíngüe (português e inglês) e inclui a
malha rodoviária, divisão municipal e áreas especiais (re-
servas indígenas, garimpeiras, florestais, preservação am-
biental e parques). As principais Províncias Minerais po-
dem ser visualizadas na figura 02.

b) Mapa de Ocorrência de Gemas (escala 1:2.000.000),
dispondo de texto descritivo bilíngüe (português e inglês),
com base cartográfica atualizada, malha viária, geologia e



4 Contribuições à Geologia da Amazônia - Volume 3

ambientes favoráveis à existência de rochas e minerais de
qualidade gemológica, áreas especiais, ocorrências, depó-
sitos e minas de rochas, minerais e gemas;

c) Mapa de Produção dos Municípios, elaborado em parce-
ria com as Prefeituras, dispondo de texto explicativo bi-
língüe (português e inglês), base cartográfica em escala
compatível com a área municipal, fundo geológico, dados
sócio-econômicos, infra-estrutura disponível, potenciali-
dades agrícola, turística, pesqueira, industrial, comercial e

mineral, além das áreas de preservação ambiental, indíge-
na, dos setores extrativistas, sítios arqueológicos e quadro
de prioridades para investimentos, visando seu desenvol-
vimento sustentável;

d) Mapa de Oportunidades de Investimento nas Mesor-
regiões (escala 1:2.000.000), contendo a síntese dos Ma-
pas de Produção, integrados aos eixos de desenvolvimen-
to do Estado, com as informações das potencialidades re-
gionais específicas (Fig.03);
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e) Mapa de Cavernas e Sítios Arqueológicos do Estado
(escala 1:2.000.000), é de grande importância turística, ci-
entífica e de previsão para obras de infra-estrutura. Con-
tém texto bilíngüe (português e inglês), com todas as
ocorrências de cavernas, informações espeleológicas e ar-
queológicas que permitem elaborar planos de trabalhos e
pesquisas;

f)  Sumário Mineral: periódico anual, em português e in-
glês, contendo um resumo da atividade mineral do Estado
e seus principais indicadores econômicos, como reservas
minerais por município, produção, valor e quantidade pro-
duzida, valor e volume das exportações e tributos gerados
pela atividade. Os dados estão resumidos nas Tabelas 1, 2,
3, 4 e 5.

Fortalecimento Institucional
Fortalecimento do setor mineral com recursos oriun-

dos dos royalties e fortalecimento institucional da Compa-
nhia de Mineração do Pará – Paraminérios, a partir da posse
da titularidade da jazida de calcário de Palestina do Pará e
dos direitos minerários dos depósitos de calcário, em Bra-
gança e de mármore, em São Geraldo do Araguaia.

Exportações
Em termos de mercado, os mais importantes para a

produção mineral do Pará têm sido o asiático, o europeu e o
dos EUA, responsáveis por 90% das receitas geradas. O mer-
cado brasileiro é responsável pela absorção de cerca de 10%
da produção.

Emprego e Renda
As ações empreendidas pelo Governo do Estado vêm

beneficiando milhares de pessoas gerando emprego e renda.
São destaques: os Programas de Qualificação Profissional,
como o Plano Nacional de Qualificação do Trabalhador –
PLANFOR; a criação de 24 Escolas Técnicas na área da pro-
dução; o Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia – FUN-
TEC e o Programa Paraense de Tecnologias Apropriadas –
PPTA.

A Diversidade Mineral x Potencialidade Econômica
O Pará dispõe de cerca de 840.000 Km² de rochas cris-

talinas, com províncias minerais de grande potencial para
minérios polimetálicos, gemas e rochas ornamentais. Adici-
onalmente, o restante da área do Estado, é constituído por
rochas sedimentares também ricas em calcário, fosfato, gip-
sita, turfa, e minerais de aplicação na construção civil, além
da possibilidade de armazenarem óleo e gás natural.

Tais fatos viabilizaram significativos investimentos no
setor mineral, destacando-se, a partir de 1999, cerca de US$
63 milhões, por parte da Cia. Vale do Rio Doce – CVRD, na
região da Serra dos Carajás e o ingresso de recursos da or-
dem de US$ 1,3 bilhão, até o ano de 2003, notadamente na
expansão da capacidade instalada das empresas ALBRAS,

ALUNORTE, SOINCO, MINERAÇÃO RIO DO NORTE,
CADAM, IMERYS-RIO CAPIM CAULIM, PARÁ PIG-
MENTOS, CVRD-CARAJÁS, além do início da implanta-
ção da mina de cobre da Mineração Serra do Sossego, no
município de Canaã do Carajás.

Na exploração do cobre, diversos alvos também des-
pontam com atratividade já constatada: Corpo Alemão, Cris-
talino, Camará e Alvo 118, entre outros. Com o cobre, o Pará
dará um salto espetacular na questão mineral, com marcante
alteração de patamar, não apenas devido à produção de con-
centrado, mas pela perspectiva de metalurgia, gerando, in-
clusive, ácido sulfúrico para alavancar indústrias de fertili-
zantes fosfatados.

Um fato importante no que diz respeito ao controle e
gestão dos empreendimentos no setor mineral, é que toda
produção paraense, nesse setor da economia, encontra-se cen-
trada em 14 minas, que ocupam uma área de apenas 2.765
Km², ou 0,2% do território do Estado. Este valor representa-
ria, em relação ao setor pecuário, a implantação de uma fa-
zenda com capacidade para menos de 100.000 cabeças de
gado bovino. Pode-se salientar que o Poder Público (munici-
pal, estadual e federal) exerce efetivo controle dos impactos
que por ventura venham a ocorrer nas áreas onde existem
projetos minerais.

Convém ainda observar que a área já antropizada no
Estado do Pará, é da ordem 180.000 Km², ou seja, menos de
15% do território estadual. Assim, a atividade mineral, além
da fundamental importância para a sociedade paraense, não
representa relevância em relação a agressão ambiental.

Províncias Minerais
Dentre as principais províncias minerais do Estado do

Pará (Figura 1), destacam-se:
• Província Mineral de Carajás: Uma das maiores

do mundo, de caráter polimetálico, contendo reser-
vas medidas de ferro, manganês, cobre e níquel,
além de ouro (210 t), molibdênio, estanho, alumí-
nio e rochas ornamentais, dentre outros bens mine-
rais;

• Província Aurífera do Tapajós: Produtora de ouro
desde a década de cinqüenta, com reservas medi-
das da ordem de 50 t de ouro na região;

•  Província Aurífera do Gurupi: Tradicional produ-
tora de ouro, localiza-se na porção nordeste do Es-
tado, onde ainda se encontram alguns depósitos em
fase de lavra;

• Província Aurífera de Andorinhas-Sapucaia: Lo-
calizada na região sudeste do Estado, já foram me-
didas reservas da ordem de 13 t de ouro pela Com-
panhia Vale do Rio Doce – CVRD;

• Província Mineral da Reserva Nacional do Cobre
e Associados: Estudos já iniciados pelo Serviço Ge-
ológico do Brasil (CPRM) sugerem a existência de
extensos depósitos polimetálicos nessa região, si-
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tuada ao Norte do Estado do Pará, com destaque
para mineralizações sulfetadas com ouro e prata
associados;

• Província Mineral Xingú / Pacajá: Localizada en-
tre as mesorregiões do Baixo Amazonas e a Metro-
politana de Belém, contém ocorrências promisso-
ras de gemas, rochas ornamentais e material de apli-
cação na construção civil, além de ouro, caulim,
bauxita, e indicativos de calcário e fosfato.

Mineração x Meio Ambiente
Ações de fiscalização, monitoramento e controle am-

biental, têm como diretriz Desenvolver sem Devastar em
articulação com outros órgãos da administração pública, com
vistas a melhoria da gestão ambiental.

O Programa de Descentralização da Gestão Ambi-
ental, cria estrutura nos municípios para a execução de suas
competências específicas, compartilhando as ações de con-
trole ambiental, em cooperação com as instituições científi-
cas e ambientalistas sediadas no Estado. Estende-se a todas
as atividades ou empreendimentos, públicos ou privados,
potencialmente poluidores ou degradadores do meio ambi-
ente, ou que explorem recursos naturais. Assim, o refloresta-
mento e o controle do desmatamento e queimadas são funda-
mentais para recuperar áreas degradadas. Estas ações, reali-
zadas em parceria com instituições científicas e organizações
não-governamentais, têm resultado na implantação de siste-
mas agrossilviculturais, gerenciados pelos habitantes de co-
munidades rurais em vários pontos do Estado.

O Pará tem características peculiares definidas por
diferentes ecossistemas. Mesmo nas regiões de atividade
mineral intensiva, o Governo do Pará pesquisa, fomenta e
fiscaliza 16 unidades de conservação da natureza, que so-
mam mais de 9,1 milhões de hectares. Espécies ameaçadas
de extinção e elementos excepcionais da região, sob os pon-
tos de vista faunístico, florístico, geológico, geomorfológi-
co, arqueológico, espeleológico, histórico e cultural, estão
sendo preservados.

A questão indígena
A população indígena no Pará é estimada em 16 mil

pessoas, distribuídas em 38 áreas, que representam 10% das
existentes na Amazônia. Menos da metade dessas áreas estão
demarcadas, o que dá margem a conflitos provocados pela
exploração dos recursos naturais. Neste aspecto, o governo
estadual atua preventivamente, em conjunto com o governo
federal, no encaminhamento de soluções para os problemas
das comunidades indígenas. Destaca-se no entanto, que não
é permitida a implantação de projetos minerais em áreas in-
dígenas, e os conflitos, quando existentes, são localizados e
gerados pela atividade garimpeira que, entre outros proble-
mas, provoca contaminação ambiental por mercúrio.

 Perspectivas e Possibilidades
•   O Governo do Estado do Pará, possui diversas for-

mas de incentivos, isentando ou diferindo os impostos, auxi-
liando na implantação de novas empresas, além de energia
elétrica estável em grande parte do Estado.  O imenso poten-
cial hidrelétrico do Pará é um diferencial que permite encarar
o futuro com otimismo.

• O Pará já dispõe de infra-estrutura portuária adequa-
da, onde se destaca o Complexo Portuário de Barcarena que
possui localização privilegiada em relação aos principais por-
tos nacionais para os principais portos do mundo e profundi-
dade operacional de 14 metros, além de sua integração com a
Alça Rodoviária e com a PA-150.

• Operacionalização de cerca de 50 jazidas de ouro,
bauxita, sienito, estanho, água mineral, cobre, calcário e ar-
gila, que possuem potencial de serem trabalhadas.

 A Mineração e o Futuro do Pará
As ações do governo federal, como o EXMIN-Ama-

zônia, Programa de Levantamentos Aerogeofísicos executa-
do pelo MME, em sintonia com o Governo do Pará, amplia-
rão,  consideravelmente, o potencial mineral do Estado.

A utilização de insumos minerais para a agricultura,
como calcários e fosfatos, apoiando os pólos de grãos, a agri-
cultura familiar e a fruticultura, abre uma nova fronteira eco-
nômica para o Estado.

A ampliação do pólo aluminífero de Barcarena, com a
atração de indústrias de manufaturados de alumínio, como
rodas e outros artefatos, consolidará a região como centro
beneficiador desse material.

A entrada em operação das minas de cobre do Salobo
e do Sossego, a médio prazo permitirá a instalação da cadeia
do cobre, desde o concentrado até o cobre metálico, como
um novo pólo de desenvolvimento.

O aperfeiçoamento contínuo do Sistema de Gestão
Ambiental do Estado  permitirá a implementação e a execu-
ção das políticas ambientais do Estado de modo geral, e do
setor de mineração em particular, em consonância com a di-
retriz de Desenvolver sem Devastar.

Por fim, a mineração desponta como a principal ala-
vanca  do desenvolvimento do Pará.  Hoje, este estado já ocupa
a posição de segundo principal estado mineiro do Brasil.
Acena, entretanto, uma evolução positiva desse quadro dian-
te da ampliação do conhecimento geológico, gerando novas
oportunidades para a indústria da mineração, aliada a inicia-
tivas de verticalização da produção mineral.

Considerações finais:  Olhando o Futuro
Cumpre realçar que o foco sobre a verticalização

mineral não exclui o social. Estima-se que daqui a  15 anos
este Estado tenha uma população de cerca de 8.000.000 de
habitantes. Pode-se alcançar um PIB da ordem de 32 bilhões
de dólares, passando-se dos atuais US$ 2.750,00 per capita,
para algo em torno de US$ 4.000,00 per capita. Para tanto,
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há que se ter equilíbrio para administrar o volume imenso de
informações geradas a cada instante. Se não tivermos equilí-
brio, ficaremos tontos, diante do mundo e diante da vida. É
essencial, sobretudo para os jovens.

Nossa visão, cheia de esperança, tem de ser também
a visão de cada um. Não se constrói uma visão de governo
sem que cada um tenha a esperança realista nas transforma-
ções que este estado e este país precisam, e estão fazendo.

Tabela 1

Tabela 2
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Tabela 3

Tabela 4

Tabela 5
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ABSTRACT

JOINT VENTURES AND MINING VERTICAL INTEGRATION OF THE ALUMINUM EXPLOITATION IN THE EASTERN
BRAZILIAN AMAZON.

Within the worldwide context of an in-depth restructured mining industry, during the 70’s and 80’s, this article examines the interest of
industrialized countries (also known as core nations) to form joint venture partnerships with aluminum extraction and transformation companies
located in countries where large raw-material (bauxite) resources can be found. As a consequence of this, there was a relocation of profits made
by large corporations to the mineral production sector, which is established downstream the production chain, where higher value is added. The
authors conclude that the change in the worldwide aluminum economy, rather than the lack or inefficiency of public policies, is the main
determinant for the absence of vertical integration in the states exporting semi-finished raw-material, within the Amazon region.

Key words: joint ventures, mining, aluminum Amazon region.

RESUMO

No contexto da profunda reestruturação da indústria mineral em termos mundiais nos anos 70 e 80, o artigo examina o interesse dos
países industrializados (também conhecidos como países centrais) em formarem joint ventures com empresas de extração e transformação do
alumínio existente nos países ricos em matérias-primas (bauxita). Conseqüentemente, houve um deslocamento da realização de lucros das
grandes empresas para o setor da produção de bens minerais mais próximos ao final da cadeia produtiva, onde ocorre a incorporação de maior
valor. Os autores concluem que mudança na economia mundial do alumínio, e não a escassez ou ineficácia das políticas públicas, é o principal
fator responsável pela ausência de verticalização do alumínio nos estados exportadores de matérias-primas semi-elaboradas na Região Amazônica.

Palavras-chave: joint ventures, verticalização, alumínio, Amazônia.

INTRODUÇÃO
As possibilidades e limites da verticalização da

produção do alumínio na Amazônia Oriental brasileira só
podem ser bem entendidos se analisados à luz das mudanças
na forma de estruturação mundial da indústria desta
commodity, motivadas pela crise do petróleo na década de
70. Estas mudanças que levaram à transferência de indústrias
químicas e metalúrgicas para países do “terceiro mundo”
tiveram desdobramentos e razões muito mais profundas do
que as comumente indicadas, como a elevação dos custos da
energia e a possibilidade de os grupos oligopolistas contarem
com exigências menos rígidas de proteção ao meio ambiente
nestes países ricos em minérios (Barham et al. 1994).

Dessa maneira, a fórmula usada por grandes empresas
e estados nacionais passou a ser a negociação e a formação
de empresas com capital compartilhado (joint ventures) na
década de 70.  Tendo como parceiras empresas dos países
ricos em matérias-primas e recursos energéticos, as
tradicionais grandes empresas do alumínio não mais tiveram
a concentração de seus investimentos nem a principal fonte
de realização de lucros na atividade da extração mineral.

Deixavam, portanto, de imobilizar capitais nas atividades de
extração mineral e de realizar lucros que tinham relação direta
com os preços de mercado de minérios (matéria-prima
semibeneficiada) ainda não submetidos a processos de
transformação industrial final (Oman 1984).

Neste contexto, o presente artigo tem como objetivo
principal o exame das possíveis explicações para a ausência de
verticalização da produção do alumínio nos estados
exportadores de alumínio na Região Amazônica brasileira. Em
outras palavras, examina a exploração da bauxita e a produção
de alumínio primário na Amazônia Oriental brasileira à luz da
profunda reestruturação da indústria mineral em termos
mundiais consolidada nos anos 70 e 80 quando houve um
deslocamento da realização de lucros para a produção de bens
minerais mais próximos ao final da cadeia produtiva. O
pressuposto básico é de que a queda verificada na cotação de
metais primários não significa, entretanto, a redução automática
de lucros. As grandes empresas do setor buscavam realizá-los
não mais downstream mas noutras partes da cadeia produtiva,
upstream, onde ocorre a incorporação de maior valor.



18 Contribuições à Geologia da Amazônia - Volume 3

EMERGÊNCIA DA MINERAÇÃO RIO DO NORTE –
MRN E DA ALUMÍNIO BRASILEIRO S. A. – ALBRAS
NA AMAZÔNIA ORIENTAL BRASILEIRA

A constituição da Mineração Rio do Norte – MRN e da
Alumínio Brasileiro S. A. - Albras (Fig. 1) são exemplos muito
claros do que Oman (1984) e Bunker (1994) descreveram como
sendo “novas formas de investimento”, por meio das quais as
empresas de atuação global, como as grandes indústrias minero-
metalúrgicas, passaram a estimular a criação de novas empresas
voltadas à valorização (entendida como mercantilização de bens
e serviços naturais) e valoração (compreendida como processo
de formação de preço) de recursos minerais, sem que
necessariamente elas assumissem o controle acionário das
empresas emergentes. Isto era visto como forma de garantir o
controle sobre a valoração do mineral, sem ter que assumir todos
os riscos do empreendimento, ampliados pela crise energética.

Os países do Caribe exportadores de bauxita e a
Guiné organizaram a International Bauxite Association
– IBA. Conseqüentemente, houve uma elevação da
taxação sobre a produção da bauxita em termos globais.

A IBA estrategicamente tentava manter em certos níveis a oferta
da bauxita como uma das formas de sustentar o preço da
mercadoria. Este caminho era perfeitamente compatível com
os interesses de estados nacionais como Guiné, Austrália e
Jamaica. Entretanto, a CVRD se opunha a esta lógica por
considerar que uma política de cotas de produção não lhe seria
favorável devido à possibilidade da ampliação da produção de
bauxita a partir das atividades da MRN  (Bunker 2001).

Tanto a CVRD quanto o governo brasileiro buscavam a
ampliação de mercado para o produto, mesmo que sob menor
preço. Diante da impossibilidade de ver elevado o preço da bauxita,
interessava ao país aumentar sua produção. As reações nacionalistas
ocorridas em alguns países exportadores de mercadorias minerais
nos anos 60 e 70, em vez de produzirem a ampliação na capacidade
de negociação do conjunto dos países exportadores, permitiram
que certas empresas levassem estados nacionais a assumirem os
custos com a implantação de novas unidades extrativas e de
transformação de bens minerais (Oman 1984, Bunker 1994, Pires
do Rio, 1996) por meio dos joint ventures.
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A MRN teve, em duas décadas de operação, uma trajetória
marcada pelo crescimento da sua produção beneficiada não obstante
a flutuação nos volume de extração e total de vendas (Fig. 2). Uma
tendência de queda no preço da bauxita pode ser observada nas
cotações de venda do minério em Trombetas (Fig. 3). O
comportamento de seus preços, todavia, tem sido expressão de
um movimento complexo, que envolve tanto o crescente aumento
das escalas de exploração das minas quanto a transferência da
realização de lucros da fase de exploração mineral (anteriormente,
realizada pelos grandes grupos monopolistas) para a produção
de materiais mais elaborados.

Em termos globais, esse período de mudanças nas opções
das grandes empresas resultou na exploração de diversas e novas
minas de bauxita. Isso desencadeou a expansão da oferta de
bauxita no mercado e a quebra do poder oligopólico da Alcoa,
Kaiser, Reynolds, Alcan, Pechiney e Alusisse, que controlavam
o mercado daquela mercadoria na década de 60. As novas
condições de acesso à exploração da bauxita, mais favorável às
empresas emergentes, ajudaram a configurar um quadro de
conflito no qual alguns estados nacionais, cujos territórios
abrigavam grandes reservas de bauxita, liderados pela Jamaica,
agindo articuladamente, passaram a exigir um melhor tratamento
por meio da imposição de impostos e da pressão pela instalação
de refinarias nos seus territórios nacionais (Barham et al. 1994).

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

19
79

19
80

19
81

19
82

19
83

19
84

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

Anos

M
il
h

a
re

s
d

e
to

n
e

la
d

a
s

0

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

300.000.000

Produção beneficiada Vendas totais

M
ilh

a
re

s
d
e

d
ó
la

re
s

Figura 2 - Produção de bauxita (beneficiada) e total de vendas da MRN
Fonte: Aniário Mineral Brasileiro (Diversos anos) e dados de pesquisa.
Elaboração dos autores.

20,00

22,00

24,00

26,00

28,00

30,00

32,00

19
79

19
80

19
81

19
82

19
83

19
84

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

Anos

U
S

$
\t

Figura 3 - Variação e tendência de preços da bauxita comercializada pela MRN
Fonte: Anuário Mineral Brasilleiro (diversos anos). Elaboração dos Autores.

NOVAS FORMAS DE INVESTIMENTOS E
ASSIMETRIAS NO ACESSO E NA MERCANTILIZAÇÃO
DA ENERGIA

A lavra e o beneficiamento primário de uma tonelada
de bauxita dissipa 8,49 kgep (quilograma equivalente de
petróleo) de energia, enquanto a transformação de uma
tonelada de alumina em alumínio primário dissipa quase 540
vezes mais. Os investidores responsáveis pela valorização dos
recursos minerais nos países ricos em matérias-primas e pela
valoração dos produtos industriais induzem os governos destes
países a moldarem o espaço regional (por meio da construção
de usinas hidrelétricas, do desenvolvimento de sistema de
transporte e comunicação e da criação de núcleos urbanos)
de acordo com interesses de manter a baixo custo o acesso
aos recursos e serviços ambientais. Este tem sido o exemplo
do Japão, após a crise de energia de 1973, em relação ao Brasil
e demais países que combinam riqueza de matéria-prima com
potencial energético (Bunker 1994).

Mesmo com uma demanda energética bem menor, as
unidades que envolvem apenas o primeiro beneficiamento
da bauxita recorrem também a inputs energéticos produzidos
extra-regionalmente. Estes inputs, no entanto, são ínfimos
quando comparados aos que são requeridos nas etapas de
transformação industrial metalúrgica e siderúrgica. O
processamento químico e metalúrgico da bauxita e da alumina
está sujeito à maior flexibilidade de localização e vincula-se
tanto à dependência de tecnologia e capitais intensivos quanto
à possibilidade de viabilização dos inputs energéticos
necessários, com os menores custos possíveis.

A construção da Usina Hidrelétrica de Tucuruí, no rio
Tocantins, com colossais impactos ambientais, gerou enormes
assimetrias sociais e viabilizou a utilização de serviços
ambientais. Segundo entrevista realizada com a gerência da
Eletronorte, em Belém-PA, no ano de 1996, a Albras pagou
uma tarifa média global de US$ 12.38 por MWh, enquanto a
Celpa, responsável pelo atendimento das necessidades da
população do Pará, teve que arcar com uma tarifa de US$ 26.94
por MWh. Tal política tarifária, segundo informações de
Yvonaldo Nascimento Bento, gerente regional da Eletronorte,
significou um subsídio de US$ 997.4 milhões de 1984 até março
de 1999. Dessa forma, riquezas oriundas da exploração do
patrimônio natural viabilizada por fundos públicos, são
apropriadas por segmentos industriais privilegiados.

AS RESTRIÇÕES AOS ENCADEAMENTOS A PARTIR
DA PRODUÇÃO REGIONAL DO ALUMÍNIO
PRIMÁRIO

A industrialização regional da Albras é muito
residual. Limita-se a poucos empreendimentos. Alguns
deles são pequenas empresas regionais que produzem
panelas e outros utensílios domésticos e cuja demanda em
conjunto é irrisória. Há uma empresa de médio porte, a
Soinco (produtora de cabos e vergalhões), instalada pelo



20 Contribuições à Geologia da Amazônia - Volume 3

grupo argentino Soinco Saci, em Barcarena-PA, ao lado
da Albras, em 1997. Seu investimento inicial foi de US$
30 milhões. Em 1999, a empresa realizou novos
investimentos, na ordem de US$ 12 milhões, visando à
duplicação de sua capacidade produtiva.

As jazidas de bauxita de Trombetas da MRN estão
situadas em meio à floresta em áreas distantes dos centros
urbanos de grande expressão da Amazônia Oriental. Por
razões de economia de transporte, as unidades de
beneficiamento primário do minério foram instaladas no
município de Oriximiná próximo às jazidas, obedecendo
ao modelo espacial, descrito como típico das economias
extrativas (Bunker 1994). Seguindo o padrão comum às
economias industriais, os empresários acionistas da Albras
decidiram pela implantação das indústrias de transformação
nas vizinhanças do porto de Barcarena, localizado próximo
a Belém, capital do estado do Pará, enquanto os
empresários da Alumar optaram pela área portuária de São
Luís, capital do Estado do Maranhão. Barcarena tinha a
vantagem de estar localizada ao norte da hidrelétrica de
Tucuruí, às margens da baía do Marajó e de ser uma área
propícia à expansão portuária, situada às proximidades do
oceano Atlântico. São Luís era o caminho dos navios que
seguem rumo aos mercados internacionais. A localização
das indústrias em Barcarena facilitou a extensão dos linhões
que se dirigem praticamente em linha reta de Tucuruí para
aquele município. Além do linhão de Tucuruí-Barcarena,
outro se dirige para o sul. Porém, na altura de Marabá,
este linhão se bifurca. Uma de suas ramificações segue a
direção leste, descrevendo uma trajetória que o conduz a
São Luís (Fig. 1).

Na decisão quanto ao meio a ser utilizado no
transporte do minério, os empresários acionistas da MRN
levaram em consideração a ocorrência das jazidas de
bauxita às margens do rio Trombetas, tributário do
Amazonas. Parte, portanto, de um conjunto de rios
caudalosos com profundidade e declividade suficientes
para permitir a navegabilidade de navios de porte de até
60 mil toneladas para o porto de Trombetas, um cais que
permite a atracação de navios graneleiros de até 245
metros de comprimento e 40 metros de largura. Saindo
de Porto Trombetas, os navios carregados de minérios
seguem o fluxo da correnteza, navegando sempre no
sentido da montante para a jusante. Os portos de
Barcarena e da pouca distância dos portos exportadores
de ferro de Itaqui e Madeira e da cidade de São Luís,
si tuam-se em posições geográficas favoráveis ao
recebimento da energia provinda de Tucuruí e à atracação
tanto dos navios que trazem o minério de Trombetas-
Oriximiná quanto dos navios de maior calado que
conduzem o lingote do alumínio destes para os portos
norte-americanos, europeus e japoneses.

Os governantes dos estados do Pará (onde se
encontram jazidas, usina hidrelétrica e indústrias de
transformação - Albras e Alunorte) e do Maranhão, onde
está situada a Alumar, tinham a expectativa de que as
localizações das indústrias de alumínio e de seus escritórios
e de vilas, montadas para abrigar seus funcionários,
tenderiam a atrair para os distritos industriais de Barcarena
e São Luís outras atividades industriais, que tinham o
alumínio como matéria-prima básica. Além dos incentivos
fiscais e dos subsídios à energia, tais indústrias beneficiar-
se-iam também das vantagens de localização, tais como a
proximidade portuária, da energia e dos meios de
comunicação. O que deu então errado? Por que a
verticalização do alumínio tem sido tão insignificante? O
baixo nível de demanda regional e a ausência de uma
economia de aglomeração são certamente entraves
importantes à verticalização do alumínio na Amazônia.
Marques (1994) argumenta que lingotes de alumínio são
mais baratos de transportar do que os muitos produtos
acabados deste material, que tendem a ocupar mais espaço
por serem ocos e leves. As características físicas,
intrinsecamente ligadas ao valor de uso da mercadoria,
reduzem, portanto, a possibilidade de encadeamentos
produtivos, em larga escala, das usinas de redução
eletrolítica de alumínio.

A instalação de unidades industriais destinadas à
transformação industrial primária de bens minerais na
Região Amazônica deveu-se a uma manifesta vontade
política da União e, particularmente, do estado do Pará de
experimentarem estratégias de desenvolvimento regional
voltadas para a “verticalização da produção mineral”. Os
subsídios da energia, a renúncia fiscal, o diferimento dos
impostos e a isenção do Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços - ICMS, vistos como impulsos
imprescindíveis à realização do desenvolvimento regional,
não produziram a verticalização esperada. A explicação
deste insucesso esbarra ainda numa rede imbricada de
fatores locais e, sobretudo, internacionais, uma vez que
aos países centrais (a exemplo do Japão) não interessam
abrir mão, de um lado, do controle das fontes externas de
matéria-prima de alta qualidade e baixo custo de produção
e de transporte, embora localizadas em países distantes, e,
de outro lado, das atividades de maior incorporação de
valor, localizadas em seus territórios, que lhes asseguram
posições privilegiadas na economia global.

A restrição do mercado local, a ausência das
facilidades geradas pelas economias de aglomeração, a
escassez de tecnologia e capital, o custo elevado do
transporte do produto acabado e a competição dos produtos
nacionais e internacionais, de um lado, e o interesse das
grandes empresas do setor de manterem controle da produção
de bens mais lucrativos, de outro, continuam a impor limites
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estreitos à verticalização da produção regional. Apenas
recentemente, porém, de maneira tímida, o estímulo à
diversificação das atividades industriais não diretamente
atreladas à produção do alumínio parece entusiasmar os
governantes locais como forma de preencher o vazio tanto
do distrito industrial de Barcarena e de cidades vizinhas,
como Belém e Castanhal, quanto de São Luís do Maranhão.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A instalação das unidades produtivas, como MRN,

Alumar, Albras e Alunorte, esteve vinculada a mudanças nos
mercados mundiais de minerais, viabilizadas pelo surgimento
de “novas formas de investimento” nos países ricos em
matéria-prima, sem que isto afetasse a divisão internacional
do trabalho. Ao contrário do que ocorreu com formação de
grandes empresas que atuam na extração e nos processos de
transformação de bauxita em alumina e da alumina no
alumínio, os grandes acionistas oriundos dos países centrais,
por disporem de mercado internacional cativo, não estão
interessados na formação de joint ventures que gerariam
empresas voltadas para a transformação regional do alumínio
primário em produto acabado.

As economias da bauxita e do alumínio não
contribuíram, portanto, para o rompimento dos laços de
dependência primária que unem estados exportadores de
matérias-primas semi-elaboradas aos países industrializados.
Isto se explica, sobretudo pelas articulações entre as
economias periferias e as economias centrais. Estas últimas
são, por definição,  formadoras de preços. Apenas,
parcialmente esta situação encontra explicação na ausência
de uma economia de escala regional/local nos países ricos
em matérias-primas.

Em outras palavras, a exploração da bauxita e a
produção de alumínio primário na Amazônia oriental
brasileira foram parte da reestruturação da indústria do
mineral no contexto da crise do petróleo dos anos 70 e 80.
Estas mudanças, que afetaram irreversivelmente a economia
mundial do alumínio, foram acompanhadas de um
deslocamento da realização de lucros para a produção de bens
minerais mais próximos ao final da cadeia produtiva. A queda
verificada na cotação de metais primários não significou,
entretanto, a redução automática de lucros. As grandes
empresas do setor buscaram realizá-los não mais downstream,
mas noutras partes da cadeia produtiva, upstream, onde ocorre
a incorporação de maior valor.

Não havendo mudanças nas perspectivas globais, a
produção de alumínio primário continuará, portanto, sendo
destinada, em sua maior parte, para os mercados localizados
noutros países, cabendo aos países periféricos mudarem os
rumos das políticas públicas voltadas, até então, de forma
quase que absoluta, para o estímulo à verticalização da
produção mineral para o incentivo à diversificação da
produção industrial e agrícola regional.
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ABSTRACT

PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF THE MINING VERTICAL INTEGRATION OF THE HEMATITE EXPLOITATION IN
THE EASTERN BRAZILIAN AMAZON: THE CASE OF THE PIG IRON PRODUCTION.

The exploitation of hematite in Carajás during the past two decades gave hope to a broad range of social segments for a fast mining
vertical integration in the region. In a smaller number and in a slower rhythm than expected by the state planners, eleven producers have
settled in the Carajás Railroad Corridor. Companies dedicated to the pig iron production — an intermediate form which the majority of
iron components must go through before being transformed into steel. They are independent producers. The investments and output of
these companies are small when compared to those made by integrated steelworks. Pig iron produced by the smaller companies is sold as
an input for steel making plants or for casting. Such operation requires high amounts of energy, supplied by charcoal  from primary forest
biomass. This mining vertical integration of the mineral production meant an industry migration to that region whereas, until the 90’s, such
producers were almost exclusively located in the Brazilian southeast. In the Amazon  the  iron ore demand of these plants is residual when
compared to the annual output of Serra Carajás, being approximately 5% of the total iron ore extracted from that mine. However, this
means an intensive charcoal consumption of more than 1.9 million tons per year. It means to say that the charcoal demand is the main link
between the industrial plants and the regional socio-economy. As the charcoal prices were low, its regional production has resulted in
many social and environmental impacts.  Impacts materialized by the big pressure on the Amazon rain forest through imprudent environmental
practices, and by charcoal production supported by precarious labor conditions, unhealthy working environment, and low wages. Such a
scenario suggests one alternative: the maintenance of primary iron production using the current patterns, i.e. with smelters using charcoal
as reductant, indicating that electrical smelters could be attached to the existent industrial plants in order to produce steel. However, the
suggestion of installing small steel factories does not solve the main socio-environmental problem in the region: the processing of iron ore
linked to the harmful effects caused by charcoal production. On the contrary, they can be even worsened.

Keywords:  Amazon Region; mining vertical integration; pig iron industries; charcoal.

RESUMO

A exploração da hematita na Serra dos Carajás nas últimas décadas acalentou em amplos segmentos sociais expectativas de rápida
verticalização da produção mineral na região. Mesmo em número e velocidade menores do que indicava o planejamento estatal, foram
implantadas no Corredor da Estrada de Ferro Carajás onze siderúrgicas. São empresas dedicadas somente à produção de ferro-gusa —
uma forma de ferro primário pela qual a maior parte dos compostos ferríferos tem que passar antes de ser transformada em aço. Estas
empresas por isto são chamadas de independentes. Os  investimentos e escala de produção destas companhias são pequenos quando
comparados com as chamadas usinas integradas. O ferro-gusa produzido pelas pequenas companhias é vendido como insumo  para usinas
integradas ou para fundidoras. A produção do ferro-primário é um processo que requer elevada quantidade de energia, suprida pelo carvão
vegetal originário da floresta primária. Este processo de verticalização da produção mineral implicou o deslocamento para a região de
indústrias que até os anos 90 estavam concentradas exclusivamente no Sudeste brasileiro. Na Amazônia,  a demanda anual destas siderúrgicas
por hematita é residual, quando comparada ao montante da hematita extraída em Carajás, se aproxima de 5% do total do minério de ferro
extraído dessa mina. Entretanto, isto implica consumo de carvão vegetal nada desprezível, mais de 1,9 milhão de toneladas por ano, de tal
forma que a demanda de carvão vegetal consolidou-se como principal elo de articulação da siderurgia com a socioeconomia da região.
Como o preço de compra do carvão vegetal é baixo, sua produção regional tem acarretado muitos impactos sociais e ambientais na região.
Impactos que se materializam pela ampliação da pressão exercida sobre a floresta amazônica,  por práticas ambientalmente imprudentes
e pela produção do carvão vegetal sustentada por trabalho precário, mal remunerado e insalubre. Um cenário diante do qual se indica
como alternativa a manutenção da fabricação de ferro primário nos moldes atuais, ou seja, via alto-fornos que utilizam como redutor o
carvão vegetal, indicando, concomitantemente, que a estas plantas industriais poderiam se incorporar pequenos fornos elétricos para a
produção de aço. Contudo, a sugerida instalação de miniaciarias por si só não resolve o principal problema socioambiental que envolve o
beneficiamento do minério de ferro na região, vinculado aos efeitos deletérios da produção carvoeira, podendo inclusive agravá-los.

Palavras-chave: Região Amazônica; verticalização da produção mineral; indústrias de ferro-gusa; carvão vegetal.
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INTRODUÇÃO
A exploração da hematita na Serra dos Carajás

acalentou em diversos e segmentos sociais expectativas de
rápida verticalização da produção mineral na Amazônia
Oriental brasileira.  Nos anos 80 prognosticava-se que ela
seria responsável pela “implantação de um parque industrial
progressivamente diversificado e integrado” (Brasil 1989).
Naquele contexto, o governo federal desenvolveu diversas
políticas com o intuito de favorecer o estabelecimento de
indústrias siderúrgicas na região.

Naquele período, o discurso estatal anunciava o
Programa Grande Carajás – PGC – como um programa
integrado de desenvolvimento regional capaz de industrializar
e modernizar a fração oriental da Amazônia brasileira (Brasil
1981). Uma transformação social que seria estabelecida a
partir de “efeitos dinamizadores em cadeia” e da

“internalização das rendas” decorrentes da “base de
exportação” de produtos minerais. Propugnavam os
planejadores oficiais que de tais dinâmicas decorreria a
edificação de “um complexo industrial metal-mecânico”,
tendo como primeiro estágio as indústrias sidero-metalúrgicas.
Foi previsto que “os encadeamentos para frente das atividades
siderúrgicas engendrariam a criação de um parque metal-
mecânico, cujo porte ensejaria a criação de pelo menos 44
mil empregos diretos no ano de 2010” (Brasil 1989). As bases
deste complexo industrial seriam as atividades siderúrgicas.

Os planos governamentais admitiam que a implantação
de um parque siderúrgico acarretaria um consumo significativo
de carvão vegetal, prevendo que no ano 2000 seria consumido
1,4 milhão de toneladas só para a produção do ferro-gusa (Brasil
1989). Reconhecia-se ainda que tal demanda significaria mais
um elemento de pressão sobre a floresta. Indicavam-se como

alternativa a utilização do
coco-de-babaçu, o manejo
florestal e a silvicultura
como fontes de biomassa,
além da utilização de
métodos de carbonização
que adotassem tecnologias
avançadas em vez dos
rústicos fornos comumente
chamados de “rabo-quente”.

Mesmo em número
e velocidade menor do que
indicava o planejamento
estatal, instalaram-se na
região dez siderúrgicas e três
outras, cujas obras de
edificação dos alto-fornos
encontram-se bastante
adiantadas, devem entrar em
operação em 2002 (Fig. 1).

Para sua instalação,
estas siderúrgicas  receberam
colaboração financeira
proveniente de recursos
públicos do Fundo de
Investimentos do Nordeste –
FINOR – e do Fundo de
Investimentos da Amazônia
– FINAM. Uma vez
aprovados os projetos, seus
signatários recebiam até 75%
do valor total indicado como
necessário à implantação do
parque industrial e à
aquisição de áreas destinadas
ao desenvolvimento de
projetos de manejo florestal
ou de reflorestamento. A
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Figura1- Localização das indústrias siderúrgicas na Amazônia Oriental brasileira. Fonte:  Base Cartográfica do IBGE.
Elaboração do autor.
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Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM e a Superintendência
de Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE,  administradoras
desses fundos, repassavam os recursos aos empreendimentos
por meio da simples emissão de ações ou de debêntures por parte
das empresas. Os incentivos fiscais e creditícios,  patrocinados
pelo governo federal, foram, portanto, elementos que
contribuíram para que empresas que produzem ferro-gusa se
deslocassem para a Amazônia Oriental brasileira.

A PRODUÇÃO INDUSTRIAL DO FERRO-GUSA
O ferro-gusa é uma forma de ferro primário pela qual

a maior parte dos compostos ferríferos tem que passar antes
de ser transformada em aço.  A produção de ferro-gusa pode
ser realizada por cinco diferentes processos industriais de
redução do minério de ferro: a redução em alto-fornos, em
fornos elétricos em leito fluidizado e em fornos rotativos.

A redução do minério de ferro em alto-fornos é a rota
tecnológica amplamente utilizada para a produção do ferro-
gusa em todo o mundo.  Este processo de redução é contínuo
e parte da uma carga previamente balanceada de minério de
ferro, redutor e fundentes.  Há alto-fornos que utilizam o coque
mineral como redutor e outros que utilizam o carvão vegetal.
Quando se utiliza o carvão vegetal como redutor, para a
produção de uma tonelada de ferro-gusa, em termos médios,
são requeridos 0,875 t deste, 1,5 t de hematita, e 0,2 t de
material fundente (calcário, dolomita e quartzito), que são
introduzidos na parte superior do alto-forno e deixam o
equipamento como uma liga metálica (Fe-C) com teor médio
de carbono entre 3,5 e 4,5%. Esta liga, em estado líquido, é
vazada pela parte inferior do alto-forno para a produção de
lingotes sólidos. Pela parte inferior do alto-forno também é
vazada a escória, constituída basicamente das impurezas da
carga e dos fundentes. Para que ocorra a combustão do carvão
vegetal é injetado ar lateralmente na região inferior do alto-
forno, enquanto parcela do gás formado na combustão deixa
o forno pelo topo, outra (60%), é aproveitada para o pré-
aquecimento do ar de combustão (CEMIG 1988).

Na produção do ferro-gusa o carvão vegetal cumpre duas
funções: de agente térmico, fornecendo calor  necessário ao
processo; e químico, retirando oxigênio dos óxidos de ferro.
Durante a queima do carvão vegetal as perdas energéticas são
muito elevadas, “somente os gases liberados no processo
possuem um conteúdo energético superior à soma da energia
correspondente às reações químicas de redução mais as parcelas
de calor absorvido pelo ferro-gusa e pela escória” (CEMIG
1988); a parcela de energia efetivamente utilizada para a redução
e fusão do ferro não chega a 40% do total do suprimento
energético fornecido ao sistema pelo carvão vegetal (CEMIG
1988).  Trata-se, portanto, de um processo produtivo de baixa
eficiência energética. É também um processo energético-
intensivo, basta observar que a lavra, o beneficiamento
primário e o transporte até o porto de uma tonelada de
hematita da Serra dos Carajás demandam  3,26 quilogramas
equivalentes de petróleo – kgep – enquanto a produção
de uma tonelada de ferro-gusa requer  659,68 kgep,
supridos quase que exclusivamente pelo carvão vegetal.

A baixa eficiência energética da redução da hematita para a
produção de ferro-gusa por pequenas indústrias siderúrgicas
tendo por base o carvão vegetal é contrabalançada pelo fato
de que a quantidade de enxofre nele contida é residual, não
sendo necessário ser submetido a processos de refino
secundário como a dessulfuração, como é necessário para a
produção de algumas ligas metálicas cujo minério de ferro
foi reduzido utilizando-se o coque mineral.

Na Amazônia Oriental brasileira a Companhia Vale
do Rio Doce (CVRD),  além da hematita, fornece às
siderúrgicas os serviços de transporte do minério, do ferro-
gusa e o embarque marítimo deste.  Insumos e serviços
representam 28,43% (US$ 30,45) dos custos operacionais que
envolvem a produção de uma tonelada de ferro-gusa por estas
siderúrgicas. Mas para o suprimento das suas necessidades
de carvão vegetal,  que representam, em média, 37,34% (US$
40) dos custos operacionais relativos à produção de uma
tonelada de ferro-gusa, as empresas siderúrgicas tiveram que
montar mecanismos que possibilitassem o surgimento na
região de centenas de fornecedores de carvão vegetal.

O DESLOCAMENTO DE SIDERÚRGICAS
INDEPENDENTES PARA A AMAZÔNIA ORIENTAL

As siderúrgicas que regionalmente transformam
industrialmente a hematita de Carajás, como se dedicam tão-
somente à produção do ferro-gusa, são denominadas produtoras
independentes. Diferentemente das siderúrgicas integradas que,
operando em escala de produção muito ampla, têm sua produção
partindo do minério de ferro indo até produtos como chapas,
vergalhões, arames e perfis de aço. Até então as siderúrgicas
independentes, em termos nacionais, se concentravam no
Estado de Minas Gerais. Lá, o carvão vegetal era utilizado
amplamente como redutor para a produção do ferro-gusa. Nos
anos 90 houve, entretanto, progressiva diminuição do consumo
daquele insumo. Em 1988, foram consumidos mais de 36,3
milhões de m3 de carvão vegetal, e em 2000 este consumo caiu
para 25,49 milhões de m3 (ABRACAVE 2001). O carvão
vegetal tem basicamente duas origens: a biomassa da mata
primária ou de plantios florestais.

O carvão vegetal originário de plantios florestais tem
custo de produção significativamente superior ao proveniente
de mata primária, sendo as suas maiores consumidoras as
siderúrgicas integradas. Pois, tendo a produção verticalizada,
elas podem suportar preços de insumos mais altos, em especial
os do carvão vegetal elaborado a partir de biomassa originada
de reflorestamentos.

Mesmo assim, existe uma nítida tendência à retração
do consumo de carvão vegetal pelas usinas integradas. Em
1988, elas consumiram 11,3 milhões de m3 de carvão
vegetal, mas este consumo teve uma redução constante
durante os anos 90, e, em 2000, ele caiu para 3,8 milhões
de m3 (Fig. 2). Esta retração no consumo de carvão vegetal
pelas usinas integradas vinculou-se à crescente substituição
do carvão vegetal pelo coque no processo produtivo.
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A siderurgia integrada que recorre ao carvão vegetal, em
1988, produziu 3,11 milhões de toneladas de ferro-gusa e,
em 2000, este volume foi reduzido para 1,25 milhão
(ABRACAVE 2001). Mas, em compensação, no mesmo
período, a produção do ferro-gusa pelas usinas integradas,
tendo como base o coque, cresceu de 15,6 milhões, em 1988,
para 18,6 milhões de toneladas em 1998  (ABRACAVE
1999). Isto reflete mudanças processadas em grandes
indústrias siderúrgicas integradas como a Companhia
Siderúrgica Belgo-Mineira e a Aços Especiais de Itabira –
Acesita –, que adotaram uma política de reestruturação,
passando a utilizar alto-fornos nos quais a redução do
minério de ferro utiliza o coque, e não mais o carvão vegetal.

Tais tendências, aparentemente, foram decisivas para
que na última década houvesse redução, em termos
nacionais, da dimensão das áreas plantadas de florestas cuja
destinação seria a produção de carvão vegetal. Em 1990,
foram 125 mil ha, mas em 2000 este volume caiu para 30
mil ha (ABRACAVE 2001).
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Figura 2 - Consumo de carvão vegetal e produção de ferro-gusa no Brasil
por usinas integradas e produtores independentes (1988-2000). Fonte:
ABRAVACE (1993, 1995, 1999, 2000, 2001). Elaboração do autor.

As produtoras independentes de ferro-gusa são, então,
as responsáveis pela manutenção do elevado consumo de
carvão vegetal na produção do ferro-gusa no Brasil. Em 2000,
elas foram responsáveis pelo consumo de 19,1 milhões de m3

carvão vegetal, o que representou 68% do carvão vegetal
consumido pela indústria brasileira.

Evidenciam-se, assim, tendências das siderúrgicas
integradas substituírem o carvão vegetal pelo coque e das usinas
independentes manterem a utilização daquele insumo no seu
processo produtivo. O problema é que, ao contrário das
siderúrgicas integradas, as chamadas de independentes, por sua
estratégia de barateamento dos custos do principal insumo,
buscam adquirir carvão vegetal oriundo de mata primária.

CARVÃO: PRINCIPAL ELO DA PRODUÇÃO DO
FERRO-GUSA COM A REGIÃO

A manutenção da utilização do carvão vegetal pelas
siderúrgicas independentes, em termos nacionais, conjugou-
se com a instalação de algumas delas na Amazônia Oriental
brasileira. A capacidade instalada destes produtores de ferro-
gusa na região atualmente ultrapassa 2,2 milhões de t/ano
(Tab. 1). No Estado de Minas Gerais, elas representam uma
capacidade instalada de 5,39 milhões de t/ano (ABRACAVE
2001). A capacidade instalada das empresas independentes
existentes hoje na Amazônia já corresponde a 26% deste
setor no País.

Desenhou-se, portanto, uma situação na Amazônia
Oriental brasileira, na qual se tem ampliado ano a ano a
produção de ferro-gusa e que começa a mostrar-se
significativa (Fig. 3). Isto implica também a existência do
consumo anual de carvão vegetal nem um pouco desprezível.
Em 2001, este consumo foi de pelo menos 1,9 milhão de
toneladas. Já em termos do minério de ferro, a demanda
originada por estas siderúrgicas é residual quando comparada
ao montante anualmente extraído da Serra Carajás. Ela
equivaleu, em 2001, aproximadamente, a 6% da hematita.

95

261

354 374 389 423

685
754

703

960

1197

1341

1928

1532

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Anos

M
ilh

a
re

s
d
e

to
n
e
la

d
a
s

Figura 3 - Produção de ferro-gusa na Amazônia Oriental  Brasileira.
Fonte: Dados de pesquisa obtidos na Superintendência da Estrada de
Ferro Carajás.

Após mais de uma década, a produção da siderurgia
primária efetivada regionalmente a partir do minério de
Carajás é quase integralmente dirigida ao mercado
internacional. Segundo dados do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, em 2001,
95,74% do ferro-gusa regionalmente produzido foi exportado
para os EUA. Portanto, não se confirmaram, até o presente,
as predições de que estas indústrias seriam capazes de
propiciar os efeitos dinamizadores da economia regional e
serviriam como base de um parque industrial crescentemente
diversificado e interligado.

No que tange à geração de empregos, pode-se constatar
que o número de empregos diretos gerados é pequeno se
comparado à população dos municípios nos quais se
instalaram, não sendo capaz de impulsionar significativas
alterações na conformação do mercado de trabalho regional.
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A geração dos 1,8 mil empregos diretos (Tab. 1) evidencia
uma distância enorme entre o cenário tendencial vislumbrado
no Plano Diretor da Estrada de Ferro Carajás, no qual se
apontava a perspectiva do surgimento de 21.658 empregos
diretos no ano 2000, só no setor de siderurgia e ferro-ligas
(Brasil 1989).

A massa de salários gerada em decorrência da operação
destes empreendimentos também não é capaz de provocar
alterações no perfil de renda da região. Os salários pagos pelas
empresas siderúrgicas, além de não serem em grande número, são
de baixo valor.  A média salarial mensal dos empregos gerados
por estes empreendimentos é de US$ 200 (Monteiro 1998).

Outro aspecto que poderia ser significativo na relação
entre as produtoras de ferro-gusa e a economia regional seria a
receita tributária oriunda desta atividade. Contudo, as isenções
fiscais sobre os lucros dos empreendimentos e sobre a
comercialização de seus produtos reduzem significativamente
o volume de tributos pagos por estas indústrias.

Assim, o principal elo de articulação das empresas
responsáveis pela transformação industrial da hematita
extraída em Carajás com a socioeconomia da região é a
demanda de carvão vegetal, não só pelos valores
movimentados, mas principalmente pelo surgimento de
variadas e diversas estruturas sociais que passaram a viabilizar
a produção do carvão vegetal. Esta demanda impulsiona
transformações sociais na região. Dentre elas o surgimento

de um grande contingente de trabalhadores dedicados à
produção de carvão vegetal. Os empregos são de péssima
qualidade, na medida em que as condições de trabalho e
moradia são extremamente precárias. As contratações são
temporárias, portanto os trabalhadores não contam com
garantias previdenciárias e trabalhistas. A remuneração mensal
é baixa, variando entre US$ 52 e US$ 113 mensais para uma
jornada de trabalho de 10 a 11 horas diárias. Além do mais os
trabalhadores estão sujeitos a mecanismos coercitivos de
imobilização da força de trabalho (Monteiro 1998).

SIDERURGIA REGIONAL E A PROPENSÃO AO
CONSUMO DE CARVÃO ORIGINÁRIO DE MATA
PRIMÁRIA

Se, por um lado, a demanda de carvão vegetal constitui
o principal elo de articulação das siderúrgicas com as
dinâmicas sociais e ambientais da região, por outro, estas
empresas são impulsionadas a pagar o menor preço possível
por este insumo. A aquisição do carvão vegetal absorve
parcela expressiva dos custos que envolvem a produção de
ferro-gusa, representando quase 40% dos custos totais.

Na Amazônia Oriental brasileira, em 1996, os custos
operacionais que envolviam a produção de uma tonelada de
ferro-gusa atingiam até US$ 107 (Monteiro 1998). Em função
das características do mercado, o carvão vegetal é o insumo
por meio do qual as produtoras independentes tendem a

(a) Siderúrgicas em construção. (b) Estimativa.

Tabela 1– Capacidade instalada das siderúrgicas em operação na Amazônia Oriental brasileira em 2001. Fonte: Pesquisa junto às empresas.

Empresa Localização Força de

trabalho

Número

alto-fornos

Capacidade

instalada

Maranhão Gusa S.A.

Companhia Siderúrgica do

Maranhão

Companhia Siderúrgica Vale do

Pindaré

Viena Siderúrgica do Maranhão

Gusa Nordeste S.A.

Siderúrgica do Maranhão S.A.

Ferro-gusa do Maranhão

Companhia Siderúrgica do Pará

Siderúrgica Marabá S.A.

Usimar

Siderúrgica Terra Norte

Siderúrgica Ibérica

Susa Industrial

(MARGUSA)

(SIMASA)

(FERGUMAR)

(COSIPAR)

(SIMARA)

Totais relativos às empresas em

operação

Totais, inclusive empresas em

construção

Bacabeira – MA

Pindaré Mirim – MA

Açailândia – MA

Açailândia – MA

Açailândia – MA

Açailândia – MA

Açailândia – MA

96 01 108

150 02 260

150 02 250

415 04 400

180 02 216

150 02 250

170 02 130

260 03 300

180 02 220

100 01 120
1.851 21 2.254

100 (b) 01 120
01 120

01 120
2151 25 2.614

Marabá – PA

Marabá – PA

Pindaré Mirim – MA

Marabá – PA

Marabá – PA

Marabá – PA

100 (b)

100 (b)

(a)

(a)

(a)
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controlar sua margem de lucro. O preço do carvão vegetal
produzido com base em florestas plantadas atinge US$ 100/t,
montante que é significativamente superior ao daquele carvão
elaborado a partir da lenha originária de mata primária. Assim,
a utilização de carvão vegetal proveniente de silvicultura
implicaria ampliação nos custos de produção do ferro-gusa que
não poderia ser assimilada pelas siderúrgicas independentes,
devido ao fato de que, em termos médios, a tonelada de ferro-
gusa foi comercializada, no ano de 2000, por US$ 111.

Tanto no Sudeste, como na Amazônia brasileira, as
siderúrgicas independentes recorrem ao carvão de mata
primária. É justamente por isto que a primeira década de
funcionamento destes projetos siderúrgicos na Amazônia
encarregou-se de sepultar o discurso empresarial e as polêmicas
acerca do possível surgimento, na região, de grandes áreas
reflorestadas, com a finalidade de atender à demanda crescente
de carvão vegetal da siderurgia primária. Empresas instaladas
na região não cumpriram nenhum dos Planos Integrados
Floresta/Indústria – PIFIS –, nos quais são estabelecidas as
diretrizes e metas em relação à origem do material a ser
carbonizado, especialmente no que se refere à implantação da
silvicultura. Esta também é a realidade existente no Sudeste
do País. Lá também as exigências do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA
– para que indústrias siderúrgicas assegurassem, até 1992, o
consumo de 70% do carvão originário de reflorestamentos, uma
proporção que deveria atingir 100% em 1995, foram
sistematicamente desrespeitadas (Brasil 1995).

Por conseguinte, a biomassa utilizada na produção
de carvão vegetal para abastecer as produtoras de ferro-gusa
na Amazônia Oriental brasileira origina-se quase
integralmente de madeira da mata primária, sendo
desprezível a parcela originária da silvicultura ou mesmo
da carbonização do coco de babaçu.

Apesar de ser originário da mata primária, o material
lenhoso responsável pelo abastecimento de milhares de
fornos é oriundo de atividades distintas, daquelas que
envolvem desmatamentos para implantação de atividades
agropastoris; das serrarias onde utiliza aparas de madeira;
e, em menor proporção, nas áreas dos denominados
“manejos florestais sustentados”.

Os custos operacionais que envolviam a produção de
uma tonelada de carvão vegetal originário de resíduos de
serraria orbitavam em torno de US$ 30 e os custos da produção
que recorria à lenha de desmatamentos atingiam US$ 36
(Monteiro 1998). Tal composição de custos permitiu o
estabelecimento de um mercado de carvão vegetal na
Amazônia Oriental brasileira no qual os preços são inferiores
aos praticados em Minas Gerais.

Além disso, o carvão consumido no sudeste paraense
e no leste do Maranhão ainda procede de locais bem mais
próximos das usinas se comparados às distâncias percorridas
pelo carvão consumido no Sudeste do País, onde normalmente
é transportado por distâncias superiores a 800 quilômetros.

Na Amazônia Oriental brasileira já é comum o transporte de
carvão vegetal ser realizado por trechos superiores a 300 km
para o abastecimento das indústrias siderúrgicas. A produção
carvoeira já abarca o norte de Tocantins e toda a região sudeste
do Pará. No Maranhão, ela amplia a pressão sobre algumas
grandes áreas de floresta da pré-Amazônia maranhense, como
também sobre áreas de cerrado no leste daquele Estado (Fig. 1).

O acesso à biomassa da mata primária e a ausência de
prudência ecológica

As empresas que, na região, transformam industrialmente
a hematita extraída em Carajás recorrem a diversos artifícios que,
de forma desprovida de prudência ecológica e a baixos custos,
tornam possível o acesso à biomassa originária das matas primárias.
Dentre estes artifícios inserem-se os projetos de manejo florestal
sustentado, reivindicados como sendo ecologicamente prudentes.
Esta é uma estratégia que os produtores de ferro-gusa certamente
copiaram dos madeireiros da região, contumazes usuários desse
recurso como forma de acessar legalmente amplas áreas de
florestas. Basta observar que, segundo a Superintendência Regional
do IBAMA, já foram solicitados a este órgão os registros de 2800
projetos de manejo florestal sustentado.

O manejo florestal sustentado seria uma forma de gerir
a retirada de material lenhoso da mata primária de maneira
que se garanta a regeneração da floresta. Tal estratégia pode
envolver vários tipos de tratamento florestal. Contudo, os
estudos acerca da produção de lenha por meio do manejo
sustentado na região amazônica são escassos e recentes.

Um relatório do IBAMA, sobre projetos de manejo florestal
da Maranhão Florestal – MARFLORA –, do grupo empresarial na
época vinculado à MARGUSA, indicou que: as áreas eram alvo de
constantes incêndios sem que a empresa tomasse providências para
evitá-los; não foram respeitadas as restrições de corte impostas pelos
planos de manejo aprovados; ocorriam cortes em anos consecutivos;
o enriquecimento das áreas com novas mudas foi abandonado; além
de indicar uma série de outras irregularidades (Hass apud Andrade
1995). Todas as outras informações corroboram as predições de
que a estratégia de obtenção de lenha por meio de supostos manejos
sustentados é uma fórmula dissimulada de se promover o
desmatamento com amparo legal, uma vez que o “manejo florestal”
pode ser realizado em até 100% da área da propriedade fundiária.

É interessante lembrar que desde os primeiros planos
para implantar a siderurgia na Amazônia Oriental brasileira,
a utilização da biomassa do coco de babaçu sempre foi
indicada como uma alternativa ecologicamente prudente para
o suprimento de carvão vegetal para as indústrias produtoras
de ferro-gusa na região (Brasil 1989). As estimativas
governamentais indicavam que, no início dos anos 80, havia
uma área de mais de 4,7 milhões de hectares cobertos por
babaçuais no Estado do Maranhão que produziam,
anualmente, 1,6 tonelada em média de coco por hectare.
Haveria assim, potencialmente, um volume de 7,7 milhões
de biomassa vegetal que poderia ser utilizada para a
carbonização (Brasil 1982).
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As empresas siderúrgicas instaladas na Amazônia
Oriental brasileira incluem em seu PIFI que uma das fontes
de biomassa das quais se servirão para a produção do carvão
vegetal será o coco de babaçu. Além de incluírem em seu
PIFI a utilização desta fonte de matéria-prima, promovem a
divulgação de que esta seria uma fonte significativa de carvão
para os seus alto-fornos, o que não corresponde à realidade, e
é uma forma de minimizar, perante os órgãos fiscalizadores e
mesmo a opinião pública, a pressão exercida por esses
empreendimentos sobre a mata primária (Monteiro 1998).

Até o momento, a produção do carvão vegetal a partir
coco de babaçu para abastecer as siderúrgicas da região é
extremamente residual. Resume-se a programas piloto, como
o que funciona com o apoio do Governo do Estado do
Maranhão, no sudoeste deste Estado. O Instituto Pró-Natura
propõe inclusive que esta experiência deve receber mais apoio
institucional para que possa se generalizar (Instituto Pró-
Natura 2000).

Estudos patrocinados pela extinta SUDAM e pelo
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento –
PNUD – argumentam que o suprimento das indústrias
produtoras de carvão vegetal por meio da carbonização do
coco de babaçu “não é uma solução desprovida de problemas,
menos de natureza técnica do que de natureza política”, pois,
segundo esses estudos, “no beneficiamento do coco prevalece
uma relação social arcaica que alguns segmentos políticos
gostariam de preservar” e concluem que a utilização de coco
de babaçu na preparação dos insumos que envolvem a
transformação industrial da hematita extraída em Carajás “é
apenas um problema de vontade política e de iniciativa
empresarial” (SUDAM/PNUD 1997).

A argumentação da SUDAM parece ser uma
justificativa infundada para a não generalização do uso do
coco de babaçu como insumo para a produção do carvão
vegetal. Os fundamentos para tal dinâmica, entretanto, são
de outra ordem, de caráter estritamente econômico. Tanto na
carbonização dos resíduos de madeira serrada, quanto na da
lenha originária de desmatamentos os custos para a coleta,
preparação e transporte da biomassa até o forno onde será
carbonizada são os mais expressivos. No caso da lenha
originária de desmatamentos para implantação de atividades

agropastoris, são superiores a 50% do total dos custos
operacionais que envolvem a produção do carvão (Monteiro
1998). No que se refere à utilização do coco de babaçu para a
produção de carvão vegetal, a grande dispersão desta
biomassa, somente 1,6 t/ha, amplia em muito os custos de
sua coleta e do seu transporte até o local de carbonização. O
que aparentemente, em face dos baixos preços do carvão
vegetal, não o tornam competitivo frente ao originário de
resíduos de madeira serrada, nem mesmo daquele oriundo da
lenha de áreas desmatadas.

A utilização do coco de babaçu como fonte de
biomassa para a produção de carvão vegetal, apesar de ser
uma alternativa ecologicamente mais prudente, não se
generalizou, fundamentalmente porque os produtores de ferro-
gusa estão amarrados a uma lógica que os conduz a induzirem
seus fornecedores de carvão vegetal a utilizarem a biomassa
mais barata possível, desprezando as repercussões sociais e
ecológicas. Desta maneira, as manifestações de preocupação
com prudência ambiental dos produtores de ferro-gusa findam
por se consolidar como mero elemento de retórica.

Atividades siderúrgicas e pressão sobre a mata primária
na Amazônia

A partir de 2001, é consumido anualmente pela
siderurgia na Amazônia Oriental brasileira pelo menos 1,9
milhão de toneladas de carvão vegetal; supondo-se que 40%
sejam produzidos tendo por base lenha oriunda de
desmatamentos para a formação de pastagens ou de projetos
de “manejo florestal sustentado” e que os 60% restantes sejam
provenientes de resíduos de madeira utilizada pelas serrarias,
já que as outras fontes de biomassa não são praticamente
utilizadas; considerando-se provável a interseção entre as
áreas das quais se extrai madeira para serrarias e as que são
desmatadas com finalidades agropecuárias, pode-se deduzir
que, anualmente, os resíduos que convergem para a produção
carvoeira originam-se de uma área que atinge 570 mil
hectares (Tab. 2). Evidentemente que, no processo de
destruição da floresta nestas áreas, o carvoejamento é uma
força auxiliar e secundária, mas nem por isso pode ter sua
importância eximida.

(a) Há possibilidade de sobreposição das áreas. (b) De 1 ha de floresta, em termos médios, extraem-se 30 toneladas de madeira útil para serrarias, das
quais, em média, 2/3 convertem-se em resíduos. Destas 20 toneladas de resíduos, em média, apenas 6 são utilizadas na produção de carvão. (c) De 1 ha
de floresta, em termos médios, recolhem-se 44 toneladas de lenha seca útil para a carbonização. Uma vez que, pelas técnicas utilizadas, só se carboniza
aquela lenha cujo diâmetro seja superior a 5 cm e inferior a 50 cm.

Tabela 2 - Estimativa da dimensão da área de extração anual de biomassa para a produção de carvão vegetal utilizada pela siderurgia na Amazônia
brasileira. Fonte: Monteiro (1998) modificado.

Origem Lenha utilizada

na carbonização

(t/ha)

Carvão vegetal

produzido

(t/ha)

Carvão vegetal

demandado

(10
3
t)

Dimensão da área de

procedência

(10
3

ha)
(a)

Resíduos de serrarias

Desmatamentos

Totais

2

14,6

6 (b)

44 (c)

- -

1140

760

1900

570

52

622
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ROTAS ALTERNATIVAS PARA A
INDUSTRIALIZAÇÃO DA HEMATITA NA
AMAZÔNIA ORIENTAL BRASILEIRA

A produção do ferro-gusa acarreta problemas sociais
e ambientais representados pela pressão exercida sobre a mata
primária; por práticas ambientalmente imprudentes; e pela
produção do carvão vegetal sustentada por trabalho precário,
mal remunerado e insalubre. Como alternativa a tais
dinâmicas, a elaboração de produtos de aço é recorrentemente
apontada como solução.

Entretanto, a rota tecnológica amplamente
responsável pela produção mundial de aço – a da usina
integrada baseada no alto-forno – envolve escalas de
produção muito elevadas, em torno de 3 milhões de t/ano e
inversões de capitais na ordem de US$ 3,6 bilhões por
unidade industrial. São escalas de produção e de
investimentos que contrastam com a dimensão dos mercados
regionais, já que, em 1998, a região Norte demandou apenas
101 toneladas de aços longos (IBS 2001).

Estudos da extinta SUDAM e do PNUD, mesmo diante
dos problemas sociais e ambientais que envolvem o
beneficiamento industrial da hematita extraída em Carajás,
destacam positivamente a produção de ferro-gusa e imputam-
lhe a condição de “atividade razoavelmente bem-sucedida”
(SUDAM/PNUD 1997). Eles recomendam a manutenção da
fabricação de ferro primário nos moldes atuais, ou seja, via
alto-fornos, com capacidade média de 150 mil t/ano de ferro-
gusa, que utilizam como redutor o carvão vegetal, indicando,
concomitantemente, que a estas plantas industriais poderiam
se incorporar pequenos fornos elétricos para a produção de
aço (ligas Fe-C com teores de carbono inferiores a 1,7%).
Desta forma, as empresas siderúrgicas instaladas na região
poderiam utilizar a estrutura de alto-fornos já existente para
a fabricação ferro-gusa, que, em estado líquido, seria
conduzido para fornos elétricos onde se produziria aço. Estas
empresas passariam então a assumir a condição de
miniaciarias (SUDAM/PNUD 1997).

A construção de miniaciarias é um caminho que poderá
ser seguido pela produção siderúrgica na região. E, pelo que
já se indicou, parece estar evidente que para suportar os custos
do carvão vegetal produzido em bases ecologicamente
prudentes e sustentadas por relações sociais pautadas pelo
respeito às leis de proteção ao trabalho, as empresas produtoras
de ferro-gusa terão necessariamente que avançar em direção
à produção de mercadorias de maior valor agregado, o que
talvez possa se viabilizar pela instalação de miniaciarias
operando com fornos elétricos. Entretanto, é muito pouco
factível acoplar a esta alternativa a indicação de que a solução
ambientalmente prudente para o suprimento da demanda de
carvão vegetal destes empreendimentos, como sugerem os
estudos da SUDAM/PNUD (1999), estaria na possibilidade
deste abastecimento ser efetivado tendo por base a biomassa
originária do coco de babaçu.

A sugerida instalação de miniaciarias por si só não
resolve o principal problema socioambiental que envolve o
beneficiamento do minério de ferro na região, vinculado aos
efeitos deletérios da produção carvoeira, podendo inclusive
agravá-los. Tal recomendação não presta suficiente atenção
às dinâmicas sociais que evidenciam que, não havendo
medidas eficientes de coação aos desmatamentos ilegais, tanto
os destinados à implantação de atividades agropastoris quanto
os voltados ao fornecimento de madeira às serrarias a floresta
amazônica e o cerrado maranhense, indiscriminadamente
explorados, vão continuar sendo as fontes de suprimento de
biomassa para a produção regional de carvão vegetal, mesmo
que utilizado como insumo para a produção de mercadoria
de maior valor agregado do que o ferro-gusa.

Outra solução freqüentemente indicada para minimizar
a pressão que a demanda por carvão vegetal exerce sobre a
mata primária é a possibilidade de se recorrer à silvicultura.
Entretanto, a implantação de florestas com a finalidade de
produzir biomassa para a produção de carvão vegetal requer
um ciclo longo que envolve pelo menos duas décadas. O
investimento de capitais por tão longo prazo, mas
principalmente, como se indicou, a elevação de custos da
produção do carvão vegetal a partir da madeira originária da
silvicultura, não são assimiláveis pelas empresas que
produzem  apenas ferro-gusa.

Um estudo do Ministério do Meio Ambiente (Brasil
1995), ao referir-se ao suprimento de carvão vegetal para a
indústria do ferro-gusa no Estado de Minas Gerais, reconhece
que a prática, existente há décadas, de se recorrer, em larga
escala, à utilização de biomassa originária de mata primária
de forma desprovida de prudência ecológica tende a
permanecer naquela região. Segundo o estudo, este é um
processo que se sustenta ao longo do tempo pelo fato de o
preço do carvão originário de biomassa da mata primária ser
significativamente menor do que o originário de florestas
plantadas, mas principalmente pela ineficácia dos mecanismos
de coação ao desmatamento indiscriminado. Estas dinâmicas,
presentes em Minas Gerais, guardam enormes singularidades
com as estabelecidas, em decorrência da produção siderúrgica,
na Amazônia Oriental brasileira.

De tal forma, mesmo aquelas propostas de
financiamento público, na condição de fundo perdido, destinado
à aquisição de terras para a implantação de silvicultura para o
abastecimento do parque siderúrgico na Amazônia Oriental
brasileira, como sugere a CVRD (CVRD 2000), não solveriam
o problema. Pois não são somente os valores investidos na
aquisição da terra que elevam o custo do carvão vegetal obtido
a partir de floresta plantada, inviabilizando a sua concorrência
com o carvão originário de biomassa ilegalmente extraída da
mata primária. Esta dinâmica se vincula diretamente à
incapacidade da sociedade coagir as práticas ilegais de
desmatamento, o que ganha maior relevância quando se tratam
de formações vegetais que compõem ecossistemas pouco
conhecidos como os que a Amazônia abriga.
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A incapacidade histórica de exercer controle público
sobre os efeitos deletérios da produção carvoeira no Brasil
somada às tendências de a indústria siderúrgica substituir o
carvão vegetal utilizado na produção do ferro-gusa por novas
fontes energéticas indicam a necessidade de se pensar
alternativas à utilização do carvão vegetal para processamento
siderúrgico da hematita de Carajás. Em princípio tais
alternativas poderiam envolver tanto rotas tecnológicas
vinculadas a processos siderúrgicos que recorrem à energia
elétrica para realizar a produção do ferro-gusa, quanto
processos que requerem gás natural para a redução do minério
de ferro e a produção de outro tipo de ferro primário
denominado de ferro esponja, que pode ser utilizado, tal qual
o ferro-gusa, nas etapas subseqüentes da produção siderúrgica.

Em relação ao processo industrial de redução da
hematita em forno de arco-elétrico, ele demanda, para a
produção de uma tonelada de ferro-gusa, em termos médios,
eletricidade equivalente a 167,197 kgep. Já a redução do
minério de ferro para a fabricação de ferro esponja, utilizando-
se de gás natural implica demanda energética que orbita, em
função do processo industrial utilizado, entre  210,084 kgep
e 243,255 kgep (Zervas et al. 1996).

Apesar da maior eficiência energética que caracteriza
a produção do ferro primário em forno elétrico, este processo
encontra como principal barreira para sua disseminação o
custo da energia elétrica, que, em preços de 2000, equivalia a
US$ 79,6/bep (Brasil 2001). De tal modo que a utilização
deste processo para a produção de ferro-gusa implicaria custos,
só de insumos energéticos, na ordem de US$ 96/t, o que seria
incompatível com o preço de venda do ferro-gusa.

A produção de ferro primário por meio da utilização de
gás natural, apesar de demandar menos energia do que a que
recorre ao carvão vegetal, tem como óbices o preço do gás
natural, mas principalmente a existência de uma logística para
a distribuição deste combustível. Entrementes, esta alternativa
na Amazônia brasileira ganha um grau de plausibilidade, pois
se deve levar em conta que em 1985, em termos nacionais, a
relação de preços médios entre o carvão vegetal e o gás natural
combustível era de 0,47, em 2000 esta relação foi alterada para
0,83 (Brasil 2001). Ou seja, houve uma significativa redução
do custo do gás natural em relação ao preço do carvão vegetal.
Ao que se soma o fato da existência, segundo a Petrobras, da
maior reserva de gás natural na Amazônia, nas bacias dos rios
Juruá e Urucu, no Estado do Amazonas, além de construção já
efetivada do trecho do gasoduto que liga Urucu a Coari e o fato
de que já está sendo projetado o gasoduto ligando Coari até a
capital do Estado do Amazonas. Tal realidade é um elemento
que deve induzir tanto o desenvolvimento de estudos
envolvendo a viabilidade da construção de logística de
distribuição de gás natural para região quanto de estudo desta
rota tecnológica para a produção de ferro primário, pois sua
materialização contribuiria para solucionar problemas
socioambientais e abrir novas perspectivas para a verticalização
da produção mineral na Amazônia Oriental brasileira.
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AS MATRIZES DE ENERGIA PRIMÁRIA E DE
GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Em 1997, a participação da energia hidráulica (EH)
na matriz de energia primária nacional era de 38%, muito
elevada em relação à matriz energética mundial com somente

3% (Fig. 1A). As reservas nacionais de óleo, gás natural (GN)
e carvão mineral (CM) eram bastante reduzidas no Brasil até
o início da década de 90, não restando outra opção para a
geração de energia elétrica (EE) a não ser a fonte hídrica.

As avaliações econômicas das alternativas energéticas e o caso da
indústria do alumínio na Amazônia Oriental

Raymundo Ruy Bahia
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ABSTRACT

ECONOMIC EVALUATION OF THE ENERGETIC ALTERNATIVES AND THE CASE OF THE ALUMINUM INDUSTRY IN
ORIENTAL AMAZONIA

The national energy system is now undergoing a sudden and fast transition toward a privatization and/or deregulation derived from
severe pressures from recent economical, ecological  and technological developments. This paper updates and complements former
author’s papers published between 1989 and 2001 about the advantages of the insertion of the natural gas in the national energy matrix.
The results of the economical evaluation of the energy alternatives as described in the paper, are good examples of better ways on how to
define the best energy choices, which is the target of the energy system planning.

The alternatives proposals for the electric energy offer expansion plan for Brazil and the North and Northeast regions confirm the
advantages of the increment of the natural gas thermal electricity in the electric generation matrix. The proposed simultaneous electric and
heat/steam combine cycle natural gas generation if applied in the aluminum industry is highly advantageous over the others primary energy
options and must be considered by the industry on both Albras/Alunorte and Alumar poles. The natural gas insertion in the state of Pará
energy matrix will improve the social and economical development in several different final energy uses mainly in the Belém metropolitan
area and in the south and southeast regions.

The persistence of this way of energy planning will reorganize the whole generation-transmission-distribution chain of the electric
energy sector in the country avoiding new other energy crisis like the one that is now going on (November, 2001) with widespread
geographic and population occurrence.

Keywords: energy, Amazonia, natural gas

RESUMO

O presente trabalho retrata a atual conjuntura da forte transição do sistema energético nacional, que resulta das pressões da lógica
e  racional globalização da economia energética, induzidas por fatores econômicos e ecológicos. O trabalho é na realidade uma atualização
e complementação da defesa da tese das vantagens da inserção do gás natural na matriz energética  que vem sendo formalizada com
trabalhos técnicos apresentados nos diversos eventos especializados em energia de 1989 a 2001. Os resultados das avaliações econômicas
das alternativas energéticas contidas no texto são bons exemplos da prática de exercícios exploratórios para definir as melhores opções
energéticas, que é o mais imediato e principal objetivo do planejamento de sistemas energéticos.

As propostas de planos de expansão da oferta de energia elétrica para 2001/2010, Brasil e Norte/Nordeste, demonstram com
clareza as vantagens do incremento da participação da termeletricidade nas matrizes de geração de energia elétrica.

A proposta para a geração simultânea de energia elétrica e calor/vapor para a indústria do alumínio no pólo Albras/Alunorte
(Barcarena – PA) é tão mais vantajosa sobre as outras alternativas que não pode ser ignorada pela Eletronorte e Albras/Alunorte. A
inserção do gás natural na matriz energética do Pará alavancará o desenvolvimento econômico em toda a região metropolitana de Belém
e regiões sul e sudeste do Estado.

 A persistência da continuidade desta atividade de planejamento deverá  refletir e contribuir para a reorganização  de toda a cadeia
geração-transmissão-distribuição de energia elétrica no país, contribuindo para reduzir a abrangência geográfica/populacional das novas
“crises” no setor elétrico nacional.

Palavras-chave: energia, Amazônia, gás natural
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Porém, a partir de 1994, reservas significativas de óleo que já
tinham sido comprovadas na bacia de Campos viabilizaram
a produção de 500 mil barris/dia, contribuindo para elevar a
produção doméstica total para cerca de 750 mil barris/dia.
Por outro lado, a construção do gasoduto Bolívia-Brasil já
havia sido decidida, com entrada em operação prevista para
1999, o que realmente aconteceu.

O planejamento do setor elétrico estatal nacional não
tem valorizado a diversificação da matriz energética como
ocorre acertadamente no resto do mundo. A elevada
participação da EH na matriz de energia primária brasileira
foi induzida pela exagerada concentração desta fonte para a
geração de eletricidade (Fig. 1B).

Apesar destas realidades energéticas, o setor elétrico
nacional ainda insiste na baixa participação do GN (< 10%)

para a geração de EE pelo menos até a última versão preliminar
do Plano de Expansão 2001-2010 do Ministério das Minas e
Energia (MME), com somente 20% de participação na
termeletricidade, negligenciando a importância da
diversificação de fontes energéticas na matriz de geração, que
se já existisse poderia ter evitado ou pelo menos atenuado a
“crise” na oferta de energia elétrica, que é uma crise provocada
pela falta de água no Nordeste e Sudeste do país para
movimentar as turbinas das hidrelétricas. Portanto, é correto
afirmar que a “crise” está mais relacionada a falhas no
planejamento da expansão da oferta de EE do que realmente
à falta de EE que estava sobrando no Sul do país. Além disso,
um relatório produzido pelo IEE (Instituto de Eletrotécnica e
Energia)/USP1 apontava as carências do setor elétrico, o
superfaturamento das obras e a falência dos modelo vigente.

Figura 1 - As matrizes energéticas (fontes: BP Amoco 2000, DOE/EIA 2000, BEN/MME 2000 e Bahia 2001a). (A) Matriz da energia
primária de 1997, (B) Matriz da geração de eletricidade em 2000 e (C) matriz da geração de Eletricidade.

1 Relatório resumido por Joelmir Beting em sua coluna, com o título “Rumo ao Blecaute” em janeiro de 1995, resumindo informações do IEE/USP.
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Neste estudo é citado o caso da UHE (Usina Hidrelétrica)
Itaipu, projetada com custo de instalação de US$ 1100 por
kW, mas apresentado custo real de US$ 2200 por kW instalado
em 1995, devido aos longos prazos de construção (10 anos) e
motorização (20 anos) típicas de grandes hidrelétricas.

A equivocada e exagerada participação da fonte hídrica
na geração de eletricidade no país foi constatada como causa da
atual “crise” energética e espera-se que deverá determinar a
revisão do plano de expansão 2001/2010 em revisão no MME,
reduzindo em pelo menos 10% a expansão da oferta total de EE.

Na matriz mundial de geração de EE, como mostra a
figura 1C, a EH participa com somente 18% em 1997 (12%
em 2020) em relação aos 93% da matriz nacional. A
participação da energia nuclear reduzirá de 16% em 1997 para
12% em 2020 conforme o Departamento de Energia da
Agência de Informações Energética dos Estados Unidos da
América - EUA (DOE/EIA/USA 2001). Em todo o planeta
apenas a Noruega apresenta uma elevada participação da EH
na matriz energética, porém suas dimensões geográficas,
forma de relevo, renda per capita, demanda de EE, são
completamente distintas e tem seu sistema elétrico não
comparável ao do Brasil. A participação do GN aumentará
de 14% em 1997 para 27% em 2020.

Como a matriz de geração de EE dos EUA é
diversificada e no mesmo padrão da matriz mundial, a recente
“crise” de escassez de EE ocorrida na Califórnia não se
propagou para o resto do país, fato que não aconteceu no
Brasil, onde a “crise” energética propagou-se do sudeste até
o norte e nordeste e centro-oeste do país por não ter uma
matriz de geração de EE diversificada, e conseqüente
transmissão setorizada.

Deve ser ressaltado, no entanto, que a participação de
40% do CM na matriz mundial de geração de EE, com
dependência maior centrada nos EUA (52%), China (72%),
Europa Oriental (>50%), representa uma ameaça séria ao meio
ambiente, mesmo com participação reduzida de 40% em 1997
para 31% em 2020 (DOE/EIA 2001).

A proposta com projeção para 2020 de uma matriz de
geração de EE  mais diversificada, com  a participação do
GN atingindo 45% e a da EH 43%. Esta proposta está
resumida na figura 1C (Bahia 1999, 2001a). Nas projeções
em estudo para 2050, a participação da EH poderá ser de
somente 22%, portanto, mais  coerente com o atual padrão da
matriz de geração mundial.

A SUBSTITUIÇÃO DE ENERGIA PRIMÁRIA NO
MUNDO

O histórico da evolução da matriz de energia primária
no período de 1850 a 1978 e sua projeção para 2050 estão
resumidos na figura 2A. A penetração do petróleo no mercado
energético ocorreu em 1880 e a do GN em 1900. A participação
do CM culminou em 1910 e 1930 com afastamento para 2050,
em cenário ecológico. O petróleo convencional culminou em

1980 com 40%. O GN está projetado para culminar com
participação máxima de 70% (?) em 2030/40. O advento da
fusão nuclear do deutério está projetada para ocorrer na segunda
metade da década 2020/30. Deve ser ressaltado que a EH não
está incluída no gráfico por ter participação irrelevante e abaixo
de 3% para a escala do gráfico.
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Figura 2 - Histórico e substituição da energia primária no mundo. (A) A
substituição da energia primária no mundo (modificado de Marchetti 1981)
e (B) produção acumulada e reservas remanescentes de petróleo (modifica-

do de Campbell 1997).

Hoje já se sabe que as reservas remanescentes de GN
superam as do petróleo, com fator de 2 a 3 vezes maior. As
reservas de petróleo remanescentes se esgotarão conforme
pode ser observado na figura 2B, para uma reserva final
(“ultimate”) subestimada de 1800 Gb (Campbells 1997) ou
de 2500 a 2700 Gb segundo outros autores.

O cientista francês Jean-Marie Martin, em entrevista
no Programa Planetacoppe de 18.11.96, afirmava que “o gás
natural é a alternativa mais viável para o futuro” e que “o
processo de privatização do setor energético nacional
contribuirá para estimular o uso do gás natural” e que “o
retorno dos investimentos em energia hidráulica ou nuclear
exige em média prazos de 60 anos enquanto que as térmicas
a gás natural são instaladas com prazos de 2 a 3 anos e retornos
de investimentos entre 3 a 5 anos”. Está explicado porque o
mundo deixou de valorizar há mais de duas décadas as
hidrelétricas, principalmente, de grande porte com mais de
5000 MW de potência instalada e está atualmente priorizando
a alternativa a GN com a tecnologia do ciclo combinado (CC)
para a geração de EE.

A

B
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A expansão da oferta de EE (2000-2050) deverá ser
concentrada principalmente na fonte GN, com vantagens
financeiras, econômicas e ambientais sobre todas as outras
alternativas e especialmente sobre a EH ( Fig. 1C)

O POTENCIAL HIDRÁULICO MUNDIAL
Os geocientistas sabem que o potencial hidráulico

mundial (Fig. 3) deriva do ciclo hidrológico, que é um
fenômeno planetário, e portanto está uniformemente
distribuído, com algumas raras exceções em áreas desérticas.
Está realidade desmente a falaciosa alegação de que o Brasil
tem “vocação hídrica” e portanto deve concentrar sua geração
de EE na fonte hidráulica. Todo o resto do mundo também
tem vocação hídrica, conforme a proporcionalidade entre
potencial hidráulico e áreas geográficas indicadas na figura 3
e não está, entretanto, priorizando os investimentos nessa fonte
de energia, devido as inviabilidades econômica, financeira e
ambiental da hidreletricidade. O potencial já explorado no
mundo era de 690 GW (31%) em 1999 e não deverá crescer
significativamente além deste limite devido a essas
inviabilidades. Os EUA com potencial total de 200 GW só
instalaram seu limite explorável de 98 GW (1999) e já
deixaram de investir em EH desde a década de 90 e não estão
priorizando esta fonte com importância para a expansão da
sua oferta futura de EE. As projeções do DOE/EIA para os
EUA são de redução de 23% na geração de hidreletricidade,
ou seja, de 389 TWh em 2000 para 298 TWh em 2020, e
redução de participação de 12% para 7% na geração total de
EE em 2020.

I II III IV V VI VII

Região I - América do Norte

Região II - Ex-União Soviética e Europa Oriental

Região III - Europa Ocidental, Ja´ão, Austria,
Nova Zelândia, Sul da África e Israel

Região IV - América Latina

Região V - África Exceto Nordeste da África e Sul da
África), Sul e Sudeste da Ásia

Região VI - Oriente Médio e Nordeste da África

Região VII - China e Economias Asiáticas Centralmente Planejadas

Recursos hidráulicos globais, capacidades totais instaladas e instaláveis. As
setas superiores em cada coluna representam a capacidade máxima
realizável. As setas inferiores são as capacidades realizáveis pela análise
integrada em 2030, para cenários altos e baixos. A área das colunas são
proporcionais ao potencial da capacidade total instaláve.

Região:

Capacidade Hídrica Instalada e Instalável no Mundo

2200 GW Capacidade de Geração

356 274 165 432 564 360
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Figura 3 - O potencial hidráulico mundial (modificado de Kiely  1980).

O Brasil tem um potencial explorável de 100 a 120 GW
para um custo limite de US$ 45/ MWh para geração/transmissão,
que somados aos US$ 30/MWh da distribuição alcança valor
normativo limite de US$ 75/MWh (nova energia) estabelecido
pelo Plano 2015 (Eletrobras) e Consultoria JL. Este valor é
bastante elevado e já ultrapassa em 11 US$/MWh (17%)  o valor
de US$ 64/MWh (geração e transmissão US$ 45/MWh e
distribuição (US$ 19/MWh), que é o valor referencial nos EUA
projetado para 2001/2020 (DOE/EIA 2001).

A revalorização da fonte hídrica no Brasil poderá
ocorrer nos anos 2020-2030 se: (i) não ocorrer o advento da
fusão nuclear do deutério e (ii) os desenvolvimentos
tecnológicos forem alcançados para viabilizar a transmissão
de EE em ultra altas tensões de 1500 kV CA e/ou 1000 kV
CC de distâncias acima de 3000 km, elevando aquele potencial
explorável que poderá incluir a bacia do Amazonas, apesar
da baixa taxa de disponibilidade (40%) das hidrelétricas nessas
áreas florestadas, bem como dos fortes impactos negativos
na flora/fauna e na biodiversidade dos sistemas aquáticos
atingidos, como nos casos das UHEs de Tucuruí, Balbina,
Samuel e do Projeto Belo Monte.

A MATRIZ DA DEMANDA DE ENERGIA PRIMÁRIA
NO MUNDO

Vários pesquisadores têm publicado suas avaliações de
projeções da demanda energética primária para períodos de
longo prazo (Badakhshan 1997). A figura 4 mostra um exercício
exploratório de projeção da demanda de energia primária até
2100 em um cenário ecológico com previsão de afastamento
da fonte CM a partir dos anos 2050/60 por pressões ecológicas,
relacionadas ao aquecimento atmosférico já consensualmente
admitido com medidas da década de 90 (Organização Mundial
de Meteorologia), que indicam que “nove entre os dez anos
mais quentes já registrados no mundo ocorreram na década de
90”. Se esta tendência persistir durante a atual década (2000-
2010), a substituição da fonte CM deverá ser planejada para
seu afastamento a partir de 2040/50, quando as enormes reservas
de CM de boa qualidade (antracito e betuminoso) passarão a
ser convertidas para combustíveis líquidos e/ou gasosos,
complementado a oferta do óleo e GN a partir desta época.

Figura 4 - Demanda de energia primária no mundo - cenário ecológico:
1850 – 2100 (fonte: Bahia 2001a).

As participações de óleo (39%), próximo do
esgotamento (Campbell 1997), e GN (24%) em 2000 estarão
invertidas em 2080 com o petróleo convencional participando
com 20% e GN com 40% e com as reservas remanescentes
de petróleo já próximas do esgotamento (Fig. 2B). Esta é uma
estimativa pessimista, considerando que a prospecção e
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exploração de petróleo em ambientes de águas profundas só
agora está sendo iniciada e onde mais de uma dezena de
campos gigantes têm sido descobertos nos últimos 10 anos,
mesmo em áreas de aparente avançadas maturidades
exploratórias, como no caso dos paleodeltas do Mississipi e
Niger, onde diversos novos campos gigantes foram
descobertos, contribuindo para a manutenção da relação barril
descoberto/barril produzido ser ainda maior que 1,
prolongando a expectativa de sobrevida das reservas
remanescentes de petróleo convencional e seu esgotamento
para além do ano 2100.

Deve-se considerar também que o acelerado aumento
de participação do GN na matriz deverá ser complementada
com o gás/óleo liqüefeito do CM, que deverão prolongar a
vida das reservas de óleo convencionais e não-convencionais.
A soma das participações das fontes renováveis poderá
alcançar cerca de 30% em 2050, contando com a fusão nuclear
(Fig. 2). Algumas empresas, como a Shell Petroleum
Company, acreditam que esta participação poderá alcançar
os 50% neste mesmo ano, desde que seja resolvido o paradoxo
de serem as fontes renováveis intensivas em investimentos e
destinadas ao uso de consumidores de baixa renda.

A MATRIZ DA DEMANDA DE ENERGIA PRIMÁRIA
NO BRASIL: 1940-2050

A participação do GN na matriz da energia primária
nacional deverá crescer de 3% em 2000 para 14% em 2020 e
20% em 2050, portanto, ainda bem abaixo dos 35% de
participação da matriz mundial (Fig. 5). A demanda reprimida
do GN no Brasil só deverá ser corrigida em 2050.

Figura 5 - A matriz da demanda da energia primária no Brasil: 1940 –
2050 (fonte: Bahia 2001a).

O crescimento da participação do GN será mais acelerado,
com 17 pontos percentuais entre 2000 e 2050, na matriz nacional
que tem maior demanda reprimida em relação à matriz mundial,
com 9 pontos percentuais. Só a partir de 2020 é que a participação
do GN predominará sobre a da EH na geração de EE, tendendo
para uma participação de 22% em 2050, aproximando-se do
padrão internacional (Fig. 1C). O predomínio da geração térmica
de 57% resultará da mudança da matriz de geração de EE
de natureza hidrelétrica (43%) predominante até esta época.

A persistência da baixa participação do CM de 5% a 6% entre
2000 e 2050 resulta da pequena reserva e da baixa qualidade do
CM nacional, o que significa benefícios ecológicos. O
crescimento de outras fontes ditas renováveis, incluindo solar,
eólica e hidrogênio (células de combustível), em 2050 poderá
ser mais acelerado com maiores investimentos e reduções de
custo de instalação, resultando em vantagens econômicas e
ecológicas sobre as fontes convencionais.

A MATRIZ DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
NO BRASIL: 2000 - 2020

O setor elétrico nacional está sob uma forte e rápida
transição devido a duas razões principais: (i)
indisponibilidade de recursos financeiros estatais para
expandir a oferta de hidreletricidade (HE) intensiva em
investimentos para a instalação/transmissão e custos de
geração mais elevados das novas hidrelétricas, e (ii) o mais
baixo custo de instalação, custo de geração competitivo da
termeletricidade (TE) e menor tempo de recuperação do
investimento.

Na tabela 1, a taxa média adotada de crescimento da
demanda elétrica de 4,6% a.a. entre 2000 e 2020 (taxa de 3,6%
a.a. segundo o DOE/EIA) é otimista e objetiva a elevação do
baixo per capita elétrico nacional de 2170 kWh/hab em 2020.
A maior taxa de crescimento de 5,8% a.a. no período 2000/
2010 tem a intenção de minimizar a atual demanda reprimida
de eletricidade. A taxa média de crescimento da demanda
elétrica de 4,6% a.a. está cerca de 1,6 ponto percentual acima
do esperado crescimento médio do PIB nacional de 3% a.a.
(4,5% a.a.  segundo o DOE/EIA) para as duas próximas décadas
e que está acima do crescimento médio do PIB de 2% a.a. na
década de 90. A participação da termeletricidade deverá crescer
de 7% em 2000 para 51% na alternativa 2020 I. A participação
da potência instalada termelétrica poderá crescer de 14% em
2000 para 41% em 2020 I .

Tabela 1 - Matriz da geração de energia elétrica no Brasil: 2000 – 2020
(fonte: Bahia 2001a).
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Os investimentos na expansão da oferta de EE serão de
US$ 72 bilhões na alternativa 2020 I , crescendo para US$ 80
bilhões na alternativa 2020 II, portanto, com excedente de US$
8 bilhões, que é o custo financeiro do acréscimo de 7 GW de
HE da alternativa 2020 II. As estimativas de custos de instalação
e geração estão baseadas em US$600/kW e fator de capacidade
0,9 para as térmicas a GN a ciclo combinado e US$ 1200/kW
para instalação/transmissão das hidrelétricas com fator de
capacidade de 0,5. A demanda total de GN para a
termeletricidade de 100 milhões de metros cúbicos/dia (Mmcd),
atualmente já admitida por setores governamentais, é uma
estimativa compatível com o recente programa prioritário para
as termelétricas do MME, com 49 termelétricas das quais 45
poderão ser a GN, com potência média de 500 MW, absorvendo
a demanda  de 100 Mmcd já em 2010 e 160 Mmcd em 2020 I.
A potência hidrelétrica de 92 GW em 2020 I ou de 99 GW em
2020 II representa números que estão bem próximos do limite
do potencial hidráulico econômico e ambientalmente
explorável. Os EUA só conseguiram instalar 98 GW até 1999,
correspondente a 50% do potencial total deste país. A demanda
de GN para usos em geração diversificada por autoprodutores
será de 50 Mmcd em 2010 e 80 Mmcd em 2020 na indústria e
comércio com predomínio em cogeração (geração de
eletricidade e vapor/frio em hospitais, shopping centers,
supermercados, siderometalurgia, refino de petróleo e
petroquímica). As demandas totais de óleo de 2,8 Mbd em 2010
e de 4,5 Mbd em 2020 aproximam-se daquelas recentemente
divulgadas pela Petrobras no seu plano estratégico de auto-
suficiência de suprimento de petróleo já a partir de 2005.

OS INDICADORES ENERGÉTICOS NO BRASIL:
2000-2020

 A demanda de óleo mais GN está projetada com
crescimento de 6% a.a. para recuperar a atual demanda
petrolífera reprimida de 4,1 bep/hab e alcançar 11,9 bep/hab
em 2020. Este per capita ainda é bastante baixo se comparado
com os 30 bep/hab dos EUA (mas com 30% de desperdício),
que está exagerado em pelo menos 30%, que seria desperdício.
De qualquer forma o consumo per capita nacional de 11,9
barris em 2020, ainda baixo,  retrata o alto grau de demanda
reprimida de petróleo, que em parte herdada dos tempos de
baixa produção doméstica e com baixos níveis de reservas
até o final dos anos 80 (Tab. 2).

A produção doméstica de petróleo offshore de 3 Mbd
em 2020 está garantida com o nível das reservas de petróleo
já comprovadas da bacia de Campos. A oferta total poderá
em duas hipóteses alcançar níveis de 90% a 100% de auto-
suficiência. Na primeira hipótese, a importação de petróleo
alcançará o nível de 500 mil b/d (o mesmo do ano 2000),
com os dispêndios dessa  importação passando de US$ 4,1
bilhões para US$ 6 bilhões em 2020. Para um crescimento
moderado de 5,2%a.a. da balança comercial de US$ 56
bilhões em 2000 para US$ 156 bilhões em 2020, o peso dos
dispêndios com a importação total de petróleo e GN na

balança comercial será reduzido de 7,5% em 2000 para 6,7%
em 2020. No caso de 100% de auto-suficiência no
suprimento de petróleo, o valor das importações de GN
passará de US$ 0,07 bilhões em 2000 para US$ 4,5 bilhões
em 2020, com participação entre 2 a 3% na balança
comercial. A hipótese de auto-suficiência de 90% é mais
favorável para intensificar as relações de trocas comerciais
com os países exportadores de petróleo e GN,
particularmente na área do Mercosul, que contribuirá para
estimular o crescimento da exportação de produtos nacionais
como carnes, eletrodomésticos, carros e autopeças, produtos
siderometalúrgicos. No atual quadro de restrições de
crescimento das exportações nacionais a hipótese de 90%
de auto-suficiência é estrategicamente mais importante para
estimular as trocas comerciais.

Tabela 2 - Indicadores energéticos do Brasil: 2000 – 2020 (fonte: Bahia
2001a).

DEMANDA E SUPRIMENTO DE GÁS NATURAL NO
BRASIL: 2000 - 2020

A demanda de gás natural está fracionada em 2/3 para
a geração termelétrica e 1/3 para outros usos, com geração
distribuída nos setores: residencial, comercial, transporte e
industrial. A demanda em termeletricidade foi avaliada como
mostrada na (Tab. 3). A demanda total foi estimada através
de correlações diretas com os PIBs dos estados atravessados
pelas rotas dos gasodutos. A demanda de outros usos foi então
definida por diferença para a demanda total, deduzida a parcela
da termeletricidade. A demanda da rota  gasoduto GBB
(Gasoduto Brasil-Bolívia), estados MS e SP, com 39% do
PIB nacional justifica a demanda estimada de 60 Mmcd em
2010 (Tab. 3). A taxa de crescimento para a demanda total de
150 Mmcd em 2000 para 240 Mmcd em 2020 foi projetada
com taxa de 4,8% a.a., considerando as limitações de
disponibilidade de recursos para atender os elevados
investimentos nas redes de distribuição de gasodutos. Esta
demanda de 240 Mmcd está bastante subestimada e representa
somente 21% de 1150 Mmcd projetado pelo DOE/EIA para a
América do Sul e Central.



39Bahia R.R. / Alternativas energéticas e a indústria do alumínio na Amazônia Oriental

Tabela 3 - Demanda e suprimento de gás natural no Brasil: 2000 – 2020
(fonte: Bahia 2001a).

A Argentina com PIB e nível de industrialização
equivalente ao Estado de São Paulo tem hoje uma
demanda de 100 Mmcd, correspondendo a uma
subestimativa daqueles 60 Mmcd para a rota MS/SP do
GBB. As estimativas de suprimento de GN importado para
20 anos estão compatíveis com as reservas já conhecidas
na Bolívia (Alencar e  Lyskey 2000). A importação de
GNL (gás natural liqüefeito) para suprir o Norte/Nordeste
são indispensáveis como complemento das demandas
previstas, considerando as limitações das reservas de GN
nestas regiões. O suprimento doméstico de GN produzido
nas bacias de Campos e outras bacias de 30 Mmcd em
2010 e 60 Mmcd em 2020 estão subestimadas,
considerando as esperadas novas descobertas como aquela
de 20 bilhões m3 em águas rasas, bacia de Camumu/litoral
da Bahia, e considerando ainda o tempo de 10 a 20 anos
para delimitar e desenvolver essas novas descobertas.

As reservas de GN já apropriadas no sul da Bolívia,
Argentina e Peru são suficientes para garantir o suprimento
da demanda acumulada de GN no Brasil em todo o período
2000/2020. A importação do GN de Camisea (Peru)  através
de um gasoduto,  (GPB, Gasoduto Peru-Brasil) com rota
AC/RO/MT/GO/MG/RJ poderá ser de 20 a 30 Mmcd entre
2010 e 2020 e será  indispensável para complementar o
atendimento desta demanda.

O BALANÇO DAS EMISSÕES DE CO
2
 NO SISTEMA

ENERGÉTICO NACIONAL
O Brasil tem os mais baixos indicadores de emissão

de CO
2
 em relação aos EUA, Japão e Europa Ocidental e à

média mundial (Tab. 4). Resultados preliminares de 18 meses
de medidas dos fluxos de carbono realizadas pelo programa
LBA (The Long Range Biosphere and Atmosphere
Experiment) indicam a possibilidade de ambas as florestas
jovem e matura terem um potencial de seqüestro de 3t CO

2
/

ha/ano (Grace 2000; Artaxo 2000). Isso significa que em
700 milhões de hectares da floresta amazônica seriam
seqüestradas 2,1Gt CO

2
/ano. Este volume de seqüestro

corresponde a somatória de toda a emissão de CO
2
 pelo GN

no sistema energético nacional durante os próximos 20 anos
de consumo/queima de GN de 30 Mmcd em 2000 para 240

Mmcd em 2020. Estes números desmentem a equivocada
alegação da importância do impacto ambiental negativo da
inserção do GN na matriz energética nacional em uma
balanço global. O programa LBA se estenderá até o ano
2004, com financiamento de US$ 120 milhões e seus
resultados terão um papel importante nas avaliações globais
de emissão de CO

2
 no Brasil e no mundo.

Tabela 4 - Indicadores de emissão de CO
2
  em 1997 (fonte: Balanço Ener-

gético Nacional – MME 2000).

AVALIAÇÕES DOS CUSTOS DE GERAÇÃO E
TRANSMISSÃO DA ENERGIA
O custo do capital e custo de geração

A partir do segundo choque do petróleo (1979), os
especialistas em economia energética passaram a avaliar
com mais detalhe os custos relativos às diferentes
alternativas energéticas. O gráfico da figura 6 (Kiely
1980)2 mostra claramente as vantagens competitivas do
mais baixo custo de capital do GN em ciclo combinado,
com custo específico de instalação de US$ 600/kW, que
para a taxa de desconto de 12% a.a. tem um custo fixo de
US$ 9/MWh, que somado ao custo de combustível de US$
24/MWh (US$ 2,7/MBTU (milhão de British Thermic
Unit) e custo de O&M (Operação e Manutenção) de US$
3/MWh,  totaliza US$ 36/MWh, que é inferior ao custo
de capital da geração hidráulica (US$ 1200/kW) de US$
37/MWh que com mais US$ 3/MWh para O&M é igual a
US$ 40/MWh.

Do elevado custo específico de hidrelétrica de
grande porte tipo Tucuruí (US$ 1500/kW) resulta um
custo de capital de US$ 40/MWh, que somado ao custo
de O&M de US$ 3/MWh e transmissão de longa
distância  de US$ 9/MWh, totaliza US$ 52/MWh,
portanto, acima do limite econômico de US$ 45/MWh.
O caso de Itaipu, com US$ 2200/kW para a instalação,
ao fim de sua motorização em 1995, tem um custo fixo
de US$ 58/MWh. O Projeto Belo Monte, com US$
1000/kW instalado ao fim da motorização (20 anos),
tem um custo fixo de capital de US$ 20/MWh e custo
de O&M de US$ 3/MWh, que somados ao custo de
transmissão de US$ 42/MWh para uma distância de
3200 km deve alcançar um custo total de geração/
transmissão de US$ 65/MWh ou US$ 20/MWh acima
do limite de US$ 45/MWh. para geração/transmissão,
e portanto sem sustentabilidade econômica para suprir
o sudeste.

2 O gráfico pode ser reproduzido com a mesma metodologia descrita por Leonardo e Santos (VII CBE, v. II, p.711, 1996).



40 Contribuições à Geologia da Amazônia - Volume 3

CUSTO CAPITAL DA USINA VS CUSTO DO DINHEIRO

hidro: 60% de Fator de Capacidade (FC), vida útil 60 anos

fóssil: 70% de Fator de Capacidade (FC), vida útil de 35 anos

Custo do capital=investimento x FRC/capacidade da usina x FC x 8760 h
FRC (Fator de Recuperação do Capital)= i%/{1-(1+i%) }

-n

Custo de geração = custo do capital + custo do combustível + custo de O & M

Custo Total = geração + transmissão + distribuição
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1980, in: Energy for Developing Nations - Pergamon Press.
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Figura 6 - Custo de capital vs. taxa de desconto (modificado de Kiely 1981).

Os custos relativos da transmissão/transporte de energia
Observa-se no gráfico da figura 7 (Hottel e Howard 1972)

que o custo de transmissão de EE via cabos aéreos em corrente
alternada (CA) é de duas a quatro vezes mais alto do que o custo
de transporte de GN via gasodutos. A transmissão de EE em
corrente contínua (CC) tem custo mais alto em relação à CA
para distâncias maiores que 1000 milhas (1600 km) a partir da
qual os elevados custos da dupla conversão CA/CC na geração
para CC/CA no centro de carga passam a ser diluídos no custo
final como ocorre com o caso do transporte do petróleo via navios
tanques petroleiros que diluem os altos custos de carga e descarga
para distâncias maiores do que 1600 km. Os custos estimados
de EE de Itaipu para São Paulo em tensões de 750 kV CA/ 500kV
CC de US$ 9/MWh é 4,5 vezes maior do que o custo de transporte
da energia elétrica equivalente via gasoduto, que confirmam a
informação do gráfico (Bahia 2001a).

As tecnologias de transmissão de EE e transporte de
petróleo e GN são as mesmas nos tempos atuais, tendo porém
ocorrido aumento das capacidades, que no caso da EE já
alcançam os 1000 kV CA e 600 a 800 kV CC. Os super
petroleiros de 25000 t nos anos de 1970 são hoje de 250000 t
de capacidade de transporte. Os gasodutos atuais já alcançam
as capacidades de transporte de 50 a 60 Mmcd com diâmetros
de 50 a 60 polegadas,  têm economia de escala com a elevação
da capacidade, são imunes aos acidentes de causas
atmosféricas e baixas perdas para operação dos compressores.

Os custos de transmissão de EE são os mais elevados em relação
a todas as outras formas de transporte de energia, e crescem
com as elevações de tensões e de capacidade de transmissão.
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Figura 7– Custos relativos de transmissão/transporte de energia (modifica-
do de Hottel e Howard 1972).

Custos de geração de energia e as emissões de NOx e CO
2

A figura 8 (Badakhshan 1997) mostra os relativos
custos fixos/combustível de GNL, com eficiência de
conversão de 48%, comparado com os custos de diesel/óleo
combustível, que competem com os custos de grandes
hidrelétricas. O custo de US$ 34/MWh para o GN ciclo
combinado (CC), com eficiência de 58%, e os US$ 42/MWh
(Tucuruí) foram introduzidos no gráfico para comparações.
São evidentes as vantagens de custos totais (fixo e
combustível) e menores emissões de NOx e CO

2
 nos casos

de GN e GNL, sobre os custos dos destilados diesel e óleo
combustível e, principalmente, sobre o carvão mineral.
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A EXPANSÃO DA OFERTA DE ENERGIA ELÉTRICA
NO BRASIL E NORTE/NORDESTE: 2000 -2020

No VII Simpósio de Geologia da Amazônia/Workshop
Petróleo e Gás Natural na Amazônia foi apresentada uma
alternativa de um plano de expansão de oferta de EE para o
Brasil, com maior participação da termeletricidade e redução
de 10% no desperdício/super oferta de EE, com a vantagem,
demonstrada na figura 9A, abaixo, de reduzir em US$ 18,6
bilhões  (-44%) os investimentos para atender a mesma
demanda prevista pelo plano governamental.

Para o caso do Norte/Nordeste (Fig. 9B), o plano de
expansão governamental é absurdamente contraditório ao
manter a taxa de expansão de somente 11% para a
termeletricidade na área, já com o potencial hidráulico
esgotado3. O plano proposto  representa uma vantagem na
redução de investimentos de US$ 4 bilhões (-35%)  para
atender  a mesma demanda prevista no plano de expansão
governamental, também considerando a redução de 10% do
desperdício/super oferta, conforme mostra a figura abaixo.

Figura 9–  Alternativas de expansão da oferta de energia elétrica para o período de 2000–2010 (fonte: Bahia 2001b). (A) No Brasil e (B)
nas regiões norte e nordeste.

A

B

3 Não há razões energéticas lógicas  para tanta prioridade para a hidreletricidade, que tem custos de investimentos para instalação de 100 a 200% maiores
e custos operacionais/geração/transmissão de 20 a 30% mais elevados em relação à termeletricidade a gás natural.
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Neste caso, a expansão da potência instalada hídrica é de 4200
MW até 2010, já garantida a expansão com a duplicação da
UHE Tucuruí (4200 MW) e mais os 2800 MW disponíveis a
partir de 2004/2005 com o fim dos subsídios à indústria do
alumínio nos pólos Albras/Alunorte (Barcarena - PA) e
Alumar (São Luís - MA). O potencial firme remanescente no
Tocantins é de 13600 MW firmes, suficientes para atender a
demanda do norte/nordeste até 2020, mesmo nos planos de
expansão governamentais com super oferta/desperdício.

A expansão da oferta de potência instalada de HE de
4200MW já está garantida com a duplicação da UHE  de
Tucuruí (4200 MW), além do ganho de 2800MW com o fim
dos subsídios para a indústria de alumínio Albras/Alunorte e
Alumar. Neste contexto, não existe mercado para a energia a
ser gerada pelo Projeto Belo Monte na década 2000/2010, no
N e no NE, podendo este projeto ser reavaliado nos planos de
expansão para a próxima década.

Ainda durante a mesa redonda do evento foram
questionadas as razões de priorização do Projeto Belo Monte
sobre a alternativa mais atraente da mesma oferta de energia
oriunda do potencial remanescente das bacias Tocantins/
Araguaia com cerca de uma dezena de sítios hidráulicos que
supera os 4400 MW firmes de Belo Monte, com a vantagem
da construção sucessiva de UHEs, de acordo com a evolução
dos requisitos do mercado norte/nordeste, com maiores
eficiências, portes menores (250 a 500 MW firme), reduzidos
prazos de motorização, diferentemente do prazo de
motorização da UHE de Belo Monte que será equivalente ao
da UHE de Tucuruí, ou seja, de 20 anos.

Nos dois casos (Brasil e N/NE), as estimativas de PIB,
potência instalada (PI) e demanda elétrica (DE) estão
exageradas nos programas da Eletrobras e MME, que
tradicionalmente têm sido  responsáveis pela super oferta e
super desperdício revelados pelo recente racionamento. Essas
super estimativas estão corrigidas nos planos alternativos
propostos com valores mais compatíveis com a realidade “pós-
crise” da economia energética. Em ambos os casos, observa-
se que o potencial hidráulico firme nacional (45 GW)
remanescente, excluindo o potencial do Amazonas (ENERGE/
COPPE 1996/Plano 2015), garante a expansão da oferta de
EE até 2020 (Bahia 1999, 2001), restando a opção de
exploração do potencial da bacia do Amazonas para além de
2020, sem o advento da fusão nuclear do deutério, e com
viabilidade de transmissão com ultra altas tensões de 1500
kV CA e/ou 1000 kV CC.

Finalmente, constata-se que o modelo hídrico de
concentração de 93% na geração hidráulica tem a
sustentabilidade inviabilizada nos aspectos financeiro,
econômico e ambiental, segundo a lógica empresarial privada
(LEP), e está com toda a cadeia geração-transmissão-
distribuição sistemicamente desorganizada e incapacitada para
garantir a necessária expansão da oferta de EE no país, e está
apostando na continuidade da oferta de hidreletricidade por
conta do tesouro nacional. Comprova-se também que a atual

e futuras “crises”, com apagões, só deixarão de ocorrer se
houver mudanças na atual matriz energética nacional para
uma matriz mais diversificada, que atenderá mais
adequadamente os requisitos energéticos da sociedade
brasileira, como ocorre no resto do mundo (Bahia 2001a).

O CASO DA INDÚSTRIA DO ALUMÍNIO NA
AMAZÔNIA ORIENTAL

As projeções de produção de alumina e alumínio
metálico para os pólos Albras/Alunorte e Alumar  estão
sintetizadas na tabela 5. Observa-se que a produção de alumina
projetada para 2010 no pólo Barcarena é de 2,3 milhões de
toneladas/ano, que é cerca de 3,9 vezes maior em relação à
produção de alumínio e, portanto, com um excesso de 1,22
milhão de toneladas/ano de alumina, considerando que para
cada 1 tonelada de alumínio são necessárias cerca 2 toneladas
de alumina. Esta estratégia de produção excedente de alumina
destina-se ao atendimento do mercado externo, que está
preferindo por razões ecológicas importar a alumina para as
suas plantas de alumínio, deixando o ônus ecológico da
conversão termointensiva da bauxita/alumina com os
produtores de alumina. Considerando a demanda estimada
de GN de 3,71 Mmcd para a alumina, que é 2 vezes maior em
relação à demanda eletrointensiva de 1,91 Mmcd para a
produção de 588 mil toneladas/ano de alumínio em 2010.
Constata-se que a demanda energética do pólo será  mais
termointensiva do que eletrointensiva.

A Alunorte está atualmente gerando calor/vapor para
a Alumina com eletrotermia a partir do MWh absurdamente
subsidiado a US$ 12/MWh por conta do Tesouro Nacional,
ou seja, do contribuinte de impostos que pouco ou nada se
beneficia deste subsídio na produção de alumínio. Este é
um bom exemplo de como o subsídio gera a ineficiência e
desperdício energético. Com o fim deste subsídio, que se
não é ilegal, é ilegítimo deverá ser encerrado em 2004/2005
junto com o subsídio ao alumínio, deixando para a Albras/
Alunorte a busca de soluções de autoprodução de energia,
segundo exigências do BNDES, para elevar de 12,5% para
50 a 60% de geração própria, que é o padrão internacional.
Prosseguir sem subsídios, com a eletrotermia  com a geração
própria de hidreletricidade com custo real de US$ 42/MWh
(geração/transmissão) é  um péssimo negócio que reduz a
competitividade do custo da produção de alumina e d o
alumínio para a exportação.  Além disso, nas eventuais
próximas ocorrências de “apagões”  não haverá garantias
legais de que a geração hidrelétrica na UHE de Lajeado,
por exemplo, não sofra racionamentos como ocorreu na
atual crise do setor elétrico em toda a indústria nacional
do alumínio, com receitas cessantes de US$ 400 milhões
em 2001/2002. Alguns consultores da Companhia Vale do
Rio Doce (CVRD) apresentaram recentemente ardilosas
sugestões da compra de EE de Tucuruí a 18 US$/MWh
argumentando que es te  é  o  custo  marginal  da
complementação de motorização da hidrelétr ica.
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Evidente que é falsa a argumentação considerando que o custo
de geração da usina é um só, e que foi construída com um
lago e uma única barragem, e portanto não existem as usinas
a UHE-Tucuruí I (velha) e a nova UHE-Tucuruí II.

A alternativa mais econômica, e de menor risco de
interrupção de fornecimento de EE é via geração termelétrica
a GN-ciclo combinado (GNCC) para manter a continuidade
da produção de alumina/alumínio que quando interrompida
gera prejuízos irrecuperáveis na redução de produção e perda
de fornos eletrolíticos.

O consumo de GN em m3/MWh variando com a eficiência
da conversão termodinâmica para EE é mostrada na figura 10. O
setor elétrico estatal vem por mais de três décadas degradando a
qualidade e o custo da geração termoelétrica a óleo diesel e óleo
combustível nos parques térmicos ineficientes (eficiência menor
que 20%), com vida útil vencida,  com consumo maior que 450
m3/MWh. Sabe-se que atualmente já se opera motogeradores
convencionais com eficiência de 38 a 45% e consumo menor que
180 m3/MWh. Esta estratégia criou o falso paradigma (falácia) de
que a geração termelétrica é mais cara do que a geração hidrelétrica.
A realidade da lógica energética contraria esta falácia como já está
ocorrendo na geração termoelétrica a diesel e óleo combustível no
pólo Manaus, a custos inferiores aos custos das UHEs de Balbina,
Samuel e Tucuruí.

Eficiência Energética (%) e Consumo de Gás Natural
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Figura 10 - Consumo de gás natural vs. eficiência energética (fonte: Bahia 1996).

Na figura 11, observa-se também os custos de combustível
e da geração para valores da tarifa de GN variando de US$ 2,7 a
3,7/MBTU. O Ministério de Minas e Energia de Trinidad e Tobago
chegou a oferecer informalmente para a Secretaria Executiva de
Comércio e Mineração do Estado do Pará (SEICOM) tarifa abaixo
de US$ 2,7/MBTU para o GNL, que chegaria a valores entre US$
2,7 a 3,2/MBTU com o custo de vaporização (0,48 a 0,78 US$/
MBTU), resultando em um custo médio de geração de 28 a  32
US$/MWh (Fig. 13), não incluindo o bônus obtido com a produção
de vapor a custo zero de combustível, tarifa já próxima da tarifa
subsidiada de US$ 24/MWh da Alumar. Este bônus seria de
US$ 565 milhões  para a produção acumulada de 11,3 milhões
de tonelada de alumina entre 2006-2010, suficientes para financiar
os custos dos investimentos para a instalação dos 1000 MW TE
(Figs. 12A-D). Recentes avaliações as CGE (Câmara de Gestão
da Crise Energética), Pedro Parente, de fevereiro de 2002,
consideram o custo de US$ 32/MWh para a termeletricidade a
GN, que corresponde na figura 12C ao mesmo custo para o caso
de US$ 3,2/MBTU.
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Figura 11 - Custos de combustível e de geração de turbogeradores a gás
natural (fonte: Bahia 2001b).

Essa proposta foi descartada e  não interessou à Albras/
Alunorte devido ao benefício do subsídio absurdo de US$
12/MWh que se espera encerrar em 2004/2005, obrigando a
Albras/Alunorte a buscar outras alternativas de geração de
energia elétrica e calor/vapor para o pólo Barcarena, sem
contar com a continuidade de subsídios.

As figuras  12 e 13 abaixo mostram as opções para a
geração de energia termelétrica e simultaneamente calor/vapor
para a produção de alumina/alumínio no pólo Barcarena para
a produção de 2,3 milhões de toneladas/ano de alumina e 588
mil toneladas/ano de alumínio, com investimentos de US$
0,54 a 0,60  bilhão  e consumo de 4 Mmcd, inicialmente
importados de Trinidad /Tobago e/ou Maracaibo (Venezuela)
e, posteriormente, com a esperada produção de GN da foz do
Amazonas e/ou costa dos Estados do Pará e do Maranhão.
Ressalta-se que a confiabilidade da continuidade de
suprimento do GNL importado para o pólo Barcarena é
bastante elevada pois no caso de eventual interrupção
transitória no fornecimento do GNL (2 a 3 dias),  as térmicas
a GNCC também podem operar com a mesma eficiência
utilizando óleo diesel ou óleo combustível disponível na
tancagem destes combustíveis das distribuidoras de derivados,
em Barcarena.  A importação anual do GNL custará US$ 146
milhões para uma receita anual de exportação de 1,1 milhão
de toneladas de alumina a US$ 200/t, de US$ 220 milhões,
com o saldo de receita de US$ 74 milhões/ano, que prova a
elevada atratividade econômica do projeto(Bahia 1990 e Mello
1990). Este saldo de receita  amortiza em cerca de 7 anos o
custo de investimento de US$ 500 milhões para a instalação
de 1000 MW para a produção de alumina e alumínio (588
mil t/ano), em 2010 (Tab. 5 e Figs. 12)

Esta proposta é também válida para o pólo Alumar, que
terá mais razões para adotar essa alternativa, pois estará também
reduzindo os seus atuais custos de produção de alumina/alumínio
e aumentando a competitividade de seus produtos nos mercados
nacional e internacional. Neste caso, o pólo já poderá contar
com suprimento complementar de GN através do gasoduto
Nordestão, em estudo, estendido de Fortaleza até São Luís.
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Figura 13– Esquema de operação e co-geração em ciclo combinado, modificado do modelo de Sacramenta Municipal Utility District – California – EUA
(fonte: Bahia 2001b).

Figura 12– Alternativas para geração simultânea de energia elétrica e calor/vapor no Pólo Albrás/Alunorte (fonte: Bahia 2001b).
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CONCLUSÕES
As principais conclusões inferidas das justificativas e

análises dos dados apresentados são as seguintes:
1 - A exagerada e inadequada concentração de energia

hidráulica nas matrizes de energias primárias e de
geração de eletricidade, responsável pela recente
“crise” do setor elétrico está atualmente sob forte
pressão do mercado para a diversificação destas
matrizes.

2 - Os baixos custos econômicos e financeiros e o menor
impacto ambiental das usinas termelétricas a gás
natural /ciclo combinado, principalmente quando
considerado o potencial de seqüestro de CO

2
 da

floresta amazônica, justifica o predomínio do gás
natural na geração de energia elétrica até 2020. Essas
usinas são extremamente atrativas para o capital
privado por terem prazo de instalação de 2 a 3 anos
e tempo de retorno dos investimentos de 3 a 5 anos.
Comprova-se que não há outra melhor opção com
viabilidade econômica, financeira e ambiental para
garantir a expansão da oferta de energia elétrica do
que o gás natural nas próximas duas décadas

3 - A inserção do gás natural na matriz energética
nacional é a maneira mais rápida para corrigir os
deprimidos per capita energéticos nacionais,

Tabela 5 - A Siderometalurgia nos pólos Albras/Alunorte e Aluma (fonte: Bahia 2001 – Agenda 21). elevando-os de 2120 kWh/hab em
2000 para 4500 kWh/hab em
2020, e de 4,1 bep/hab em 2000
para 11,9 bep/hab em 2020.
4 - A importação  de gás natural de
baixo custo comparado ao petróleo
tem peso insignificante  na balança
comercial brasileira e importância
estratégica no aumento das trocas
comerciais entre os países do
Mercosul. A importação de gás
natural liqüefeito de áreas situadas
à curtas distâncias (Trinidad-
Tobago e Maracaibo/Venezuela)
tem menor vulnerabilidade a riscos
políticos e maior confiabilidade de
suprimento comparada ao
suprimento de gás natural via
gasodutos ou de energia hidrelétrica
de longas distâncias.
5 - Os resultados preliminares do
programa Long Range Atmosphere
and Biosphere Experiment mostram
que as emissões de CO

2
 provocadas

por uma maior participação do gás
natural na matriz energética
nacional são perfeitamente
mitigáveis pela capacidade de
seqüestro da floresta amazônica.

6 - Finalmente,  está demonstrado que a atual “crise
do setor elétrico” não se relaciona à falta de energia,
que está sobrando em lugares errados. A “crise” na
realidade é de planejamento energético por não ter
valorizado a importância da inserção do gás natural
nos planos de expansão de oferta da energia elétrica
pelo menos a partir da metade da década de 90.

7 - Os planos de expansão da energias elétrica para o
Brasil e Norte/Nordeste com correções de
desperdício e super oferta de energia elétrica e
maior participação da termeletricidade e
significativas reduções de custos de investimentos
são definitivamente mais vantajosos sobre os
planos de expansão governamentais 1999
(Eletrobras) e 2001/2010 (MME/junho 2001).

8 - As propostas de autoprodução independente e
simultâneas de energia elétrica e calor/vapor com gás
natural/ciclo combinado para os pólos Albras/Alunorte
(PA) e Alumar (MA), com significativas reduções dos
custos de produção de alumina e alumínio,
aumentando as competitividades destes produtos no
mercado internacional, têm ainda a insuperável
vantagem de, inserindo o gás natural na matriz
energética estadual, alavancar o desenvolvimento
sócio-econômico da área metropolitana de Belém e
regiões sul e sudeste do Estado.

- Custos de instalação de US$ 1500/kW HE (geração + transmissão) e US$ 600/kW  (turbogerador a gás a
ciclo combinado.A potência instalada para a geração de EE é de 900 a 1000 MW HE, com investimentos
de 1,35 a 1,50 GUS$ ou 0,54 a 0,60 GUS$ TE para o alumínio no pólo Albras/Alunorte.
A demanda de 3,71 Mmcd de GN no pólo Alunorte refere-se à geração de calor/vapor. A soma das demandas
de GN independentes de 5,62 Mmcd pode ser reduzida para 4 Mmcd no caso da produção simultânea de
EE e calor/vapor a ciclo combinado.
* estimado de Bahia (1990) e ** com tecnologia ciclo simples, Agenda 21, janeiro/2001.
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ABSTRACT

THE G-T-L TECHNOLOGY: AN ALTERNATIVE FOR THE EXPLOITATION OF THE NATURAL GAS RESERVES IN AMAZONIA
Amazonia has considerable natural gas reserves, mainly localized in the Urucu/Jurua province in the state of Amazonas. In 2000,

the proven reserves were about 44 billion m3 while the total reserves were estimated around 88 billion m3. However, they are placed in
remote - distant of the consumption centers - and environmentally complex areas. That context tends to make difficult the utilization of
natural gas to meet the amazon energy demands.

This article presents the gas-to-liquids technology (G-T-L) as an option for the exploitation of the natural gas reserves located in
Amazonia where the transportation of gas – by pipelines, barges or as liquefied natural gas (LNG) – is not feasible. The G-T-L technology’s
technical, economic, and environmental aspects are analyzed.

Although it presents significant energy losses, the G-T-L technology is competitive when the oil price is US $24 per barrel and/
or when there is a reduction in costs of natural gas production and operation of the G-T-L plant in most of the analyzed cases. In relation
to the local environmental impacts, it is observed that the G-T-L diesel contributes to reduce the urban pollution. Even so, the global
impacts of that technology can be positive or negative depending on the source of natural gas and/or the fuel to be substituted for it.

Keywords: G-T-L technology, natural gas, Amazonia

RESUMO

A Amazônia possui consideráveis reservas de gás natural, localizadas principalmente na província de Urucu/Juruá no Estado do
Amazonas. Em 2000, as reservas provadas eram de aproximadamente 44 bilhões de m3, enquanto que as reservas totais foram estimadas
em torno de 88 bilhões de m3. Porém, elas estão situadas em áreas remotas, distantes dos centros de consumo, e ambientalmente complexas.
Esse contexto tende a dificultar a utilização do gás natural para atender as demandas energéticas amazônicas.

Este artigo apresenta a tecnologia gas-to-liquids (G-T-L) como uma opção para o aproveitamento das reservas de gás natural
localizadas na Amazônia, onde o transporte por gasodutos, barcaças ou na forma de gás natural liquefeito (GNL) é inviável. Os aspectos
técnicos, econômicos e ambientais dessa tecnologia são analisados.

Embora apresente perdas energéticas significativas, a tecnologia G-T-L mostra-se competitiva quando o preço do barril de
petróleo é de US$ 24 e/ou quando há uma redução nos custos de produção do gás natural e operação da planta G-T-L na maioria dos casos
analisados. Em relação aos impactos ambientais locais, observa-se que o diesel G-T-L contribui para reduzir a poluição urbana. Porém, os
impactos globais dessa tecnologia podem ser positivos ou negativos dependendo da procedência do gás natural e/ou do combustível a ser
substituído por ele.

Palavras-chave: tecnologia G-T-L, gás natural, Amazônia

A ERA DO GÁS NATURAL
Em 1985, através da Conferência de Villach (Áustria),

a opinião pública mundial tomou conhecimento de que o
aquecimento global é um fenômeno que tem conseqüências
graves para os ecossistemas e que poderá ocorrer caso políticas
para reduzir as emissões dos gases que provocam o efeito
estufa não sejam adotadas (Comissão Mundial sobre Meio
Ambiente e Desenvolvimento 1991, Martin 1992).

Hoje, embora ainda existam muitas incertezas
quantitativas sobre esse fenômeno e de como as estratégias
mitigadoras serão conduzidas pelos países, é inegável que os
atuais padrões de produção e consumo de energia, baseados
no uso intensivo de combustíveis fósseis (petróleo, carvão e

gás natural) são os principais responsáveis pelo aumento da
concentração de gases do efeito estufa na atmosfera. No início
da década de 90, a contribuição global dos padrões de
produção e consumo de energia para o efeito estufa era
estimada em 57% (Goldemberg 1996).

A redução dos níveis de poluição passa
fundamentalmente pela implementação de ações técnicas,
organizacional e institucional, cujas estratégias para diminuir
as emissões de gases poluentes seguem basicamente por três
direções: técnicas de abatimento, que visam a utilização de
equipamentos mitigadores; técnicas de substituição, que têm a
finalidade de substituir fontes de energia mais poluentes por
outras menos poluentes, e técnicas preventivas, que objetivam
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atuar diretamente na redução da demanda energética através
do uso mais eficiente da energia (Nijkamp e Volwahsen 1990).

A estratégia de substituição do carvão, com fator de
emissão de carbono acima de 25 tC/TJ (1 TJ = 1012 Joule e
corresponde a 947,8 milhões de Btu), e dos derivados de petróleo,
como o óleo diesel e o óleo combustível que possuem
respectivamente fatores de emissão de carbono de 20,2 e 21,1
tC/TJ, por gás natural, cujo fator de emissão carbono é de 15,3
tC/TJ (Intergovernmental Panel on Climate Change 1996),
reconhecidamente contribui para reduzir as emissões de carbono.

Outros dois outros fatores também estão levando o
mundo a ampliar o uso do gás natural: a disponibilidade de
reservas provadas, que somavam 150,2 trilhões de m3 em 2000
(BP Amoco 2001), e o desenvolvimento tecnológico que
tornou o gás natural competitivo com outras fontes de energia,
principalmente quando ele é usado em ciclo combinado ou
em cogeração. Portanto, pelo menos na primeira metade do
século XXI, a tendência é que o gás natural substitua na matriz
energética mundial parte do carvão e parte dos derivados de
petróleo, usados na geração de energia elétrica e como
combustível no setor de transporte.

AS RESERVAS DE GÁS NATURAL NA AMAZÔNIA
Em 2000, as reservas provadas de gás natural na

Amazônia somaram 44,4 bilhões de m3 e as reservas totais
foram estimadas em 88,1 bilhões de m3 (ANP 2001). Embora
esses volumes sejam pouco representativos em relação às
reservas mundiais, eles correspondiam, respectivamente, a
19,9% e 24,3% das reservas brasileiras (Tab. 1).

Nesse mesmo ano, foi estimado que a produção de gás
natural na Amazônia, especificamente em Urucu, ficou em 2
bilhões de m3 (ANP 2001). Portanto, a razão reserva provada e
produção (R/P) indicava uma sobrevida de 22 anos para as
reservas da Amazônia. Da produção total, cerca de 1,3 bilhão de
m3 foram processados, sendo obtidos 267 mil m3 de GLP, 67 mil
m3 de nafta e 1,22 bilhão de gás natural seco (ANP 2001).

AS OPÇÕES DE TRANSPORTE PARA O GÁS
NATURAL DE URUCU

Atualmente, os debates sobre o aproveitamento das
reservas de gás natural de Urucu estão centrados em três
alternativas: um sistema de gasodutos, ligando os poços aos centros
consumidores de Manaus e Porto Velho, o transporte por meio de
barcaças para abastecer Manaus e o transporte de GNL através de
navios criogênicos para Manaus e para o nordeste.

A primeira alternativa consiste na construção de uma rede
de gasodutos (Urucu-Coari-Manaus e Urucu-Porto Velho), que
teria a capacidade de transportar entre 4 a 5 milhões de m3 de gás
natural por dia e uma extensão de 970 km, não incluindo o
gasoduto Urucu-Coari já existente. Esse sistema também contaria
com a implantação de um parque térmico de 930 MW, sendo
340 MW em Porto Velho e o restante em Manaus, e uma linha
de transmissão de 230 kV, ligando as cidades de Porto Velho
(RO) e Rio Branco (AC). Os custos totais do projeto seriam da
ordem de US$ 1,7 bilhão (Amazon Watch 2001), sendo que o
custo do gás natural em Manaus poderá chegar a US$ 2,5 por
milhão de Btu e em Porto Velho a US$ 2 por milhão de Btu,
considerando uma taxa de desconto de 15% ao ano, retorno dos
investimentos em 15 anos e não incluindo impostos.

O transporte de gás natural comprimido através de
barcaças está sendo fortemente defendido pelo governo do Estado
do Amazonas. Porém, há uma questão de ordem técnica que
parece ser o ponto frágil dessa alternativa e que pode inviabilizá-
la economicamente. Segundo dados desse projeto, o investimento
total em seis barcaças para transportar 2,1 milhões de m3/dia de
gás natural seria de US$ 194 milhões (Loss e Costa 2002). Isso
significa que cada barcaça teria uma capacidade média de
transporte de 350 mil m3/dia. Portanto, para transportar 5 milhões
de m3/dia seriam necessárias mais de quatorze barcaças. Além
disso, esses autores não deixam claro se o projeto leva em
consideração o tempo de viagem entre Coari e Manaus, fator
que elevaria o número de barcaças operando simultaneamente.
Eles também não fazem referência ao custo de operação dessa
alternativa de transporte. Como o investimento total no gasoduto
Coari-Manaus foi estimado em US$ 378 milhões (Loss e Costa
2002), há evidências de que o transporte do gás natural
comprimido de Urucu por barcaças apresenta custo mais elevado
do que o transporte por gasoduto.

No caso do GNL, a literatura fornece alguns indícios
sobre a inviabilidade econômica dessa alternativa. De acordo
com informações da BP Amoco (2001), as importações
mundiais totais de GNL somaram 136,96 bilhões de m3 em
2000. A quantidade mínima importada foi 70 milhões de m3

e a máxima 24,3 bilhões de m3. O preço médio CIF do
transporte de GNL para o Japão, maior importador mundial,
ficou em US$ 4,72 por milhão de Btu (BP Amoco 2001), não
sendo incorporado o custo da gaseificação no Japão. Esse
preço era 66% superior à média do preço do transporte de gás
por gasoduto nos países da União Européia em 2000.

Reservas Provadas (109 m3) 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Mundo 136505 141913 140986 139629 141810 143810 146386 146430 150198

Brasil 193 191 199 208 224 228 226 232 221

Amazônia 38 39 41 42 52 54 60 45 44

Amazônia/Brasil (%) 20 20 21 20 23 24 27 19 20

Reservas Totais (10 9 m3)

Brasil 305 285 324 343 398 435 410 404 361

Amazônia 73 75 88 88 103 114 97 91 88

Amazônia/Brasil (%) 24 26 27 26 26 26 24 23 24

Tabela 1– Evolução das reservas mundial, brasileira e amazônica de gás natural (BP Amoco 2001; ANP 2001).
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Com o preço do gás natural a US$ 4 por milhão de
Btu, uma planta de 350 MW, com fator de capacidade de 0,9
e eficiência de 58% em ciclo combinado, apresenta um custo
de geração de eletricidade em torno de US$ 43/MWh, para
uma taxa de desconto de 15% ao ano e  tempo de retorno dos
investimentos de 15 anos. Esses números fornecem indícios
de que o transporte de GNL é economicamente inviável para
o aproveitamento das reservas de gás natural de Urucu, pois
tornaria o custo de geração de eletricidade bastante elevado
no pólo industrial de Manaus.

A Gaspetro (2000) mostra interesse em transportar o gás
natural das reservas de Urucu/Juruá para as regiões centro-oeste,
sudeste e sul do país no futuro. Para isso, seria construída uma
rede de gasodutos, que se prolongaria desde as reservas de
Camisea (Peru), interligando-se com o gasoduto Urucu-Porto
Velho e estendendo-se até Goiânia, onde haveria uma bifurcação
até o Sudeste, visando a interligação com o gasoduto Bolívia-
Brasil e o fornecimento de gás para Belo Horizonte.

A TECNOLOGIA G-T-L
A tecnologia gas-to-liquids (G-T-L) foi desenvolvida

por Franz Fisher e Hans Tropsch em 1923, tendo passado por
modificações ao longo dos anos, principalmente devido ao
interesse de companhias como: Exxon, Shell, Syntroleum,
BP Amoco, Rentech, Sasol.

A tecnologia G-T-L, em resumo, consiste em quebrar
as moléculas de metano (CH

4
), existentes no gás natural,

objetivando a construção de cadeias de nafta (C
5
 a C

9
) e óleo

diesel (C
10

 a C
19

), que são os principais produtos obtidos. O
processo de obtenção da nafta e diesel G-T-L é constituído
por três estágios: produção de singás, produção de óleo
sintético e obtenção de nafta e óleo diesel (Fig. 1).

O primeiro estágio, apesar de não ser específico da
tecnologia G-T-L, é essencial para ela (Howard, Weil,
Labouisse, Friedrichs Inc. 1998). Ele consiste na quebra das
moléculas de CH

4
, visando a produção do singás, mistura gasosa

constituída por H
2
, CO e vapor d’água. Atualmente, três

processos são utilizados para a
produção do singás: o Steam
Methane Reforming (SMR), o
Partial Oxidation (POX) e
Autothermal Reforming (ATR), cujas
vantagens e desvantagens podem ser
observadas na tabela 2.

De acordo com a Howard,
Weil, Labouisse, Friedrichs Inc.
(1998), esse estágio possui um custo
elevado, entre 20% a 30% do custo
total de capital da planta G-T-L,
devido à necessidade de injetar
oxigênio. A variação desse custo
ocorre em função das diversas fontes
de obtenção de oxigênio, tais como:
ar, dióxido de carbono, vapor d’água.

Steam Methane Reforming (SMR) Partial Oxidation (POX) Autothermal Reforming (ATR)

Mais unidades em operação (V) Menos unidades em operação (D) Menos unidades em operação (D)

Não requer unidade de oxigênio (V) Requer Oxigênio (D) Requer Oxigênio (D)

Opera em temperatura baixa (D) Opera em alta temperatura (V) Opera em temperatura mais baixa do que

o POX (V)

Sem craqueamento (V) Craqueamento é um problema (D) Craqueamento é um problema (D)

Razão H2:CO mais elevada (D) Mais baixa razão H2:CO (D) Razão H2:CO (1,6-2,65) (V)

Necessita de fonte de calor e vapor (D) Produz o seu próprio calor e não
necessita de vapor (V)

Produz o seu próprio calor e não necessita

de vapor (V)

Produz mais CO2 (D) Produz menos CO2 (V) Produz menos CO2 (V)

Gastos elevados para reciclar CO2 (D) Baixo ou nenhum custo para reciclar
CO2 (V)

Baixo ou nenhum custo para reciclar
CO2 (V)

Não tolera enxofre (D) O enxofre pode ser extraído

posteriormente (V)

Não tolera enxofre (D)

Somente gás natural de reservas

geológicas (D)

Maior número de fontes de gás

natural (V)

Somente gás natural de reservas

geológicas (D)

Requer catalisador (D) Não requer catalisador (V) Requer catalisador (D)

Dificuldade para iniciar e parar o

processo (D)

Facilidade para iniciar e parar o

processo (V)

Maior facilidade para iniciar e parar

o processo (V)

Maior combinação de metano (D) Menos combinação de metano (V) Menos combinação de metano (V)

Figura 1– Estágios da tecnologia G-T-L (Exxon Lamp Magazine Summer 1998 In Howard, Weil, Labouisse,
Friedrichs Inc. 1998 – modificada).

Tabela 2– Vantagens (V) e desvantagens (D) dos principais processos de produção do singás (Howard, Weil, Labouisse, Friedrichs Inc. 1998).

Oxigênio

Gás
Natural

Vapor

Singás

Recuperação
de calor

Graxa Hidrogênio
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O segundo estágio começa quando o singás é levado a
um reator, contendo um catalisador, onde a reação será
acelerada, obtendo cadeias de carbono maiores do que C

4
,

sendo esse estágio típico da tecnologia G-T-L. Algumas
cadeias de carbono formarão óleo sintético, do qual podem
ser extraídos a nafta e o diesel G-T-L, e outras bem maiores
formarão graxa. A proporção entre óleo sintético e graxa é
geralmente de 50% para 50% (Howard, Weil, Labouisse,
Friedrichs Inc. 1998). Além disso, obtém-se como
subprodutos água, álcoois e dióxido de carbono.

Esse estágio tem uma grande importância para a
viabilidade econômica da tecnologia G-T-L, porque é através
dele que se obtém uma eficiência energética maior ou menor
no processo de transformação de gás natural para combustíveis
líquidos. Essa eficiência está relacionada a dois fatores:
desenho do reator e tipo de catalisador utilizado (Howard,
Weil, Labouisse, Friedrichs Inc. 1998).

Os catalisadores mais utilizados são de ferro e cobalto.
O primeiro é mais usado para singases com razões H

2
:CO abaixo

de 1:4. De um modo geral, gás natural de baixo poder calorífico,
como o biogás produzido em aterros sanitários, proporciona uma
baixa razão H

2
:CO, que tende a diminuir a eficiência do processo

de conversão. Por outro lado, os catalisadores de cobalto são
indicados para singases com razões entre 1:4 e 2:1, esta
considerada a ideal (Howard, Weil, Labouisse, Friedrichs Inc.
1998). Gás natural de reservas geológicas, geralmente, fornece
razão dessa ordem, mas a presença de enxofre não pode ser
significativa. Por serem mais indicados para razões elevadas, os
catalisadores de cobalto proporcionam uma maior eficiência para
o processo de conversão.

O último estágio consiste na transformação (destilação)
do óleo sintético obtido no segundo estágio em produtos de
uso final dentro das especificações técnicas: nafta, diesel e
querosene.

A taxa de conversão da tecnologia G-T-L está entre 50%
a 60% (Greene 1999). Isso significa que 283,3 m3 (2,62 Gcal)
de gás natural produzem 1 barril de destilado (1,46 Gcal).

OS ASPECTOS ECONÔMICOS DA TECNOLOGIA G-T-L
Segundo Moritis (1999), metade das reservas provadas

de gás natural no mundo não terão mercado num futuro
próximo, porque estão localizadas em regiões de difícil acesso.
Portanto, essa característica é um motivador econômico para
o uso da tecnologia G-T-L, pois ela permitiria o
aproveitamento daquelas reservas de gás que por possuírem
volumes pequenos e dispersos e/ou por estarem em regiões
distantes dos centros de consumo não apresentarão viabilidade
técnico-econômica no curto prazo.

A capacidade das plantas G-T-L é variável. A literatura
menciona plantas de 70 barris/dia a 100.000 barris/dia. Porém,
a Shell afirma que a capacidade de produção diária de plantas
economicamente competitivas deve estar em torno de 25.000
barris (Greene 1999), enquanto que a máxima economia de
escala seria alcançada através de plantas com capacidade de
produção de 50.000 barris/dia (Oil & Gas Journal 1997). Para
a Syntroleum, que desenvolveu o processo Autothermal
Reforming - ATR, uma planta com capacidade de produção
de 5.000 barris/dia pode operar economicamente no mercado
e em algumas situações a competitividade econômica pode
ser alcançada por plantas com capacidade de 2.500 barris/dia
(Oil & Gas Journal 1997).

O avanço tecnológico é um fator importante para a
redução dos custos de capital das plantas G-T-L. Na década
de 80, a Shell construiu uma planta na Malásia que apresentou
um custo de capital de US$ 68.000 por barril/dia (Oil & Gas
Journal 1997). Na metade da década de 90, o custo de capital
das plantas G-T-L era estimado em US$ 30.000 por barril/
dia e, no futuro próximo, espera-se que plantas com
capacidade de produção de 50.000 a 100.000 barris/dia
apresentem um custo de capital em torno de US$ 20.000 por
barril/dia (Oil & Gas Journal 1997). Segundo a Syntroleum,
plantas pequenas poderão apresentar custos de capital entre
US$ 12.000 a US$ 27.000 por barril/dia. Essa companhia
afirma que uma planta com capacidade de produção de 2.000
a 2.500 barris/dia custaria em torno de US$ 55 milhões (Oil
& Gas Journal 1997).

Outros fatores também influenciam diretamente na
competitividade econômica dos produtos G-T-L, tais como:
preços do petróleo e do gás natural, legislação ambiental,
custos elevados e dificuldades técnicas no transporte do gás
para os centros de consumo, níveis de economia de escala.

Uma planta com capacidade de produção de 2.500
barris/dia demanda 708.250 m3/dia de gás natural. Ao longo
de 20 anos, essa planta terá consumido cerca de 5,2 bilhões
de m3 de gás natural, ou seja, 11,8% das reservas provadas da
Amazônia em 2000. Considerando, que a eficiência energética
do processo de conversão é da ordem de 56% e que a taxa de
desconto do projeto seria de 15% ao ano, situações de grande
competitividade para o diesel G-T-L são observadas,
principalmente quando se obtém uma redução nos custos de
operação e manutenção da planta G-T-L e no preço do gás
natural que abastece a mesma (Tab. 3).

Entre 1995 e 2000, o preço FOB médio do barril de
petróleo tipo Brent ficou em US$ 19,60 (BP Amoco 2001). Para
esse preço, os casos B e D mostrados na tabela 3 apresentam
elevada competitividade em relação ao diesel convencional.

Tabela 3 - Competitividade do diesel G-T-L com o diesel convencional a partir do preço do barril de petróleo.
Custos da Planta G-T-L Caso A Caso B Caso C Caso D Caso E Caso F Caso G Caso H

Capital Investido ($/b) 30.000 30.000 22.000 22.000 30.000 30.000 22.000 22.000

Preço do Gás ($/MBtu) 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1

Custo de O & M ($/b) 7 1,07 7 1,07 7 1,07 7 1,07

Custo Total ($/b) 95,08 55,24 91,57 51,74 130 90,16 126,49 86,66

PC-OIL ($/b) 23,70 13,77 22,83 12,90 32,41 22,48 31,54 21,60
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Isso ocorre porque o custo de operação e manutenção da planta
(O & M) é reduzido de US$ 7 para US$ 1,07 por barril/dia.
Percebe-se também no caso C da referida tabela que a redução
de US$ 8.000 por barril/dia no custo do capital da planta não
é suficiente para tornar o diesel G-T-L competitivo. Nesse
caso, o preço de competitividade (PC-OIL) entre o diesel G-T-
L e o diesel convencional é de US$ 22,83. Em outras palavras,
essa competitividade só ocorre se o preço FOB do petróleo tipo
Brent chegar a US$ 22,83 por barril.

Se o preço do barril de petróleo ficar na faixa de US$
25, isso significa que apenas os casos E e G apresentados na
referida tabela não serão competitivos com o diesel
convencional, porque o preço do gás e os custos de O & M da
planta G-T-L são elevados. Portanto, as perspectivas
econômicas são promissoras para a essa tecnologia.

ASPECTOS AMBIENTAIS DA TECNOLOGIA G-T-L
Em relação aos aspectos ambientais, a tecnologia G-T-L

precisa ser analisada tanto na esfera local quanto global. Os
impactos produzidos por ela sobre o meio ambiente podem ser
positivos e negativos.

Em escala local, existem preocupações sobre a
segurança das plantas G-T-L, mais especificamente em
relação à unidade de fornecimento de oxigênio. Essa questão
foi acentuada após a explosão ocorrida em uma planta da
Shell na Malásia. Por outro lado, o uso de produtos G-T-L
pode contribuir para reduzir a poluição urbana, pois o diesel
G-T-L apresenta baixos níveis de emissão de enxofre e
aromáticos quando queimado, além de reduções
significativas de hidrocarbonos (HC), monóxido de carbono
(CO), óxidos de nitrogênio e material particulado (Howard,
Weil, Labouisse, Friedrichs Inc. 1998, Greene 1999). No
entanto, deve ser ressaltado que quando se utiliza ar, como
fonte de oxigênio, no processo de obtenção do singás, como
faz o processo ATR da Syntroleum, há emissão de óxidos
de nitrogênio, que produzem chuva ácida e contribuem para
o aquecimento global, bem como para a formação de ozônio
em baixa altitude.

Em escala global, Greene (1999) levanta uma
subjetividade em relação aos impactos ambientais provocados
pela tecnologia G-T-L. Para aquele autor, esses impactos
podem ser tanto positivos quanto negativos, dependendo das
diversas situações que se apresentam. Por exemplo, a
tecnologia G-T-L pode mitigar a emissão de carbono se o gás
natural queimado nas bases de produção for direcionado para
a obtenção de diesel G-T-L, ou se este combustível substituir
a gasolina. Porém, os impactos serão negativos no
aproveitamento de qualquer reserva de gás natural, ou em
caso de substituição do diesel convencional pelo diesel G-T-
L, pois este tende a emitir 20% mais CO

2
 do que o diesel

convencional, quando considerado o ciclo total do
combustível, ou seja, produção, transformação e uso final.

CONCLUSÕES
Embora a Amazônia apresente um volume

considerável de gás natural para o padrão brasileiro, o contexto
regional, no qual as reservas estão inseridas, cria barreiras
para o seu aproveitamento, seja por fatores técnicos, que
tendem a dificultar o transporte, tornando elevado o seu custo,
seja por questões ambientais.

A tecnologia G-T-L pode ser utilizada para o
aproveitamento de reservas de gás natural localizadas em áreas
remotas da Amazônia ou de pequenos volumes, que
apresentem custos de transporte inviáveis. Nessas situações,
a tecnologia G-T-L maximiza o aproveitamento econômico
do recurso energético.

Se o preço do barril do petróleo chegar a US$ 25, o
diesel G-T-L torna-se competitivo na maioria dos casos
analisados. Observa-se também que quanto mais elevado for
o preço do barril de petróleo maior será a atratividade
econômica da tecnologia G-T-L, principalmente se houver
uma redução no preço do gás natural e nos custos de operação
e manutenção da planta G-T-L. Todos os casos analisados
tornam-se economicamente atrativos somente com o preço
do barril de petróleo a US$ 32,50.

O principal problema ambiental será a emissão de CO
2

e a emissão de óxidos de nitrogênio, dependendo do processo
de obtenção do singás. No caso do CO

2
, esse problema é

perfeitamente mitigável, através do plantio de árvores, porém
isso teria repercussões sobre o preço final do diesel G-T-L.
No entanto, faz-se necessário conhecer o balanço (emissão e
seqüestro) de CO

2
 da floresta amazônica, com o objetivo de

saber se tal mecanismo de mitigação teria ou não a necessidade
de ser utilizado e em que amplitude, naturalmente caso
houvesse uma determinação.
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ABSTRACT

OLDER AND YOUNGER SÃO JORGE GRANITOIDS: PETROGRAPHY AND GEOCHEMISTRY OF PALEOPROTEROZOIC
CALK-ALKALINE, HIGH-K MAGMATISM IN THE TAPAJÓS GOLD PROVINCE, AMAZONIAN CRATON

The São Jorge pluton, located in the Vila Riozinho region, Tapajós Gold Province, is composed of the Older São Jorge granitoid
(OSJG) and Younger São Jorge granitoid (YSJG). The OSJG outcrops southern and in the surroundings of Vila Riozinho village, is
compositionally zoned with local occurrences of porphyry granite. The YSJG, initially identified the drill cores of the São Jorge deposit
area, is the host of the primary gold mineralization. Both granites show similar mineralogical composition and textural features. They are
metaluminous to weakly peraluminous, display high-K calc-alkaline character and were formed in relatively oxidizing conditions, at ƒO

2

higher than NNO. The different Pb-Pb zircon ages (OSJG = 1981 ± 2 Ma; YSJG = 1891 ± 3 Ma) and geochemical features point towards
the existence of, at least, two high-K calc-alkaline magmatic events in the province. The gold mineralization in the São Jorge deposit is
contemporaneous or younger than the YSJG.

Keywords: Tapajós Gold Province, Vila Riozinho, magmatism, calc-alkaline, high-K, Paleoproterozoic.

RESUMO

O corpo São Jorge, localizado na região de Vila Riozinho, Província Aurífera do Tapajós, é constituído pelos granitóides São Jorge
Antigo (GSJA) e São Jorge Jovem (GSJJ). O primeiro aflora nos arredores e a sul de Vila Riozinho, é composicionalmente zonado e
possui pequenas ocorrências de granitos pórfiros associados. O segundo, identificado inicialmente em subsuperfície através de furos de
sondagem na área do depósito São Jorge, é hospedeiro de mineralização aurífera primária. Ambos possuem composição mineralógica e
feições texturais semelhantes, são metaluminosos a fracamente peraluminosos, possuem afinidade cálcico-alcalina alto-K e formaram-se
em condições relativamente oxidantes, com ƒO

2 
acima do tampão NNO. Apesar destas semelhanças, as suas idades Pb-Pb em zircão são

contrastantes (GSJA = 1981 ± 2 Ma; GSJJ = 1891 ± 3 Ma) e mostram diferenças geoquímicas expressivas, o que demonstra a ocorrência
de pelo menos dois eventos geradores de magmatismo cálcico-alcalino alto-K nesta província. A mineralização aurífera do depósito São
Jorge é contemporânea ou mais jovem que o GSJJ.

Palavras-chave: Província Aurífera do Tapajós, Vila Riozinho, magmatismo, cálcico-alcalino, alto-K, Paleoproterozóico.

INTRODUÇÃO
A Província Aurífera do Tapajós (PAT) situa-se no

limite, ainda pobremente definido, entre as Províncias
Ventuari-Tapajós (Tassinari e Macambira 1999) ou Tapajós-
Parima (Santos et al. 2000) e Amazônia Central, sendo
constituída dominantemente por rochas plutônicas e
vulcânicas paleoproterozóicas pouco conhecidas
geologicamente. As rochas plutônicas estão representadas por
stocks e batólitos graníticos de tendência cálcico-alcalina a
subalcalina (cf. Debon e Lefort 1988), geralmente com sinais
locais de deformação intramagmática, associados espacial e/
ou temporalmente a rochas vulcânicas de natureza tanto

cálcico-alcalina quanto subalcalina, as quais até recentemente
eram enquadradas indistintamente no Supergrupo Uatumã.

A região de Vila Riozinho, localizada na porção leste
da PAT, engloba bons exemplos dos principais tipos de rochas
que caracterizam essa importante província mineral. Dentre
as rochas magmáticas identificadas e caracterizadas nesta
região (Lamarão 2001, Lamarão et al. no prelo), destaca-se o
batólito São Jorge, formado pelos granitóides São Jorge
Antigo e São Jorge Jovem, ambos de afinidade cálcico-
alcalina alto-K. O primeiro, com idades Pb-Pb em zircão de
1981 ± 2 Ma e 1983 ± 8 Ma, é composicionalmente zonado,
possui pequenas ocorrências de granitos pórfiros associados
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e cobre a maior parte do batólito. O segundo, com idade Pb-Pb
em zircão de 1891 ± 3 Ma, é hospedeiro de mineralização
aurífera primária. Foi identificado inicialmente em
subsuperfície através de furos de sondagem na área
mineralizada (depósito São Jorge), mas aflora também na
porção sul do corpo. Apesar de apresentarem composição
mineralógica e feições texturais similares, tais granitos mostram
características geoquímicas e idades contrastantes. Neste
trabalho, são apresentadas e discutidas a petrografia e a
geoquímica dos granitóides São Jorge Antigo, São Jorge Jovem
e de granitos pórfiros associados ao primeiro.

O presente artigo visa contribuir para a caracterização
do magmatismo cálcico-alcalino alto-K da Província Aurífera
do Tapajós e discutir os contrastes de idade e certos aspectos
geoquímicos observados entre os granitos estudados.

CONTEXTO GEOLÓGICO DA PROVÍNCIA
AURÍFERA DO TAPAJÓS

A Província Aurífera do Tapajós (PAT) é constituída
dominantemente por rochas vulcânicas e plutônicas do final
do Paleoproterozóico. O seu embasamento, sem
caracterização petrográfica, geoquímica e geocronológica
definitivas, está representado por seqüências vulcano-
sedimentares do Grupo Jacareacanga, com idades U-Pb em
zircão em metaturbiditos em torno de 2.1 Ga (Santos et al.
2000, 2001), e por rochas granitóides e gnáissicas do
Complexo Cuiú-Cuiú, com idade U-Pb em zircão em tonalitos
de 2011 ± 23 Ma (Santos et al. 2000). As demais rochas
plutônicas identificadas na PAT são agrupadas nas suítes
Creporizão (Ricci et al. 1999), Parauari e Maloquinha (Santos
et al. 1975, Vasquez et al. 1999, Klein e Vasquez 2000). As
duas primeiras apresentam afinidades cálcico-alcalinas e a
última, alcalina (Vasquez et al. 2001). A Suíte Creporizão,
com idades U-Pb e Pb-Pb em zircão entre 1997 e 1957 Ma
(Vasquez et al. 2000, Santos et al. 2001), é formada por
sienogranitos e monzogranitos, com granodioritos e tonalitos
subordinados, por vezes fortemente milonitizados. A Suíte
Parauari é constituída dominantemente por monzogranitos e
granodioritos, geralmente isentos de deformação, com idades
Pb-Pb em zircão entre 1893 e 1883 Ma (Vasquez et al. 1999,
Santos et al. 2000). A Suíte Maloquinha forma batólitos e
stocks irregulares, localmente circulares a elípticos,
comumente associados às vulcânicas ácidas Uatumã.
Predominam sienogranitos e álcali-feldspato granitos com
idades U-Pb e Pb-Pb em zircão entre 1870 ± 4 e 1882 ± 4 Ma
(Lamarão et al. 1999, no prelo, Lamarão 2001, Vasquez et al.
1999, Santos et al. 2000).

As rochas vulcânicas, com ampla distribuição na
província, são enquadradas genericamente no Grupo Iriri do
Supergrupo Uatumã (Santos 1984, Klein e Vasquez 2000).
Porém, os estudos geoquímicos e geocronológicos efetuados
na região de Vila Riozinho (Lamarão et al. 1999, no prelo,
Lamarão 2001) demonstraram a existência de duas seqüências
vulcânicas distintas. A mais antiga, denominada de Formação
Vila Riozinho (Lamarão et al. no prelo), é constituída por

rochas vulcânicas intermediárias a ácidas (andesitos
basálticos, traquiandesitos basálticos, traquitos e riolitos) com
idades Pb-Pb em zircão próximas de 2,0 Ga. A seqüência
mais jovem, designada de Formação Moraes Almeida
(Lamarão et al. no prelo), é formada por rochas piroclásticas
ácidas (ignimbritos) e derrames de composição riolítica e
traquítica com idades U-Pb e Pb-Pb em zircão em torno de
1,88 Ga (Dall´Agnol et al. 1999b, Lamarão et al. 1999, Moura
et al. 1999, Vasquez et al. 1999, Santos et al. 2000).

Além das unidades mencionadas, existem outras
formadas por rochas máficas - Suíte Ingarana, Diabásio
Crepori, Suíte Intrusiva Cachoeira Seca (Quadros et al. 1999,
Klein e Vasquez 2000, Bahia e Quadros 2000) e diversas
coberturas sedimentares (Santos et al. 1975, Bahia e Quadros
2000, Klein e Vasquez 2000).

A REGIÃO DE VILA RIOZINHO
Localização

A região de Vila Riozinho, situada na porção leste da
PAT (Fig. 1) e distando cerca de 300 km a sul da cidade de
Itaituba, engloba as localidades de Jardim do Ouro, Moraes
Almeida e Vila Riozinho. Sua principal via de acesso é a rodovia
Cuiabá-Santarém (BR-163), que a secciona de norte a sul, e a
rodovia Transgarimpeira, que interliga as duas primeiras
localidades. A drenagem mais importante é o rio Jamanxim
que contorna toda a sua borda oeste, além do Riozinho das
Arraias e o igarapé São Jorge, na sua porção central.

Geologia e Geocronologia
O mapa geológico da região de Vila Riozinho

(Lamarão 2001, modificado) é mostrado na Figura 1. Foram
identificadas as unidades magmáticas descritas a seguir.

FORMAÇÃO VILA RIOZINHO - Seqüência vulcânica
mais antiga, representada por andesitos basálticos,
traquiandesitos basálticos, traquitos e riolitos, aflorantes em
áreas topograficamente arrasadas ao longo do rio Jamanxim
e nas proximidades de Vila Riozinho (Fig. 1). Os traquitos,
predominantes, apresentaram idades Pb-Pb em zircão de 2000
± 4 e  1998 ± 3 Ma (Lamarão et al. no prelo).

GRANITÓIDES SÃO JORGE ANTIGO E SÃO JORGE
JOVEM - Ocorrem nos arredores e a sul de Vila Riozinho, com o
primeiro aflorando também ao longo do rio Jamanxim (Fig. 1).
Apresentam características petrográficas e texturais similares,
porém possuem idades e assinaturas geoquímicas contrastantes.

FORMAÇÃO MORAES ALMEIDA - Constituída
dominantemente por ignimbritos, com derrames de composição
riolítica e traquítica subordinados. Aflora em torno da localidade
tipo (Fig. 1), em áreas arrasadas ou como pequenos morrotes
abaulados e mostra contatos bruscos com a Suíte Maloquinha
associada. Riolitos, traquitos e ignimbritos apresentaram idades
Pb-Pb em zircão de 1890 ± 6 Ma, 1881 ± 4 Ma e 1875 ± 4 Ma,
respectivamente (Lamarão et al. no prelo).
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SUÍTE INTRUSIVA MALOQUINHA - Aflora como
morrotes abaulados e pequenas serras alongadas associada às
vulcânicas ácidas da Formação Moraes Almeida. Apresenta
similaridades mineralógicas e composicionais com granitos
do tipo-A. Datações Pb-Pb em zircão indicaram idade de 1880
± 9 Ma.

GRANITO JARDIM DO OURO - Corresponde a um
pluton isotrópico e sem transformações hidrotermais intensas
que aflora na localidade homônima, às margens do Rio
Jamanxim e ao longo da rodovia Transgarimpeira. Apresenta
coloração rosa-acinzentada e cristais centimétricos (<5 cm)
de álcali-feldspato rosado. Datações Pb-Pb em zircão
indicaram idade de 1880 ± 3 Ma para este corpo.

GRANITOS PÓRFIROS - São rochas porfiríticas que
ocorrem na forma de pequenos afloramentos sem grandes
extensões laterais. Associam-se tanto ao Granito São Jorge
Antigo e à Formação Vila Riozinho, quanto às rochas ácidas
da Formação Moraes Almeida e à Suíte  Maloquinha, sem
mostrar, entretanto, claras relações de contato.

O CORPO SÃO JORGE
É formado por dois granitóides distintos (Fig. 1). O

mais velho, denominado de Granitóide São Jorge Antigo
(GSJA) e com idades Pb-Pb em zircão de 1981 ± 2 e 1983 ±
8 Ma, corresponde a um batólito irregular, com sinais locais
de deformação intramagmática, e composicionalmente
zonado, tendo na sua porção central uma área intensamente
fraturada e hidrotermalizada onde se localiza o depósito de
ouro São Jorge. Nas bordas nordeste, noroeste e oeste afloram
rochas dioríticas. Mais para o centro e constituindo a fácies
dominante do corpo, ocorrem rochas de composição
monzogranítica. Na parte central, pequenas serras de
leucogranitos contornam a área do depósito São Jorge e
constituem a sua fácies mais evoluída. Rochas vulcânicas
intermediárias a ácidas pertencentes à Formação Vila Riozinho
contornam o GSJA e constituem, ao que tudo indica, as suas
encaixantes. Pequenas ocorrências de granitos pórfiros
aparecem associadas a este corpo, porém não mostram claras
relações de contato.

O mais novo, denominado de Granitóide São Jorge
Jovem (GSJJ), ocorre na área do depósito São Jorge (Fig. 1),
onde foi identificado inicialmente através de testemunhos de
sondagem, e a sul de Vila Riozinho, onde aflora na forma de
grandes blocos. No primeiro caso, possui coloração
acinzentada e idade Pb-Pb em zircão de 1891 ± 3 Ma. A sul
de Vila Riozinho, o GSJJ apresenta-se hidrotermalizado e com
coloração dominantemente avermelhada.

Petrografia
ASPECTOS GERAIS - Os granitóides São Jorge Antigo

e São Jorge Jovem possuem granulação média dominante,

coloração cinza a cinza-rosada e textura granular
hipidiomórfica, localmente seriada. Anfibólio e biotita são
os principais minerais ferromagnesianos. Apatita, zircão,
minerais opacos, titanita e, mais raramente, allanita são as
fases acessórias presentes. Os minerais de alteração mais
comuns são clorita, epidoto, sericita, biotita, minerais opacos
e ± carbonatos. A presença de enclaves máficos
subarredondados (< 5 cm), texturas rapakivi localizadas e
diques de aplito rosado são feições comuns desses granitos,
principalmente nas variedades monzograníticas. Os granitos
pórfiros que ocorrem associados ao GSJA possuem
composição mineralógica semelhante à das rochas
monzograníticas deste corpo.

GRANITÓIDE SÃO JORGE ANTIGO (GSJA) - O
GSJA apresenta variações composicionais e texturais
expressivas que permitiram a identificação das seguintes
fácies (Lamarão 2001): Biotita-anfibólio-monzodiorito a
quartzo-monzodiorito (BAMD a BAQMD), aflorante nas
bordas nordeste, noroeste e oeste do corpo; Anfibólio-biotita-
monzogranito a quartzo-monzonito (ABMZG a ABQM),
representando a fácies dominante; Anfibólio-biotita-quartzo-
sienito (ABQS), de ocorrência local e sem representatividade
areal no corpo; Biotita-leucomonzogranito a sienogranito da
porção sul do corpo (BLMZG/SG-sul) e, Biotita-
leucomonzogranito a sienogranito da porção central do corpo
(BLMZG/SG-centro). Nos diagramas QAP e Q-(A+P)-M
(Fig. 2), podem ser visualizadas as principais variações
petrográficas das rochas do GSJA. Estas seguem no diagrama
QAP dominantemente o trend cálcico-alcalino granodiorítico
de Lameyre e Bowden (1982). Nos BAMD a BAQMD o
plagioclásio é a fase dominante. Apresenta zoneamento normal-
oscilatório e composição An

43-39
. O anfibólio é a fase máfica

mais abundante. Quartzo e álcali-feldspato desenvolvem-se
intersticialmente. Os ABMZG a ABQM são constituídos
essencialmente por plagioclásio, álcali-feldspato e quartzo,
tendo como minerais varietais anfibólio e biotita. O plagioclásio
possui composição An

29-19
, mostra zoneamento normal-

oscilatório e apresenta-se comumente saussuritizado. As rochas
quartzo-sieníticas (ABQS) são similares aos ABMZG, sendo,
entretanto, mais ricas em álcali-feldspato e mais pobres em
quartzo e plagioclásio. Nos BLMZ/SG-sul, o álcali-feldspato
é a fase dominante e a biotita o máfico mais freqüente. O
anfibólio é escasso ou comumente ausente, ocorrendo como
raros pseudomorfos formados por biotita, clorita, opacos e
epidoto. Os BLMZ/SG da porção central do corpo apresentam
a mesma textura e mineralogia dos leucogranitos da porção
sul, porém não possuem pseudomorfos de anfibólio e são mais
pobres em biotita. Existe uma diminuição gradual no conteúdo
modal de minerais máficos no sentido BAMD+BAQMD -
ABMZG+ABQM - BLMZG/SG-sul - BLMZG/SG-centro e
um aumento, neste mesmo sentido, das proporções modais de
álcali-feldspato.
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GRANITÓIDE SÃO JORGE JOVEM (GSJJ) - É
hospedeiro de mineralização aurífera primária. Duas fácies
petrográficas foram identificadas: Anfibólio-biotita-
monzogranito a quartzo-monzonito (ABMZG a ABQM);
Biotita-leucomonzogranito (BLMZG). Os primeiros,
identificados sobretudo nos furos de sondagem da área
mineralizada (depósito São Jorge), são mineralógica e
texturalmente semelhantes, embora não idênticos, aos ABMZG
do GSJA. Os BLMZG são pobres em máficos (M < 1,5%),
com raras biotitas geralmente alteradas para clorita, muscovita
e epidoto. São formados essencialmente por quartzo e álcali-
feldspato, com plagioclásio subordinado. As rochas do GSJJ
se situam nos campos dos monzogranitos e quartzo-monzonitos
no diagrama QAP (Fig. 2).

GRANITOS PÓRFIROS ASSOCIADOS AO
GRANITÓIDE SÃO JORGE ANTIGO - São rochas
porfiríticas, de coloração acinzentada, compostas por
fenocristais médios, localmente grossos, de plagioclásio e

álcali-feldspato e cristais médios a finos de
quartzo, anfibólio e, raramente, biotita,
imersos numa matriz microgranular felsítica,
por vezes granofírica. Cristais euédricos e
subarredondados de quartzo apresentam, por
vezes, baías preenchidas pela matriz
microgranular. Texturas rapakivi ocorrem
localmente.

GEOQUÍMICA
Os dados analíticos foram obtidos

nos laboratórios Lakefield-Geosol. SiO
2
,

TiO
2
, Al

2
O

3
, Fe

2
O

3
t, MnO, MgO, CaO,

K
2
O, Na

2
O, P

2
O

5
, Rb, Sr, Ba, Zr, Y, Nb, Ga

e V foram analisados por fluorescência de
raio-X e Espectrometria de Absorção
Atômica, e os Elementos Terras Raras por
ICP. O FeO foi dosado por via úmida no
laboratório de análises químicas do Centro
de Geociências da UFPA.

Aspectos Gerais
As composições químicas dos

granitóides estudados são apresentadas na
Tabela 1. Estudos geoquímicos
comparativos entre esses granitos e outras
rochas magmáticas presentes na região de
Vila Riozinho foram realizados por Lamarão
(2001) e Lamarão et al. (no prelo).

O GSJA apresenta conteúdos de SiO
2

entre 54,5 e 75,1 %, enquanto o GSJJ
apresenta uma variação mais limitada, entre
67,5 a 73,9 %. Os granitos pórfiros associados
ao GSJA (amostras 67c e 59) possuem em

torno de 68,0 % de SiO
2
. Todos os granitos mencionados

mostram composições metaluminosas a fracamente
peraluminosas (Fig. 3A), coerentes com a mineralogia
apresentada e a ausência de muscovita e outros
aluminossilicatos. Possuem razões FeO+Fe

2
O

3 
/

(FeO+Fe
2
O

3
+MgO) entre 0,57 e 0,92 (Tab. 1, Fig. 3B). O GSJJ

é um pouco mais enriquecido em Mg quando comparado com
rochas do GSJA de igual teor de SiO

2
 (Tab. 1). No diagrama

Rb versus Y+Nb (Pearce et al. 1984), plotam no campo de
granitos de arco vulcânico que coincide com aquele dos pós-
colisionais (Pearce 1996), porém o GSJJ mostra um trend
distinto, com suas rochas mais evoluídas (BLMZG) situando-
se próximas ao limite dos campos de granitos de arco vulcânico
e sin-colisionais (Fig. 3C). O caráter cálcico-alcalino dessas
rochas é evidenciado pelo seu comportamento no diagrama
log CaO/(Na

2
O+K

2
O) versus SiO

2
 (Lamarão et al. no prelo) e

AFM (Na
2
O+K

2
O–FeO

t
–MgO), assim como pela natureza

relativamente oxidada de seus magmas (Figueiredo 1999) e
pela composição química de seus anfibólios e biotitas (Lamarão

a

c

b
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Figura 2 - Diagramas QAP (campos de Streckeisen 1976) e Q-(A+P)-M ?mostrando a distribuição
das amostras dos granitos São Jorge Antigo e São Jorge Jovem, região de Vila Riozinho, Província
Aurífera do Tapajós. Modificado de Lamarão 2001. BAMD=Biotita-anfibólio-monzodiorito;
BAQMD=Biotita-anfibólio-quartzo-monzodiorito; ABMZG= Anfibólio-biotita-monzogranito;
ABQM= Anfibólio-biotita-quartzo-monzonito; ABQS=Anfibólio-biotita-quartzo-sienito; BLMZ/
SG-sul=Biotita-leucomonzogranito/sienogranito-sul do corpo; BLMZG/SG-centro= Biotita-
leucomonzogranito/sienogranito-centro do corpo.
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2001, Lamarão et al. no prelo). Em função dos seus altos teores
de K

2
O, tanto o GSJA quanto o GSJJ se enquadram nas séries

cálcico-alcalinas alto-K (Fig. 3D).

Elementos Maiores e Menores
Conforme mostrado nos diagramas de Harker (Fig. 4)

e nos dados da Tabela 1, o GSJA exibe um aumento
progressivo nos conteúdos de SiO

2
 da fácies

BAMD+BAQMD para a fácies BLMZG/SG-centro. Os teores
de TiO

2
, Fe

2
O

3
t, MnO, MgO, CaO e P

2
O

5
 decrescem com o

aumento da sílica e são mais elevados na fácies
BAMD+BAQMD, refletindo a sua mineralogia mais máfica.
O Al

2
O

3
 é também mais elevado nas rochas monzodioríticas,

com exceção  da amostra 102 que possui teores inferiores aos
das amostras 103 e 27a (fácies ABMZG+ABQM). Com
relação aos álcalis, as rochas monzodioríticas são mais pobres

em K
2
O, proporcionando razões K

2
O/Na

2
O mais baixas (0,63

a 0,97; Tab. 1). Nas demais fácies constata-se, com raras
exceções, um gradual aumento do K

2
O paralelo à SiO

2
, com

o Na
2
O mantendo-se praticamente constante (Fig. 4),

traduzindo-se em razões K
2
O/Na

2
O crescentes, em geral, no

sentido BAMD+BAQMD – ABMZG+ABQM – ABQS –
BLMZ/SG. Os valores de Mg# diminuem acentuadamente
neste mesmo sentido, alcançando os menores valores na fácies
BLMZ/SG-centro (Tab. 1).

Os granitos pórfiros apresentam conteúdos de
elementos maiores e menores muito próximos ou coincidentes
com o dos ABMZG+ABQM do GSJA, com exceção, no caso
da amostra 67c, dos teores de TiO

2
 e P

2
O

5
 que são bem mais

elevados (Fig. 4). As razões K
2
O/Na

2
O também se superpõem,

porém os valores de Mg# tendem a ser um pouco mais
elevados no granito pórfiro (Tab. 1).

GRANITO SÃO JORGE ANTIGO

Fácies BAMD a BAQMD ABQS ABMZG a ABQM BLMZG/SG-sul do corpo

Amostra *102 *58 105a *32 104 *103 *27a 67b 65b *28 *73a *68a 25a

Óxidos (% peso)
SiO2 58,40 54,50 59,20 66,80 69,30 64,50 67,80 68,30 68,90 68,90 71,60 72,50 72,90
TiO2 0,79 0,81 0,64 0,50 0,31 0,43 0,39 0,38 0,41 0,37 0,26 0,27 0,22
Al2O3 15,90 18,40 18,00 16,00 15,80 17,80 16,20 15,70 15,80 15,30 14,70 14,70 14,40
Fe2O3 3,00 4,70 3,14 1,80 1,71 1,87 1,86 1,87 1,91 1,71 1,37 1,23 1,16

FeO 3,42 2,34 1,94 0,90 0,53 1,20 0,94 1,02 0,89 0,98 0,39 0,42 0,22
MnO 0,11 0,10 0,09 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,07 0,07 0,05 0,06 0,06
MgO 4,30 3,10 1,90 0,62 0,53 0,88 0,81 0,84 0,86 0,83 0,46 0,33 0,22
CaO 5,20 6,90 5,50 1,80 1,60 2,80 2,30 2,20 2,40 2,00 1,40 0,99 0,95
Na2O 3,40 4,00 4,30 4,50 4,50 4,70 4,40 4,20 4,20 4,00 4,00 4,30 4,10
K2O 3,30 2,50 3,20 5,20 4,80 4,40 4,20 4,50 4,20 4,30 4,90 4,80 4,80
P2O5 0,27 0,37 0,33 0,12 0,10 0,18 0,14 0,15 0,15 0,11 0,08 0,06 0,06

P.F 1,34 1,51 1,35 0,50 0,30 0,64 0,61 0,46 0,45 0,80 0,39 0,51 0,69
Total 99,43 99,23 99,59 98,81 99,55 99,47 99,71 99,68 100,24 99,37 99,60 100,17 99,78
Traços (ppm)

Ba 1881 1319 1742 1278 1342 2230 1312 1579 1198 1236 1053 959 686
Rb 112 54 74 234 183 135 155 146 151 163 150 212 188
Sr 711 1101 1185 360 471 859 622 540 617 563 390 333 221
Zr 274 191 252 358 269 368 246 247 247 240 197 264 216
V 159 165 103 44 26 48 40 47 44 44 12 12 18
Nb 9 4 6 12 15 15 7 15 11 11 5 17 13
Y 25 19 20 55 30 25 35 30 51 40 25 39 47
Ga 24 24 25 25 23 25 24 23 24 25 20 24 20
ETR (ppm)

La 22,32 18,45 23,95 58,46 27,07 24,69 28,13 25,98 46,38 42,54 25,54 25,84 32,37
Ce 46,68 37,06 47,52 122,20 53,40 51,36 49,89 51,73 48,92 71,37 49,70 49,75 62,60
Nd 19,07 16,18 19,94 42,40 16,08 19,19 20,18 19,82 30,11 25,94 16,75 17,70 22,25
Sm 3,55 3,33 3,74 7,27 2,82 3,23 3,46 3,64 5,42 4,58 2,96 3,07 4,10
Eu 0,79 0,96 0,99 1,20 0,51 0,79 0,67 0,69 0,98 0,81 0,52 0,49 0,63
Gd 2,51 2,38 2,30 4,97 1,63 2,18 2,57 2,68 4,09 3,19 1,98 2,16 3,17
Dy 1,57 1,47 1,31 3,21 0,96 1,30 1,62 1,79 2,79 1,92 1,46 1,28 2,29
Ho 0,29 0,22 0,22 0,64 0,14 0,26 0,29 0,37 0,58 0,39 0,26 0,20 0,43
Er 0,74 0,72 0,65 1,66 0,40 0,73 0,75 0,98 1,53 0,95 0,80 0,55 1,20
Yb 0,50 0,43 0,38 1,35 0,37 0,57 0,53 0,72 1,05 0,69 0,66 0,46 0,90
Lu 0,07 0,06 0,05 0,20 0,08 0,13 0,08 0,12 0,16 0,11 0,10 0,09 0,13
Razões/Índices
K2O/Na2O 0,97 0,63 0,74 1,16 1,07 0,94 0,95 1,07 1,00 1,08 1,23 1,12 1,17

Fe/Mg 0,57 0,67 0,71 0,80 0,79 0,76 0,76 0,76 0,75 0,74 0,77 0,82 0,85
Rb/Sr 0,16 0,05 0,06 0,65 0,39 0,16 0,25 0,27 0,24 0,29 0,38 0,64 0,85
mg# 40,11 30,57 27,22 18,67 19,13 22,28 22,44 22,52 23,50 23,58 20,72 16,67 13,75
ETR Total 98,08 81,25 101,05 243,55 103,46 104,43 108,17 108,52 142,02 152,50 100,73 101,59 130,05

30 69 *74

73,10 73,10 73,20
0,25 0,24 0,24

13,90 14,80 14,30
1,26 1,29 1,03

0,49 0,10 0,33
0,04 0,05 0,05
0,34 0,19 0,28
0,94 0,60 0,91
3,80 4,00 4,40
4,70 5,20 5,10
0,07 0,04 0,05

0,55 0,59 0,21
99,44 100,20 100,10

832 856 675
122 215 158
273 255 212
204 240 208

14 <10 10
13 11 13
21 50 27
24 21 22

20,37 21,32 20,38
39,11 32,99 43,26
11,71 20,44 15,71

2,09 3,76 2,87
0,32 0,57 0,42
1,23 2,73 2,06
0,67 2,07 1,38
0,11 0,37 0,25
0,30 1,01 0,70
0,21 0,77 0,59
0,04 0,13 0,11

1,24 1,30 1,16

0,82 0,87 0,81
0,45 0,84 0,75

16,27 12,03 17,07
76,16 86,16 87,74

4,74 2,88 2,83
65,47 18,76 23,32

0,56 0,52 0,50

(Gd/Yb)n 4,04 4,47 4,90 2,98 3,56 3,12 3,92 3,03 3,15 3,72 2,42 3,78 2,87
(La/Yb)n 30,01 28,89 42,54 29,27 49,25 29,44 35,82 24,53 29,76 41,37 26,00 37,75 24,41
Eun/Eu* 0,77 0,99 0,96 0,58 0,67 0,86 0,65 0,64 0,61 0,62 0,63 0,55 0,52

Tabela 1 - Composições químicas dos granitóides da região de Vila Riozinho estudados, Província Aurífera do Tapajós
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O GSJJ exibe menor variação nos teores de SiO
2
, mas

seu comportamento assemelha-se, em linhas gerais, ao do GSJA
(Fig. 4). Seus conteúdos de Na

2
O e K

2
O são próximos aos

encontrados nas fácies de teores equivalentes de SiO
2
 deste

último. Entretanto, as razões K
2
O/Na

2
O da fácies BLMZG do

GSJJ são inferiores às das fácies BLMZ/SG do GSJA (Tab. 1).
Uma diferença importante reside nos conteúdos mais

elevados de Fe
2
O

3
t e MgO e sempre inferiores de MnO

apresentados pela fácies ABMZG do GSJJ, quando
comparado aos ABMZG do GSJA (Fig. 4, Tab. 1). Isto se
reflete nos valores mais elevados de Mg# dos primeiros.

Elementos Traço
COMPORTAMENTO DE Rb, Ba e Sr - Rb, Ba e Sr são

elementos litófilos importantes que se caracterizam por apresentar
variações expressivas de seus coeficientes de partição em
anfibólio, biotita, plagioclásio e álcali-feldspato, principais fases
minerais presentes nos granitóides estudados. O comportamento
desses elementos em diagramas de variação é, portanto, útil para
uma estimativa do(s) processo(s) envolvido(s) na evolução desses
corpos (cf. Hanson 1978, 1989).

O Rb é o único elemento que se enriquece
continuamente durante a evolução do GSJA, comportando-
se nitidamente como um elemento incompatível (Fig. 5A).
Nas rochas monzodioríticas, seus teores são inferiores ou
próximos de 100 ppm. Nos ABMZG+ABQM variam de 135
a 163 ppm. Os ABQS e os BLMZG/SG apresentam teores
variando num mesmo intervalo (158 a 234 ppm, com exceção

GRANITO SÃO JORGE ANTIGO Gr. PÓRFIROS GRANITO SÃO JORGE JOVEM

Fácies BLMZG/SG-centro do corpo ABMZG a ABQM

Amostra *85 Eb-17 LS-12 75 *35a 67c *59 furo 04/29 *furo 09/10 *furo 07/3 72

Óxidos (% peso)
SiO2 74,20 74,60 74,70 74,80 75,10 67,90 68,60 67,20 67,50 68,20 72,10
TiO2 0,19 0,20 0,20 0,19 0,19 0,55 0,41 0,42 0,40 0,39 0,26
Al2O3 14,10 14,00 13,90 14,00 13,50 15,40 15,20 15,60 15,80 16,10 14,30
Fe2O3 0,94 0,76 0,98 0,99 1,00 1,97 1,59 2,70 2,70 2,50 1,10

FeO 0,14 0,22 0,11 0,10 0,12 1,20 1,18 1,11 0,99 1,20 0,63
MnO 0,05 0,05 0,04 0,02 0,04 0,07 0,05 0,04 0,04 0,04 0,03
MgO 0,09 0,12 0,11 0,09 0,11 0,96 1,10 1,30 1,20 1,30 0,75
CaO 0,54 0,62 0,54 0,41 0,65 2,40 2,30 2,20 2,40 2,40 1,50
Na2O 4,10 4,30 4,00 4,10 4,10 4,30 4,20 4,10 4,40 4,20 4,10
K2O 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,30 4,50 4,50 4,00 4,50 4,40
P2O5 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,20 0,14 0,13 0,14 0,13 0,06

P.F 0,45 0,18 0,33 0,30 0,38 0,67 0,71 0,72 0,57 0,62 0,43
Total 99,82 100,07 99,94 100,02 100,21 99,92 99,98 100,02 100,14 101,58 99,66
Traços (ppm)

Ba 409 405 487 510 423 1514 1364 1906 1730 1958 1174
Rb 217 206 204 164 190 126 145 101 100 101 145
Sr 123 118 133 100 129 631 636 1264 1215 1350 817
Zr 188 209 211 203 198 249 265 209 199 196 139
V <10 <10 <10 <10 <10 39 57 57 49 54 35
Nb 12 15 14 17 21 11 11 4 6 4 6
Y 46 30 29 12 29 29 30 13 11 11 14
Ga 20 26 22 21 20 23 21 29 27 27 28
ETR (ppm)

La 31,86 15,51 10,40 5,04 12,36 24,86 34,91 23,38 26,78 29,50 16,69
Ce 63,45 30,99 19,43 8,86 24,87 48,03 57,55 55,10 53,70 53,25 31,27
Nd 22,01 10,90 10,39 3,26 9,02 17,41 21,51 21,36 18,34 15,93 10,45
Sm 3,97 2,11 2,16 0,57 1,71 3,04 3,65 3,82 3,22 2,77 1,77
Eu 0,49 0,27 0,31 0,13 0,24 0,66 0,65 0,92 0,77 0,70 0,40
Gd 2,62 1,36 1,39 0,50 1,22 2,10 2,43 2,05 1,64 1,50 1,08
Dy 1,65 1,03 1,11 0,39 0,94 1,21 1,31 1,01 0,82 0,62 0,53
Ho 0,26 0,17 0,22 0,08 0,20 0,20 0,21 0,13 0,10 0,10 0,09
Er 0,73 0,54 0,70 0,20 0,58 0,50 0,55 0,34 0,20 0,16 0,23
Yb 0,54 0,52 0,66 0,21 0,49 0,35 0,35 0,31 0,20 0,16 0,20
Lu 0,08 0,09 0,09 0,04 0,08 0,05 0,05 0,05 0,03 0,03 0,06
Razões/Índices
K2O/Na2O 1,22 1,16 1,25 1,22 1,22 1,00 1,07 1,10 0,91 1,07 1,07

Fe/Mg 0,92 0,88 0,90 0,92 0,90 0,75 0,69 0,73 0,73 0,72 0,67
Rb/Sr 1,76 1,75 1,53 1,64 1,47 0,20 0,23 0,08 0,08 0,07 0,18
mg# 7,69 10,91 9,17 7,63 8,94 23,24 28,42 25,44 24,54 26,00 30,24
ETR Total 127,66 63,49 46,86 19,26 51,70 98,41 123,17 108,47 105,79 104,72 62,76
(Gd/Yb)n 3,95 2,11 1,71 1,94 2,03 4,80 5,64 5,32 6,75 7,43 4,27
(La/Yb)n 39,97 20,06 10,64 16,51 17,06 47,40 67,71 50,58 92,22 122,16 55,22
Eun/Eu* 0,43 0,46 0,51 0,71 0,48 0,76 0,53 0,91 0,92 0,95 0,81

BLMZG

29a *70

73,70 73,90
0,09 0,08

14,00 14,00
0,64 0,49

0,11 0,20
0,04 0,03
0,18 0,12
0,51 0,61
4,30 4,60
4,80 4,60
0,01 0,01

0,77 0,32
99,15 98,96

622 477
189 182
229 255

98 97
<10 <10

4 4
11 10
25 24

13,64
20,88

5,63
0,92
0,17
0,49
0,21
0,04
0,11
0,10
0,02

1,12 1,00

0,79 0,84
0,83 0,71

19,35 14,81
42,19

4,21
96,88

0,68

Tabela 1 - Continuação
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de uma única amostra), e bem mais elevados do que nas fácies
anteriores. No diagrama Rb versus SiO

2
 (Fig. 5A), a correlação

positiva é evidente, apesar da pequena dispersão observada
nas rochas mais evoluídas. Os granitos pórfiros (amostras 59
e 67c, Tab. 1) apresentam conteúdos de Rb (145 e 126 ppm,
respectivamente) similares àqueles da fácies
ABMZG+ABQM (Fig. 5A).

O Ba tem comportamento incompatível (Fig. 5B) das
rochas monzodioríticas para as quartzo-monzoníticas
(amostra 103), que são as que apresentam os maiores
conteúdos modais de anfibólio e plagioclásio. Torna-se
claramente compatível dos ABMZG+ABQM para os
leucomonzo/sienogranitos, resultando uma queda acentuada
dos seus teores no sentido das rochas mais evoluídas. Esta
mudança clara no sentido da evolução das fácies, é
compatível com um processo de cristalização fracionada,

comandado por diferentes fases, conforme cresce o teor de
SiO

2 
do líquido. Os granitos pórfiros possuem concentrações

elevadas de Ba (1514 e 1364 ppm; Tab. 1), similares às dos
ABMZG (Fig. 5B).

O Sr apresenta também dois trends distintos de
evolução (Fig. 5C). Tende a apresentar pouca variação dos
BAMD para os BAQMD, decrescendo de modo acentuado
destes para os ABMZG, ABQS e BLMZG/SG, sugerindo
maior influência dos feldspatos no fracionamento.

O GSJJ apresenta comportamento geoquímico
semelhante àquele das rochas do GSJA de teores de SiO

2

equivalentes, porém seus conteúdos de Ba e Sr são
comparativamente mais elevados e os de Rb mais baixos (Fig.
5B, C e A; Tab. 1).

A razão Rb/Sr é um bom indicador de cristalização
fracionada em magmas félsicos (Blevin e Chappell 1995).
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Figura 3 - Diagramas geoquímicos para os granitos São Jorge Antigo, São Jorge Jovem e pórfiros. (A) Na
2
O+K

2
O/Al

2
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3
 versus Al

2
O

3
/CaO+Na

2
O+K2O

(Maniar  e Picolli 1989); (B) FeO
t
/(FeO

t
+MgO) versus SiO

2
; (C) Rb versus Y+Nb (Pearce et al. 1984); (D) K

2
O versus SiO

2
 (campos de Peccerilo e

Taylor 1976, modificado por Rickwood 1989). Símbolos de acordo com a Figura 2.
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Quando plotada contra SiO
2
 (Fig. 5D), mostra um trend de

evolução não-linear, bastante evidente no caso do GSJA,
sugestivo de mudanças controladas por cristalização fracionada,
envolvendo fracionamento dominado por diferentes fases
minerais (cf. Dall’Agnol et al. 1999a). Observa-se um pequeno
aumento desta razão das rochas monzodioríticas para a fácies
ABMZG+ABQM, seguindo-se um crescimento acentuado das
últimas para os leucomonzo/sienogranitos do sul do corpo,
passando pelas rochas quartzo-sieníticas. Esta tendência
prossegue no sentido dos BLMZG/SG do centro do corpo, os
quais apresentam os valores mais elevados da razão Rb/Sr (Fig.
5D, Tab. 1), e se distinguem neste aspecto dos BLMZG/SG do

sul do corpo. O caráter geoquímico mais evoluído dos BLMZG/
SG do centro do corpo também é sugerido por seus conteúdos
muito baixos de Ba e Sr (Fig. 5B, C; Tab. 1). No GSJJ, a razão
Rb/Sr cresce da fácies ABMZG+ABQM para a fácies BLMZG
(Fig. 5D, Tab. 2), sendo, na primeira, nitidamente inferior a
dos ABMZG do GSJA, e na segunda, equivalente a da fácies
BLMZG/SG-sul.

Nos diagramas Sr versus Ba e Rb versus Sr (Fig. 6A,
B), são plotados vetores (compilados de Dall’Agnol et al.
1999a) que indicam as modificações na composição do líquido
residual em função do fracionamento das fases minerais
indicadas (anfibólio, biotita, plagioclásio e álcali-feldspato).
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Tais diagramas permitem uma melhor avaliação da influência
das fases minerais mencionadas na diferenciação magmática
responsável pela evolução do GSJA. O aumento acentuado dos
teores de Ba e Rb, acompanhado pelo decréscimo moderado
de Sr, observados dos BAMD+BAQMD para os ABQM pode
ser explicado pelo fracionamento simultâneo de anfibólio e
plagioclásio (trend 1 das Fig. 6A, B). O trend 2, individualizado
no diagrama Rb versus Sr (Fig. 6B), indica fracionamento
dominado por plagioclásio, com influência subordinada de
anfibólio e, possivelmente, álcali-feldspato. Finalmente, tem-
se o trend 3, onde a influência do fracionamento de feldspato
alcalino, ao lado de plagioclásio e, provavelmente em menor
medida, biotita, passa a ser determinante na evolução do líquido
residual. No diagrama Sr versus Ba (Fig. 6A), os estágios 2 e 3
se confundem, pois apresentam trends coincidentes.

O GSJJ mostra um comportamento análogo ao do
GSJA em ambos diagramas, porém registra apenas os estágios
2 e 3 da evolução descrita anteriormente. Entretanto, como o
número de amostras analisadas é muito pequeno, torna-se
difícil ser conclusivo a respeito de sua evolução.
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Figura 6 - Diagramas geoquímicos (A) Sr versus Ba e (B) Rb versus Sr
dos granitos São Jorge Antigo, São Jorge Jovem e pórfiros, região de Vila
Riozinho, Província Aurífera do Tapajós. Símbolos como nas Figuras 2 e
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das fases minerais indicadas (compilado de Dall´Agnol et al. 1999a).
Pl-plagioclásio; Bt- biotita; Hb- hornblenda; KF- álcali-feldspato.

COMPORTAMENTO DE Zr E V - O Zr no GSJA É
mais elevado nas amostras 103 (ABQM) e 32 (ABQS) com
teores, respectivamente, de 368 e 358 ppm, bem acima da média
considerada para as rochas graníticas (180 ppm segundo Taylor
1964 apud Hall 1987). Nas demais rochas situa-se entre 188 e
274 ppm (Tab. 1). No diagrama Zr versus SiO

2
 (Fig. 5E), o Zr

apresenta, tal como o Ba, um comportamento incompatível,
com trend de correlação positivo com a SiO

2
, das rochas

monzodioríticas para a fácies ABQM (amostra 103) e ABQS
(amostra 32) e outro de correlação negativa, embora com muitas
superposições de teores, dos últimos para os ABMZG e
BLMZG/SG. Tal como no caso de Ba e Sr, os teores mais baixos
de Zr são apresentados pelos BLMZG/SG do centro do corpo
(Fig. 5E). A diminuição acentuada de Zr revela comportamento
compatível e está ligada, muito provavelmente, ao
fracionamento de zircão, principal mineral concentrador de Zr.

O V nas rochas monzodioríticas varia de 103 a 165
ppm, enquanto nos ABMZG a ABQM apresenta teores
dominantes entre 40 e 48 ppm. As rochas quartzo-sieníticas
possuem 26 a 44 ppm, enquanto os leucomonzo/sienogranitos
apresentam teores abaixo de 20 ppm e, geralmente, abaixo
do limite de detecção analítico (10 ppm). No diagrama V
versus SiO

2
 (Fig. 5F), o V mostra correlação negativa bem

definida com a SiO
2
, apesar de superposições entre as fácies

mais ricas em SiO
2
.  Nos granitos pórfiros, os conteúdos de

Zr e V são similares aos dos ABMZG (Fig. 5E, F; Tab. 1).
No GSJJ, Zr e V revelam comportamento compatível

e análogo ao observado nas fácies ABMZG e BLMZG/SG
do GSJA (Fig. 5E, F). Constata-se, porém, que o primeiro
possui teores comparativamente mais baixos de Zr.

COMPORTAMENTO DE OUTROS ELEMENTOS
TRAÇO - No GSJA e nos granitos pórfiros associados, os
conteúdos de Nb são baixos (21 a 4 ppm) e os de Y (55 a 12
ppm) e Ga (26 a 21) moderados a altos, e se aproximam dos
teores encontrados em granitóides cálcico-alcalinos de arcos
magmáticos normais (Brown et al. 1984). Já no GSJJ, os teores
de Nb e Y são ambos muito baixos (6 a 4 ppm e 14 a 10 ppm,
respectivamente) e os de Ga moderados a altos (29 a 24 ppm).

Os conteúdos de Sc, Th, U, Ta, Cs e Hf (não mostrados)
nos granitos estudados são muito baixos, situando-se quase
sempre abaixo dos limites de detecção analíticos.

COMPORTAMENTO DOS ELEMENTOS TERRAS
RARAS - Os padrões de elementos terras raras (ETR) dos
granitóides São Jorge Antigo, São Jorge Jovem e pórfiros
são mostrados na Figura 7.

No GSJA, os BAMD+BAQMD apresentam conteúdos
de ETR entre 101 e 81 ppm, razões (La/Yb)n entre 42 e 29 e
anomalias negativas de Eu desprezíveis a muito pequenas (Eu/
Eu* = 0,99 a 0,77), indicativas de fracionamento mínimo de
plagioclásio e uma participação mais efetiva do anfibólio
como fase dominante e/ou fracionada. Os ABMZG+ABQM
possuem conteúdos de ETR comparativamente mais elevados
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(∑= 152 a 104 ppm), razões (La/Yb)n entre  41 e 25 e
anomalias negativas de Eu moderadas (Eu/Eu* = 0,86 a 0,61).
Os BLMZG/SG do sul do corpo possuem valores absolutos
de ETR entre 130 e 76 ppm, razões (La/Yb)n entre 65 e 19 e
anomalias negativas de Eu mais pronunciadas (Eu/Eu* = 0,56
a 0,50), indicando um maior fracionamento de minerais como
feldspatos e biotitas durante a diferenciação, o que é
compatível com os conteúdos mais baixos de Sr e Ba dessas
rochas quando comparadas com as anteriores. As rochas mais
evoluídas do GSJA (BLMZG/SG do centro do corpo) são
também as mais pobres em ETR (∑= 63 a 19 ppm, com
exceção da amostra 85), provavelmente reflexo da
cristalização fracionada de fases acessórias como titanita,
apatita, zircão e alanita, concentradoras desses elementos
(Hanson 1978). Possuem razões (La/Yn)n variando de 40 a
11 e as mais pronunciadas anomalias negativas de Eu (Eu/
Eu* = 0,71 a 0,43). As rochas quartzo-sieníticas (Fig. 7E) e
os granitos pórfiros (Fig. 7B) apresentam padrões de
fracionamento dos ETR semelhantes, respectivamente, aos
dos BLMZG-sul e ABMZG+ABQM (Fig. 7C, B).

As rochas do GSJJ possuem conteúdos de ETR variando
entre 108 e 42 ppm, um padrão com forte fracionamento, com
razões (La/Yb)n entre 122 e 51 (Fig. 7G, Tab. 1) e anomalias
negativas de Eu muito discretas (Eu/Eu* > 0,9). Mostram um
padrão de fracionamento dos ETR pesados muito mais acentuado
do que o das rochas do GSJA, com razões (Gd/Yb)n entre 7,5 e
4,2 contra razões < 5,0 deste último (Fig. 7H, Tab. 1).

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES
O pluton São Jorge é formado pelos granitóides São

Jorge Antigo e São Jorge Jovem. Ambos possuem composição
mineralógica e feições texturais semelhantes, são
metaluminosos a fracamente peraluminosos, possuem caráter
cálcico-alcalino alto-K e plotam dominantemente no campo
de granitos de arco vulcânico ou pós-colisionais. Entretanto,
apresentam idades diferentes e assinaturas geoquímicas
contrastantes. As correlações negativas observadas entre
Al

2
O

3
, TiO

2
, Fe

2
O

3
t, MnO, MgO, CaO e P

2
O

5
 e SiO

2
 e a

correlação positiva entre K
2
O e SiO

2
, bem como os trends

não-lineares mostrados pelos elementos Rb, Ba e Sr nos
diferentes diagramas apresentados, sugerem que mecanismos
de cristalização fracionada foram dominantes na evolução do
Granitóide São Jorge Antigo (cf. Hanson 1978, 1989, Chappell
et al. 1987, Chappell 1996, Dall’Agnol et al. 1999a). O
Granitóide São Jorge Jovem parece ter evoluído de maneira
semelhante, embora o menor número de amostras analisadas
não permita conclusões definitivas. Entretanto, seus conteúdos
mais elevados de Sr e, em menor grau, Ba, assim como os
seus baixos conteúdos de Rb, proporcionam razões Sr/Ba e
Ba/Rb comparativamente mais altas e Rb/Sr mais baixas do
que aquelas do Granitóide São Jorge Antigo (Tab. 1). Tais
aspectos constituem-se, juntamente com os teores mais baixos
de Y e Nb, em feições geoquímicas distintivas entre esses
dois corpos. Nos diagramas Sr versus SiO

2
, Rb/Sr versus SiO

2
,

Zr versus SiO
2
 e Sr versus Ba (Fig. 5C, D, E, 6A), as amostras

L

L L

La

a a

aC

C C

Ce

e e

eN

N N

Nd

d d

dS

S S

Sm

m m

mE

E E

Eu

u u

uG

G G

Gd

d d

dD

D D

Dy

y y

yH

H H

Ho

o o

oE

E E

Er

r r

rY

Y Y

Yb

b b

bL

L L

Lu

u u

u
0

0 0

0.

. .

.1

1 1

1

1

1 1

1

1

1 1

10

0 0

0

1

1 1

10

0 0

00

0 0

0

1

1 1

10

0 0

00

0 0

00

0 0

0
GSJA= BAMD a BAQMD

GSJA= BLMZG/SG-sul GSJA= BLMZG/SG-centro

GSJA= ABMZG a ABQM

Granitos pórfirosro
ch

a/
co

n
d
ri

to
ro

ch
a/

co
n
d
ri

to

ro
ch

a/
co

n
d
ri

to
ro

ch
a/

co
n
d
ri

to

A B

C D

Figura 7 - Padrões de fracionamento de elementos terras raras (ETR) dos granitos São Jorge Antigo, São Jorge Jovem e pórfiros, região de Vila Riozinho.
Normalização em relação aos condritos (Evensen et al. 1978). Símbolos como nas figuras 2 e 3.



65Lamarão C.N. e Dall’Agnol R. / Granitóides São Jorge Antigo Jovem, Província Aurífera do Tapajós

do Granitóide São Jorge Jovem mostram trends de evolução
paralelos aos das rochas do Granitóide São Jorge Antigo,
evidenciando tratar-se de granitos geoquimicamente distintos,
embora petrograficamente semelhantes.

O Granitóide São Jorge Antigo possui assinatura de
elementos terras raras claramente distinta daquela apresentada
pelo Granitóide São Jorge Jovem. Ambos são enriquecidos
em elementos terras raras leves em relação aos elementos
terras raras pesados, porém este último possui fracionamento
comparativamente mais acentuado dos elementos terras raras
pesados e anomalias negativas de Eu muito mais discretas.

Os granitos pórfiros associados ao Granitóide São
Jorge Antigo apresentam assinatura geoquímica e padrão de
elementos terras raras semelhantes ao das rochas
monzograníticas deste corpo, reforçando a hipótese de uma
possível ligação genética entre ambos.

Os dados apresentados apontam para a existência de
pelo menos dois eventos geradores de magmatismo cálcico-
alcalino alto-K temporal e geoquimicamente distintos na
Província Aurífera do Tapajós. A mineralização aurífera do
depósito São Jorge é contemporânea ou um pouco mais jovem
que o Granitóide São Jorge Jovem. Análises isotópicas de
Sm-Nd dessas rochas, atualmente em andamento, permitirão
avançar nas interpretações e conclusões acerca desses dois
corpos granitóides.
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ABSTRACT

POST-COLLISIONAL GRANITOIDS OF THE ESTEARN PART OF THE TAPAJÓS PROVINCE
The structural and geochemical characterization of the granitoids located in the eastern part of  the Tapajós Province allowed a

reappraisal of the evolutionary models proposed for this Paleoproterozoic province of the Amazonian Craton.  The recognition of collisional
granites intruded in the early granitoids and migmatitic gneisses of the basement reinforced the evidence of the collision  of the Cuiú-Cuiú
arc (2033 - 2005 Ma) with a cratonic fragment located eastwards. Moreover, the compositional evolution and geochemistry signature of
the granitoids of the Creporizão Intrusive Suite, as well as their relationship with major transcurrent shear zones indicate that they
represent post-collisional calc-alkaline magmatism. The study of granitoids of the Parauari (1893 - 1879 Ma) and Maloquinha (1883 -
1870 Ma) intrusive suites showed  a change from high-K calc-alkaline to aluminous alkaline magmatism in an intraplate extensional
setting that marked the post-orogenic period in the province.

Geological evidendence point to a Wilson cycle between 2100 and 1957 Ma in the tectonic evolution of the Tapajós Province,
that has begun with sedimentaion and Mg-tholeiitic magmatism in the Jacareacanga basin, followed by a calc-alkaline magmatism related
to the Cuiú-Cuiú arc and associated peralumionous collisional granites, finishing with the transcurrent post-collisional calc-alkaline
magmatism. Generation of high-K calc-alkaline and alkaline magmas, related to extensional regime, occurred again >60 Ma after ending
of the  transcurrent post-collisional magmatism. Some evidence allowed to carry out analogies between the high-K calc-alkaline magmatism
and that related to the extensional settings (post-orogenic in back-arc basin / rift zones), despite the supposed Tropas arc (1898 - 1892 Ma)
located in the western part of  the province. The alkaline magmatism had probably been related to the taphrogenesis responsible for the
widespread 1.88 Ga old alkaline magmatism of the Amazonian Craton, produced by partial crustal melting. However, it is possible that the
alkaline magmatism of the Tapajós Province has been partly related to underplating and extensional events at the end of the orogenic
evolution of the province, suggesting a possible convergence of  these two magma generating events.

Keywords: post-collisional granitoid, Paleoproterozoic, Tapajós Province.

RESUMO

A caracterização estrutural e geoquímica dos granitóides da porção leste da Província Tapajós permitiu uma reavaliação dos
modelos evolutivos para essa província paleoproterozóica do Cráton Amazônico. O reconhecimento de granitos colisionais intrusivos nos
granitóides precoces e gnaisses migmatíticos do embasamento da província, reforçou as evidências da colisão do arco Cuiu-Cuiu (2033 -
2005 Ma) com um núcleo cratônico a leste. Além disso, a evolução composicional e a assinatura geoquímica dos granitóides da Suíte
Intrusiva Creporizão (1997 - 1957 Ma), bem como a relação desses granitóides com as grandes zonas de cisalhamento transcorrentes
evidenciaram tratar-se de um magmatismo cálcio-alcalino pós-colisional. Estudo dos granitóides das suítes intrusivas Parauari (1893 -
1879 Ma) e Maloquinha (1882 - 1870 Ma) mostraram uma mudança de um magmatismo cálcio-alcalino de alto K para o magmatismo
alcalino aluminoso em um ambiente extensional intraplaca que marcou o período pós-orogênico de evolução da província.

As evidências apontam para um ciclo de Wilson entre 2100 e 1957 Ma na evolução tectônica da Província Tapajós, que iniciou
com a sedimentação plataformal e magmatismo toleítico magnesiano na bacia Jacareacanga, seguidos do magmatismo cálcio-alcalino do
arco Cuiu-Cuiu e dos granitos colisionais peraluminosos associados e encerrou com o magmatismo pós-colisional transcorrente.   Eventos
de geração de magmas cálcio-alcalino de alto K e alcalino, associados a um regime extensional voltaram a ocorrer depois de mais de 60
Ma do encerramento do magmatismo pós-colisional transcorrente. Algumas evidências permitem analogias desse magmatismo cálcio-
alcalino de alto K com aqueles relacionados a ambientes extensionais (pós-orogênicos de bacia de retro-arco / zonas de rift), apesar do
suposto arco Tropas (1898 - 1892 Ma) localizado na porção oeste da província.  O magmatismo alcalino provavelmente esteve relacionado
à tafrogênese responsável pelo amplo magmatismo alcalino de 1,88 Ga no Cráton Amazônico, produzido por fusão parcial de crosta.
Contudo, é possível que o magmatismo alcalino da Província Tapajós estivesse em parte relacionado a underplating e eventos distensivos
do final da evolução orogênica na província, sugerindo uma possível convergência desses dois eventos geradores magmas.

Palavras-chaves: granitóide pós-colisional, Paleoproterozóico, Província Tapajós.
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INTRODUÇÃO
O magmatismo pós-colisional foi reavaliado por

Liégeois (1998) que o estendeu a todo evento magmático
posterior ao pico de metamorfismo relacionado às colisões
entre arcos magmáticos e continentes. Conforme este autor,
trata-se de um magmatismo principalmente potássico, com
alguns termos fortemente peraluminosos e alcalinos,
geralmente associado aos grandes movimentos horizontais
de terrenos ao longo de megazonas de cisalhamento
intracontinentais e que transiciona para ambientes intraplaca
no final do período orogênico (pós-orogênico).

A Província Tapajós está localizada na porção
central do Cráton Amazônico, se estende para norte, no
Escudo das Guianas, e para sul, até as coberturas da bacia
Parecis (Fig. 1A). Os modelos evolutivos mais recentes
(Tassinari e Macambira 1999, Santos et al. 2000, Almeida et
al. 2001) advogam uma evolução paleoproterozóica (2100 -
1780 Ma) para esta província, envolvendo acresção de um ou
mais arcos magmáticos, subseqüente colisão com um cráton
arqueano a leste, seguida de processos de cratonização desse
orógeno. Neste contexto destacam-se os granitóides pós-
colisionais da porção leste do segmento central da Província
Tapajós, que marcam o final do magmatismo cálcio-alcalino
orogênico e os magmatismos cálcio-alcalino e alcalino
aluminoso de ambiente extensional.

Na compartimentação do segmento central dessa
província, proposta pela CPRM – Serviço Geológico Brasil
(Almeida et al. 2000, Bahia e Quadros 2000, Ferreira et al.
2000, Klein e Vasquez 2000, Vasquez e Klein 2000), foram
individualizados um domínio orogênico e outro extensional
pós-orogênico/anorogênico (Fig. 1B). O primeiro é composto
por associações pré-colisionais, colisional e pós-colisional
transcorrente. A seqüência metavulcano-sedimentar de bacia
de retro-arco Jacareacanga (~2100 Ma) e os maciços de
gnaisses e granitóides cálcio-alcalinos (2033 - 2005 Ma) do
arco magmagmático Cuiú-Cuiú (Santos 2000) correspondem
às associações pré-colisionais. A deformação dúctil e o
metamorfismo em condições de fácies anfibolito alto
alcançadas pelos gnaisses do embasamento da província
distinguem as associações pré-colisionais das pós-colisionais.
Estas últimas são compostas por batólitos de granitóides
cálcio-alcalinos, sin a tarditranscorrentes às zonas de
cisalhamento rúptil-dúcteis NW-SE, posicionados entre 1997
e 1957 Ma, em condições de, no máximo, fácies anfibolito
médio, e pelos batólitos de granitóides, plútons gabróicos e
coberturas vulcânicas félsicas e máficas (1893 - 1870 Ma) do
domínio extensional pós-orogênico. O período francamente
anorogênico da Província Tapajós está marcado pelas
coberturas sedimentares plataformais e os magmatismos
toleítico intraplaca e tipo A, ambos com idades em torno de
1780 Ma, relacionados a zonas de rift intracontinentais.

As ocorrências localizadas de estruturas de
cavalgamento oblíqüo (Fig. 1B), feições de migmatização
e lentes de leucogranitos peraluminosos a fortemente

peraluminosos nos gnaisses do embasamento sugerem a
existência de um evento colisional na Província Tapajós.
As assinaturas cálcio-alcalina de alto K e shoshonítica
em rochas vulcânicas e granitóides de aproximadamente
2000 Ma, bem como em alguns plútons graníticos de 1890
e 1880 Ma, reconhecidas por Lamarão (2001), reforçam
a ocorrência de um magmatismo pós-colisional nessa
província. Por outro lado, Santos (2000) e Santos et al
(2001) propuseram a existência de outros arcos
magmáticos na Província Tapajós, que seriam os arcos
Creporizão (1974-1957 Ma), Tropas (1898-1892 Ma) e
Parauari (1887-1879 Ma).

Desta forma, no presente trabalho serão discutidas as
hipóteses evolutivas da porção leste da Província Tapajós
baseado-se na caracterização dos magmatismos com menos
de 2000 Ma. Adicionalmente buscar-se-á mostrar evidências
de que os granitóides da Suíte Intrusiva Creporizão marcam
um magmatismo relacionado às transcorrências posteriores a
colisão do arco Cuiu-Cuiu. Também se pretende discutir o
contexto tectônico de geração dos granitóides das suítes
intrusivas Parauari e Maloquinha.

DESCRIÇÃO DOS GRANITÓIDES
A maioria das unidades litodêmicas aqui descritas

foram definidas nos primeiros projetos de mapeamento
geológico na região (Santos et al. 1975, Pessoa et al. 1977,
Bizinella et al. 1980 e Melo et al. 1980) e redefinidas no
Projeto Província Mineral Tapajós – Promin-Tapajós
(Almeida et al. 2000, Bahia e Quadros 2000, Ferreira et al.
2000, Klein e Vasquez 2000 e Vasquez e Klein 2000). As
descrições dessas unidades foram complementadas com
algumas relações estratigráficas observadas pelos autores e
dados relatados neste último projeto mapeamento geológico
e da literatura.

Complexo Cuiú-Cuiú
Os granitóides do arco magmático precoce foram

agrupados pelo Projeto Promin-Tapajós no Complexo Cuiu-
Cuiu (CC), sendo esta unidade composta por tonalitos e
granodioritos gnáissicos (Fig. 2A) e porfiroclásticos, com
algumas porções monzograníticas, quartzo-dioríticas (Fig.
2B), quartzo-monzodioríticas e dioríticas associadas. As
ocorrências dos gnaisses e granitóides do CC na porção leste
da província são marcadas por corpos rochosos, geralmente
de formas irregulares, mas concordantes com a orientação
regional NW-SE (Fig. 1C). Alguns desses corpos de gnaisses
e granitóides hospedam intrusões, geralmente lenticulares,
de dimensões centimétricas a decamétricas de leucogranitos
(Fig. 2C) com muscovita, alguns portadores de granada, que
se apresentam isótropos ou com uma foliação de baixo
ângulo.  Almeida et al. (2001) também observaram a
ocorrência desses leucogranitos peraluminosos associados
ao embasamento gnáissico-migmatítico do CC na porção
oeste da província.
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Figura 1- Mapas e esquemas do Cráton Amazônico e da Província Tapajós. (A) Compartimentação do cráton e localização da província (modificado de
Santos et al. 2000). (B) Distribuição dos domínios e associações no segmento central da província (modificado de Vasquez e Klein 2000). (C) Mapa
geológico esquemático da porção leste da província (modificado de Bahia e Quadros 2000, Klein e Vasquez 2000, Vasquez e Klein 2000, Lamarão 2001).
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Localmente, os ortognaisses do CC exibem feições
migmatíticas, mas o mais freqüente é uma foliação magmática
de alta temperatura (Fig. 2B) subparalela a deformação dúctil
regional NW-SE, que evolui para um bandamento gnáissico
(Almeida et al. 2001). A alternância de bandas milimétricas
quatzo-feldspáticas granoblásticas e nemato-lepidoblásticas
e lepidoblásticas de minerais máficos (Fig. 2D) marca o
bandamento gnáissico, mas a textura inequigranular
hipidiomórfica ígnea permanece preservada em algumas
porções. Os ortognaisses migmatíticos se caracterizam pela

alternância de bandas centimétricas a milimétricas de
mesossomas, leucossomas e melanossomas, nem sempre
individualizados (diatexitos), bem como por injeções
concordantes e discordantes de neossomas (Fig. 2A).

Freqüentemente, estes granitóides hospedam diques
máficos e enclaves microgranulares quartzo-dioríticos (Fig.
2B), dioríticos e gabróicos que exibem microtextura nemato-
granoblástica nas porções metamorfisadas (anfibolitos). Esses
aspectos somados às feições de deformação dúctil nos
porfiroclastos de microclínio (Fig. 2D) e plagioclásio (Fig. 2E),

Figura 2- Feições meso e microscópicas dos gnaisses e granitóides do Complexo Cuiu-Cuiu. (A) Bandamento gnáissico composicional e injeções leucograníticas
(neossomas) discordantes em gnaisse tonalítico. (B) Enclave quartzo-diorítico hospedado em tonalito com foliação magmática. (C) Intrusão de leucogranito
peraluminoso em gnaisse granodiorítico. (D) Bandamento gnáissico marcado por níveis granoblásticos quartzo-feldspático e nemato-lepidoblástico de
biotita (Bt), hornblenda (Hb) e por porfiroclasto sigmoidal de microclínio (Mi) em gnaisse tonalítico. (E) Porfiroclastos amendodados de plagioclásio (Pl)
contornado por cristais de biotita e quartzo fitado (Qz) em gnaisse tonalítico. (F) Muscovita fish (Mu) em leucogranito peraluminoso.
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e à presença de hornblenda nos ortognaisses, indicam
condições metamórficas de médio grau, compatíveis com a
fácies anfibolito superior (Klein et al. 1998). Adicionalmente,
a ocorrência localizada de feições migmatíticas e de xenólitos
de gnaisses portadores de sillimanita e cordierita hospedados
nos ortognaisses do CC (Almeida et al. 2001) corroboram
que, localmente, esses ortognaisses atingiram alto grau
metamórfico em condições da fácies anfibolito superior.

O estágio de deformação dúctil avançada nos
granitóides do CC é marcado pelos porfiroclastos
amendoados de plagioclásio contornados por cristais de
biotita recristalizada e quartzo fitado (sub e neogrãos) na
matriz (Fig. 2E). A proporção de minerais recristalizados é
menor nos maciços menos deformados e naquelas porções
onde a deformação dúctil é incipiente não ocorre
recristalização dos cristais de feldspatos.

A ocorrência de cristais de muscovita fish (Fig. 2F)
nos leucogranitos peraluminosos e de porfiroclastos
sigmoidais assimétricos de feldspato (Fig. 2D) nos gnaisses
hospedeiros, juntamente com as feições de transposição do
bandamento gnáissico, marcam a existência de uma foliação
milonítica S-C, comum a ambos, que está relacionada às zonas
de cisalhamento transcorrentes NW-SE.

Santos (2000) obteve idades U-Pb SHRIMP em zircão
entre 2033 ± 7 e 2005 ± 7 Ma para os tonalitos gnáissicos e
de 2020 ± 12 Ma em um monzogranito isótropo desse
complexo. Este autor também datou cristais de titanita de um
corpo monzogranítico, igualmente sem deformação, atribuído
ao CC e obteve uma idade de 1995 ± 15 Ma.

Suíte Intrusiva Creporizão
Os granitóides relacionados às zonas de cisalhamento

transcorrentes NW-SE da Província Tapajós foram agrupados
na Suíte Intrusiva Creporizão (SIC), proposta por Ricci et al.
(1999). Esta unidade ocorre como batólitos graníticos balizados
e seccionados por tais zonas cisalhamento, que determinam
suas formas alongadas e, por vezes, amendoadas (Fig. 1C). A
deformação rúptil-dúctil é heterogênea e a foliação milonítica
impressa nesses granitóides varia desde uma tênue anisotropia,
marcada pelo alinhamento dos cristais de feldspato e micas
(Fig. 3A), até faixas centimétricas a métricas de milonitos. A
lineação de estiramento subhorizontal e o alto ângulo da foliação
milonítica nesses granitóides marcam o caráter transcorrente
dessas zonas de cisalhamento. Nos termos protomiloníticos,
as estruturas ígneas, como diques sinplutônicos (Fig. 3B),
enclaves microgranulares, sugestivas de processos de mistura
de magmas (magma mingling), e foliação de fluxo magmático
encontram-se preservadas da deformação dúctil mais intensa.
Geralmente, essa foliação magmática é subparalela à
deformação regional NW-SE.

A SIC é composta por monzogranitos, sienogranitos e
granodioritos porfiroclásticos e inequigranulares
granoblásticos, com tonalitos e quartzo-monzodioritos
subordinados. Nos leucogranitos o principal mineral máfico

é a biotita e nos demais termos ocorrem biotita, hornblenda e
titanita. A foliação milonítica é desenhada pela disposição
paralela dos cristais de biotita e quartzo, que, por vezes,
contornam os porfiroclastos amendoados de feldspatos
(Fig. 3C e 3D). Localmente, esses granitóides exibem
microestruturas de recristalização de feldspatos (Fig. 3D e 3E)
diagnósticas de posicionamento em condições de fácies
anfibolito médio (Ricci et al. 1999).  Contudo, é comum a
preservação de feições ígneas, como o hábito tabular dos
cristais de feldspatos e a zonação dos plagioclásios (Fig. 3F).

A ocorrência de xenólitos dos gnaisses do CC nos
granitóides da SIC marca a relação estratigráfica entre
esses. Além disso, as idades Pb-Pb em zircão (1997 ± 3 a
1968 ± 15 Ma - Vasquez et al. 2000) e U-Pb SHRIMP em
zircão (1973 ± 8 e 1957 ± 6 Ma - Santos 2000) obtidas nos
granitóides da SIC corroboram tratar-se de um evento
magmático mais jovem que aquele relacionado à geração
dos granitóides do CC.

Lamarão (2001) identificou na porção leste da
Província Tapajós um plúton granítico (granito São Jorge
Antigo) com idades Pb-Pb em zircão de 1981 ± 2 e 1983
± 3 Ma e um conjunto de rochas vulcânicas félsicas
intermediárias associadas (associação Vila Riozinho) com
idades de 2000 ± 4 e 1998 ± 3 Ma. Ambos não exibem
deformação dúctil significativa e possuem assinatura
calcio-alcalina de alto K e calcio-alcalina de alto K a
shoshonítica, respectivamente. É provável que essa
associação vulcano-plutônica esteja relacionada ao
magmatismo da SIC.

Suíte Intrusiva Parauari
A disposição geral dos batólitos dos granitóides da Suíte

Intrusiva Parauari (SIP) é concordante com o trend regional
NW-SE, entretanto são interceptados por lineamentos
dominantemente rúpteis com significativas componentes
NNW-SSE e NE-SW (Fig. 1C). Em geral são monzogranitos
porfiríticos (Fig. 4A) e granodioritos inequigranulares (Fig. 4B)
portadores de biotita, hornblenda e titanita, com alguns tonalitos
e sienogranitos e raros quartzo-sienitos, quartzo-monzonitos e
quartzo-monzogabros. A textura inequigranular hipidiomórfica
com fenocristais de microclínio englobando as demais fases
minerais (Fig. 4C) e a abundância de cristais de plagioclásio
zonados (Fig. 4D) são feições características dos monzogranitos
e granodioritos. Nos granitóides mais cálcicos ocorre
intercrescimento granofírico e alguns são portadores de
clinopiroxênio. Os sienogranitos em geral são porfiríticos de
granulação fina e a biotita é o único mineral máfico subessencial.

Os granitóides da SIP hospedam enclaves de
microdioritos e microgranitóides, possivelmente relacionados
a magma mingling; diques dacíticos e andesíticos, prováveis
diques alimentadores, e, localmente, xenólitos de granitóides
da SIC. Alguns batólitos dessa suíte apresentam uma estreita
associação espacial com intrusões gabróicas correlacionadas
à Suíte Intrusiva Ingarana. A ocorrência de margens resfriadas
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e contatos lobados em alguns plútons gabróicos em contato
com granitóides da SIP sugere uma pequena defasagem
temporal ou contemporaneidade entre essas intrusões
félsicas e máficas.

As idades de 1883 ± 8 Ma (Brito et al. 1999) e 1893
± 2 Ma (Vasquez et al. 1999) obtidas para os granitóides
da SIP pelo método de evaporação de Pb em zircão são
semelhantes às idades (1891 ± 3 e 1880 ± 3 Ma) obtidas
por Lamarão (2001), pelo mesmo método, em plútons de

granitóides cálcio-alcalinos de alto K (granitos São Jorge
Novo e Jardim do Ouro) correlacionáveis à SIP. Santos
(2000) obteve idades U-Pb de 1883 ± 4 (SHRIMP) e 1879
± 11 Ma (dissolução) em granitos dessa suíte.
Adicionalmente a idade Pb-Pb em zircão de 1887 ± 3 Ma
(Vasquez et al. 2000) e U-Pb SHRIMP em zircão de 1879
± 3 Ma (Santos 2000) em plútons gabróicos da Suíte
Intrusiva Ingarana reforçam a contemporaneidade desses
com granitóides da SIP.

Figura 3- Feições meso e microscópicas dos granitóides da Suíte Intrusiva Creporizão. (A) Alinhamento dos cristais de feldspatos e biotitas, marcando
foliação protomilonítica em granodiorito. (B) Dique sinplutônico de microgranitóide hospedado em monzogranito protomilonítico. (C) Foliação milonítica
em monzogranito marcada pela disposição paralela dos cristais de bioita e quartzo da matriz, contornando porfiroclastos de feldspatos amendoados. (D)
Porfiroclasto sigmoidal de microclínio (Mi), contornado por cristais de mica recristalizada e quartzo granoblástico (Qz) da matriz em monzogranito. (E)
Níveis de feldspatos granoblásticos, biotitas lepidoblásticas (Bt) e quartzo granoblástico (Qz). (F) Porfiroclasto subédrico de plagioclásio zonado (seção //
010) imerso em uma matriz quartzo-feldspática granoblástica em monzogranito protomilonítico.
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Suíte Intrusiva Maloquinha
As intrusões da Suíte Intrusiva Maloquinha (SIM), à

semelhança daquelas da SIP, apesar da sua orientação geral
NW-SE, apresentam um significativo controle pelos
lineamentos rúpteis NNW-SSE e NE-SW. Destaca-se ainda
a ocorrência de componentes ENE-WSW entre os lineamentos
que controlam as intrusões dessa suíte (Fig. 1C). São batólitos
e plútons, geralmente de forma elipsoidal, compostos
principalmente por sienogranitos e feldspato alcalino granitos
com biotita, e por vezes, hastingsita como principais minerais

máficos, e, freqüentemente portadores de fluorita.
Apresentam, em geral, uma textura granular hipidiomórfica
(Fig. 4E), com abundantes intercrescimentos pertíticos venular
e em manchas (pacthy perthite) nos cristais de feldspato
alcalino e sericitização e epidotização dos núcleos de
plagioclásio (Fig. 4F). Também exibem com freqüência
intensa argilização do feldspato alcalino, sericitização do
plagioclásio e cloritização e epidotização dos minerais
máficos. Algumas intrusões hospedam veios de quartzo com
mineralizações auríferas e sulfetos de Fe, Cu e Pb associados.

Figura 4- Feições meso e microscópicas dos granitóides das suítes intrusivas Parauari e Maloquinha. (A) Monzogranito porfirítico e (B) granodiorito inequigranular
da Suíte Intrusiva Parauari. (C) Microtextura inequigranular hipidiomórfica, com fenocristais de microclínio (Mi) englobando cristais de plagioclásio (Pl),
quartzo automórfico (Qz) e biotita (Bt) e (D) Padrões de zonamento de cristais de plagioclásio (oscilatório - Pl

1
 e patch zonning – Pl

2
) em monzogranito da Suíte

Intrusiva Parauari. (E) Sienogranito equigranular da Suíte Intrusiva Maloquinha. (F) Microtextura granular hipidiomórfica, com cristais de feldspato alcalino
com pertitas venulares espessadas (FA), plagioclásio com núcleo sericitizado (Pl) e biotitas cloritizadas (Bt) em sienogranito da Suíte Intrusiva Maloquinha.
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Vários plútons graníticos da SIM têm o contato marcado pelo
desenvolvimento de halos hidrotermais nas encaixantes, mas
por vezes a alteração hidrotermal concentra-se no contato com
os diques andesíticos hospedados em alguns corpos graníticos
desta suíte.

A ocorrência de apófises graníticas nas rochas
vulcânicas félsicas do Grupo Iriri evidenciam a relação
intrusão dos granitos da SIM nestas coberturas vulcânicas.
Algumas evidências geoquímicas e geocronológicas
apresentadas por Vasquez et al. (1999) e Lamarão (2001),
indicam que parte dessas rochas vulcânicas félsicas,
genericamente englobadas no Grupo Iriri, são os
correspondentes vulcânicos dos granitos da SIM. No entanto,
outros eventos vulcânicos foram identificados na Província
Tapajós (tufo félsico Uruá – ca. 1890 Ma - Santos 2000 e
associação Vila Riozinho – ca. 2000 Ma - Lamarão 2001).

As idades Pb-Pb em zircão de 1882 ± 3 Ma (Vasquez
et al. 1999) e 1880 ± 9 Ma (Lamarão 2001) e aquelas U-Pb
SHRIMP de 1870 ± 4 e 1874 ± 7 Ma (Santos 2000) obtidas
em corpos graníticos da SIM, evidenciam uma pequena
defasagem temporal em relação aos granitóides da SIP.

GEOQUÍMICA
As análises químicas aqui apresentadas (Tab. 1) foram

executadas nos laboratórios Bondar-Clegg e Actlabs. No
primeiro laboratório, os elementos maiores, bem como Rb,
Sr, Zr, Nb e Y foram analisados por espectrometria de
fluorescência de raios-X, enquanto Hf, Ta, Th, U e elementos
terras raras foram analisados por ativação neutrônica. No
segundo, todos elementos foram analisados por espectrometria
de emissão de massa por indução de plasma. Em um terceiro
conjunto de análises químicas inéditas, não tabuladas e
somente utilizadas em alguns estudos comparativos, os
elementos maiores foram analisados por espectrometria de
fluorescência de raios-X no laboratório da CPRM – Serviço
Geológico do Brasil, o LAMIN.

O parâmetro de saturação em alumina, o índice de
Shand, evidencia um predomínio de termos ligeiramente
peraluminosos nos granitóides e gnaisses do CC (Fig. 5A).
Mesmo para os granitóides mais cálcicos portadores de
hornblenda o caráter metaluminoso é fraco. Adicionalmente,
os tonalitos e granodioritos do CC são bem menos
peraluminosos que as intrusões leucograníticas (granitos

amostras MQ-102 HA-39 MV-74 HG-02 HG-08 HG-11 HA-90 EK-41 EK-54 MV-30 EK-39 HA-12

litotipo
tonalito

gnáissico
tonalito

gnáissico
quartzo-

monzodiorito
tonalito granodiorito biotita-

granodiorito
granodiorito biotita-

granodiorito
monzogranito monzogranito sienogranito sienogranito

unidade CC CC SIC SIC SIC SIC SIC SIC SIC SIC SIC SIC

elementos maiores (% peso de óxido)

SiO2 64,29 67,08 57,03 62,58 65,19 69,12 70,22 70,94 71,61 72,12 72,21 73,44
TiO2 0,62 0,56 1,00 0,96 0,75 0,41 0,33 0,37 0,38 0,32 0,41 0,27
Al2O3 15,45 15,10 16,09 15,02 14,53 14,41 13,43 14,13 12,35 13,92 12,89 12,30
FeO 8,32 4,66 9,8 6,70 6,09 3,66 3,93 4,37 5,53 3,76 4,66 4,14
MnO 0,09 0,06 0,16 0,10 0,09 0,06 0,06 0,06 0,09 0,07 0,06 0,06
MgO 1,30 1,11 3,21 1,89 1,51 0,76 0,35 0,88 0,44 0,53 0,42 0,36
CaO 3,46 3,07 5,73 4,25 3,62 2,11 1,63 2,18 1,58 1,59 1,74 1,10
Na2O 3,93 3,38 3,72 3,56 3,37 3,05 3,35 3,23 3,00 3,77 3,74 3,05
K2O 2,17 3,09 1,95 2,67 3,41 4,87 5,00 3,69 4,25 4,49 3,76 4,52
P2O5 0,32 0,15 0,23 0,30 0,23 0,15 0,11 0,19 0,24 0,08 0,16 0,08
P.F. 0,48 0,44 1,28 1,02 0,58 0,62 0,49 0,35 0,81 0,30 0,66 0,35

elementos traços (ppm)

Ba 594 n.a. 1358 n.a. n.a. n.a. n.a. 662 744 876 516 n.a.

Rb 148 125 94 149 180 225 226 246 260 168 182 287
Sr 230 630 560 327 279 225 166 198 116 212 116 109
Zr 231 207 175 264 234 232 255 177 331 145 302 250
Nb 17 17 10 17 20 24 23 15 21 12 16 24
Y 16 18 25 37 31 35 40 21 38 23 33 51
Ta 1,5 0,6 0,8 1,1 1,2 1,6 1,4 1,8 2,2 1,2 1,3 1,8
Hf 6,8 4,6 4,9 5,6 5,1 5,6 4,4 5,3 9,5 4,6 8,9 7,4
Th 4,0 13,9 8,7 13,1 14,4 22,9 9,7 21,8 18,8 19,6 42,9 37,6
U 1,1 1,2 1,2 3,4 3,7 4,6 2,0 4,6 4,2 3,9 2,9 6,6

elementos terras raras (ppm)

La 23,8 50,8 39,6 47,7 48,7 51,7 37,6 42,8 46,8 46,2 135,7 55,9
Ce 44,6 96,9 77,3 95,2 99,2 102,5 77,6 81,6 89,5 87,8 244,6 115,4
Pr 5,8 n.a. 9,8 n.a. n.a. n.a. n.a. 9,72 11,2 10,2 27,4 n.a.

Nd 23,4 n.a. 39,1 n.a. n.a. n.a. n.a. 33,7 41,2 35,3 90,3 n.a.

Sm 5,0 6,0 7,7 8,6 7,4 8,1 6,9 6,2 8,4 6,2 13,1 8,7
Eu 1,2 1,3 2,1 1,8 1,4 1,2 1,4 0,9 1,2 0,9 1,4 0,8
Gd 4,14 3,9 6,3 7,4 5,9 6,3 5,7 4,8 7,1 4,9 10,3 7,3
Tb 0,7 n.a. 0,9 n.a. n.a. n.a. n.a. 0,7 1,3 0,8 1,4 n.a.

Dy 3,52 2,9 5,6 6,8 5,1 5,9 5,7 4,4 7,9 4,6 8,0 7,3
Ho 0,6 0,5 1,0 1,3 1,0 1,1 1,1 0,8 1,3 0,8 1,4 1,5
Er 1,7 1,4 2,7 3,8 2,8 3,2 3,4 2,2 3,8 2,4 3,4 4,7
Tm 0,2 n.a. 0,4 n.a. n.a. n.a. n.a. 0,4 0,6 0,4 0,5 n.a.

Yb 1,5 1,0 2,8 3,3 2,5 2,9 3,3 2,4 4,2 2,6 3,6 5,3
Lu n.a. 0,1 n.a. 0,5 0,4 0,4 0,5 n.a. n.a. n.a. n.a. 0,8

n.a. - elementos não  analisados;   <l.d. - teores abaixo do limite detecção;   P.F. – perda ao fogo

Tabela 1A - Análises químicas dos granitóides do Complexo Cuiú-Cuiú (CC) e Suíte Intrusiva Creporizão (SIC).
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colisionais) e os gnaisses graníticos (migmatitos) desse
complexo.  Nos granitóides da SIC ocorrem duas populações,
uma na qual predominam granodioritos, tonalitos e quartzo-
monzonitos metaluminosos e outra de monzo e sienogranitos
peraluminosos (Fig. 5A).

Nos diagramas multielementares os granitóides do CC
(Fig. 6A) e da SIC (Fig. 6B) mostram padrões de

enriquecimento em elementos de grande raio iônico (LILE),
em relação aos de alta carga iônica (HFSE), típicos de
granitóides cálcio-alcalinos, semelhantes aos das associações
de arcos magmáticos de margens continentais ativas (Chile)
e de arcos de ilha (Jamaica), os VAG de Pearce et al. (1984).
Os termos mais evoluídos da SIC (SiO

2
>72%) apresentam

um maior enriquecimento em HFSE, com anomalias de Ce e

HA-121 HA-118 HA-124 HA-110 HA-115 HA-114 HA-134 HG-12 EK-38 EK-88 MV-118 EK-98 EK-129 AT-123
quartzo-

monzogabro
biotita-

monzogranito
quartzo-
sienito

biotita-
granodioirito

biotita-
granodiorito

biotita-
monzogranito

micro
granodiorito

micro
monzogranito

monzogranito sienogranito sienogranito feldsp. alcal.-
granito

monzogranito feldsp. alcal.-

SIP SIP SIP SIP SIP SIP SIP SIP SIM SIM SIM SIM SIM
elementos maiores (% peso de óxido)

59,47 62,59 64,39 64,94 65,88 67,29 68,68 71,58 74,67 74,82 75,56 76,14 76,90
1,01 0,90 0,81 0,43 0,41 0,50 0,35 0,17 0,15 0,15 0,10 0,11 0,12

14,75 14,16 14,20 15,30 15,08 14,82 14,17 13,50 12,43 12,40 12,74 12,16 12,14
9,50 8,15 7,39 6,31 5,49 4,90 3,95 4,55 3,43 3,30 2,73 2,63 2,94
0,14 0,12 0,08 0,10 0,09 0,08 0,05 0,07 0,05 0,05 0,06 0,06 0,05
1,82 1,09 0,37 1,23 1,06 1,01 0,75 0,39 0,13 0,12 0,12 0,07 0,12
4,81 3,38 1,65 3,60 3,36 3,06 2,40 1,94 0,89 0,61 0,52 0,38 0,70
3,03 3,15 2,75 3,62 3,53 3,57 3,90 3,72 3,20 3,07 3,33 3,98 3,07
3,22 4,06 6,37 2,97 3,18 3,27 3,03 3,68 4,39 4,44 4,87 4,23 4,36
0,20 0,23 0,15 0,09 0,09 0,10 0,10 0,06 0,03 <l.d. 0,03 <l.d. 0,06
0,57 0,58 0,31 0,62 1,19 0,48 0,53 0,09 0,42 0,56 0,36 0,19 0,41

elementos traços (ppm)

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 274 312 298 218 204
127 178 192 131 140 144 142 192 290 360 278 242 340
188 180 104 214 230 231 352 173 62 54 52 16 42
209 361 379 142 146 144 167 122 153 171 124 116 124

12 19 18 14 21 16 21 21 11 24 19 21 19
34 51 59 19 26 24 26 19 50 43 50 36 39
0,9 1,3 1,3 0,8 0,8 1,1 0,8 1,1 1,4 3,5 2,1 2,6 2,3
6,0 6,8 10,7 3,6 3,5 5,2 3,7 3,1 5,1 7,4 4,9 5,8 5,0

13,0 15,1 11,2 8,9 9,4 17,5 14,1 13,9 42,9 56,7 24,0 26,2 51,9
3,2 0,5 3,2 3,2 3,2 6,0 2,6 3,7 5,2 16,3 6,0 8,2 6,2

elementos terras raras (ppm)

43,0 46,6 56,4 26,7 27,8 62,9 53,3 34,9 211,3 58,8 57,1 38,4 47,6
87,1 98,6 120,6 51,2 53,1 106,7 100,9 63,2 316,1 163,1 112,3 68,0 95,0
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 45,2 14,6 14,1 8,14 12,1
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 146,5 50,0 53,2 27,7 43,7
7,4 9,4 11,7 3,7 3,6 7,4 6,3 4,0 21,12 9,9 11,0 5,6 9,7
1,5 1,8 2,0 0,9 0,9 1,1 1,1 0,6 0,83 0,5 0,6 0,6 0,3
6,7 8,5 11,1 3,2 3,1 6,2 4,9 3,0 14,9 7,9 9,0 5,0 7,7
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1,76 1,4 1,7 1,0 1,4
6,7 8,3 10,8 3,3 3,1 5,8 3,9 2,8 9,6 9,1 9,7 6,0 8,3
1,4 1,7 2,2 0,7 0,6 1,2 0,7 0,5 1,7 1,8 1,8 1,3 1,5
4,1 4,9 6,4 2,0 1,9 3,5 2,1 1,6 4,5 5,5 5,1 3,8 3,0
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0,6 0,9 0,8 0,6 0,7
3,8 4,5 5.7 1,9 1,9 3,1 1,8 1,7 4,8 6,6 5,6 4,6 5,1
0,6 0,7 0,9 0,3 0,3 0,5 0,3 0,3 n.a.. n.a.. n.a. n.a. n.a.

amostra

litotipo granito

unidade SIM

SiO2 78,03
TiO2 0,14
Al2O3 11,18
FeO 2,34
MnO 0,02
MgO 0,07
CaO 0,32
Na2O 3,30
K2O 4,23
P2O5 <l.d.

P.F. 0,16

Ba 80
Rb 178
Sr 18
Zr 161
Nb 18
Y 69
Ta 2,0
Hf 6,0
Th 11,2
U 1,3

La 97,4
Ce 114,4
Pr 20,08
Nd 72,3
Sm 14,0
Eu 0,7
Gd 11,8
Tb 2,3
Dy 14,2
Ho 2,6
Er 7,6
Tm 1,1
Yb 7,93
Lu n.a.

n.a.

n.a. - elementos não  analisados;   <l.d. - teores abaixo do limite detecção;   P.F. – perda ao fogo

Tabela 1B - Análises químicas dos granitóides das suítes Intrusivas Parauari (SIP) e Maloquinha (SIM).
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Figura 5 - Diagrama A/NK x A/CNK (Maniar e Piccoli 1989) com os campos dos granitóides do Complexo Cuiú-Cuiú – CC e Suíte Intrusiva Creporizão –
SIC (A) e dos granitóides das suítes intrusivas Parauari - SIP e Maloquinha - SIM (B) da porção leste da Província Tapajós, comparados com os desses
granitóides de diferentes segmentos da província. Dados inéditos obtidos pelo Projeto Promin-Tapajós para os granodioritos, tonalitos e quartzo-dioritos (a)
e monzogranitos peraluminosos (b) do CC; granodioritos, tonalitos e quartzo-monzonitos (c) e monzo e sienogranitos (d) da SIC; granodioritos e tonalitos (e)
e monzogranitos (f) da SIP e sienogranitos, feldspato-alcalino granitos e monzogranitos (g) da SIM.
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Figura 6 - Diagramas multielementares dos granitóides da porção leste da
Província Tapajós, normalizados pelo ORG (Pearce et al. 1984). Padrões
dos granitóides do Complexo Cuiú-Cuiú (A), Suíte Intrusiva Creporizão (B
e C), Suíte Intrusiva Parauari (D) e Suíte Intrusiva Maloquinha (E), compa-
rados com os de alguns granitóides de arcos magmáticos - VAG, pós-
colisionais hercinianos - COLG, intrplacas - WPG (Pearce et al. 1984), de
granitóides cálcio-alcalinos de ambiente extensional da Província Basin and
Range – BR (Smith et al. 1990) e de granitos tipo A (Jamon e Musa) – JM
(Dall’Agnol et al. 1999b) da porção leste do Cráton Amazônico.
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Sm (Fig. 6C), assemelhando-se ao padrão dos granitóides tardi
a pós-colisionais hercinianos (Querigut e Barousse), os COLG
de Pearce et al. (1984).

Os padrões de elementos terras raras (ETR), marcados
pelo fracionamento de terras raras pesadas (ETRP) em relação
às leves (ETRL), com ausência de anomalias de Eu (Fig. 7A),
corroboram a assinatura cálcio-alcalina primitiva dos
granitóides do CC. A ocorrência de pequenas anomalias de
Eu nos granitóides da SIC com SiO

2
<72% (Fig. 7B), distingue-

os dos padrões dos granitóides do CC, e denotam um
magmatismo cálcio-alcalino mais evoluído. O enriquecimento
em ETRP e as pronunciadas anomalias de Eu (Fig. 7C) nos
granitos da SIC com SiO

2
>72% marcam um caráter mais

evoluído, que reforçam as suas diferenças com os granitóides
menos diferenciados dessa suíte.

O conjunto de granitóides da SIP analisados é
composto em sua maioria de granodioritos e outros granitóides
mais cálcicos, dominantemente metaluminosos (Fig. 5B). No
entanto, os termos graníticos são, em geral, peraluminosos.
Os granitos da SIM, inclusive os monzogranitos portadores
de hastingsita, são dominantemente peraluminosos.

Os granitóides da SIP também apresentam um padrão
de distribuição dos LILE e HFSE semelhante ao das
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associações cálcio-alcalinas tardi a pós-colisionais hercinianas
(Fig. 7B), mas o predomínio da tectônica rúptil e a ausência
de metamorfismo nos corpos desta suíte apontam para um
ambiente extensional. A ausência da análise dos teores de Ba
nos granitóides da SIP dificultou uma analogia mais segura,
mas de modo genérico esses granitóides exibem um padrão
de LILE e HFSE semelhante aos de alguns granitóides cálcio-
alcalinos (Wilson Ridge Pluton) da Província Basin and Range
(Smith et al. 1990), atribuídos a ambiente extensional.  Os
padrões de ETR dos granitóides da SIP são similares aos de
associações cálcio-alcalinas, exibem pequenas anomalias de
Eu e fracionamento pouco acentuado de ETRP em relação
aos ETRL (Fig. 7D).

Os granitos da SIM apresentam um marcante
enriquecimento em LILE, anomalias negativas de Ba e
positivas de Ce e Sm (Fig. 6E), assemelhando-se em parte
aos padrões dos granitos intraplacas (WPG) de crosta atenuada
(Skaegaard e Mull - Pearce et al. 1984), e com os granitos
tipo A do leste do Cráton Amazônico (Dall’Agnol et al.
1999b).  As concentrações de Rb, Th, Ta, Hf, Y, Yb mais
elevadas nesses granitos contrastam com as encontradas nos
granitóides da SIP e conferem uma assinatura alcalina, ou

Figura 7 - Padrões de elementos terras raras dos granitóides da porção
leste da Província Tapajós, normalizados pelo padrão condrítico de Haskin
et al. (1968). Padrões dos granitóides do Complexo Cuiú-Cuiú (A), Suíte
Intrusiva Creporizão (B e C), Suíte Intrusiva Parauari (D) e Suíte Intrusiva
Maloquinha (E).
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tipo A, para os granitos da SIM. A abundância e os padrões
de ETR nos granitos da SIM (Fig. 7E), com pronunciadas
anomalias negativas de Eu e fracionamento de ETRL e
enriquecimento em ETRP, reforçam o caráter alcalino desta
suíte granítica.  Esta assinatura tipo A peraluminosa também
foi identificada por Brito et al. (1997) nos granitos da SIM da
porção oeste da província.

O metamorfismo e deformação dúctil nos granitóides
do CC e da SIC atestam o caráter orogênico destes granitóides
de afinidade cálcio-alcalina. Em termos de ambiente
geotectônico e fonte de geração, as semelhanças
composicionais com granitóides de arcos magmáticos são
reforçadas pelo posicionamento destes granitóides no campo
dos VAG do diagrama Rb x (Y+Nb) (Fig. 8A). Contudo, a
extensão dos granitóides da SIC para o campo dos WPG
sugere uma maior contribuição crustal nos magmas que
geraram os granitóides mais evoluídos dessa suíte. Conforme
observado por Pearce et al. (1984), e posteriormente reforçado
por Föster et al. (1997), os diagramas discriminantes de
ambientes tectônico, em especial o Rb x (Y+Nb), refletem
mais a fonte dos magmas e os processos ao qual foram
submetidos do que o ambiente tectônico de posicionamento
dos granitóides. Assim, talvez esta contribuição crustal nos
granitóides da SIC reflita processos de contaminação crustal
no magma original de um manto litosférico subcontinental
que gerou esses granitóides.

O predomínio da tectônica rúptil e a ausência de
metamorfismo nos granitóides da SIP e da SIM indicam um
ambiente extensional. No entanto, os granitóides cálcio-
alcalinos de alto K da SIP transicionam do campo dos VAG
para o dos WPG do diagrama Rb x (Y+Nb) (Fig. 8B),
evidenciando que, apesar de guardarem uma assinatura

geoquímica típica dos granitóides relacionados a arcos
magmáticos originados a partir do fracionamento de fusão
parcial do manto litosférico, essa suíte de granitóides apresenta
alguma contribuição crustal mais significativa. Os granitos
alcalinos da SIM se concentram no campo dos WPG
estendendo-se para os dos COLG (Fig. 8B), apontando uma
significativa contribuição crustal, que pode ser esperada nos
granitos intraplacas de fusão crustal.

DISCUSSÃO
As idades mais antigas que 2000 Ma, o quimismo

cálcio-alcalino mais primitivo dos granitóides e a estreita
associação espacial com as rochas supracrustais de bacia de
retro-arco Jacareacanga (Santos et al. 2000) na porção oeste
da Província Tapajós, sugerem que os granitóides do CC são
originários de um ambiente de arco magmático relacionado
um processo de subdução tipo B. As ocorrências de rochas
metamáficas nas seqüências supracrustais Jacareacanga e de
enclaves anfibolíticos magnesianos e de rochas
metaultramáficas nos gnaisses do CC, com afinidade toleítica
magnesiana, conforme sugere a reavaliação preliminar dos
dados geoquímicos obtidos por  Melo et al. (1980), são os
únicos prováveis registros de participação de crosta oceânica
nas associações pré-colisionais.

As estruturas de cavalgamento, o estágio avançado da
deformação dúctil e as condições mais elevadas de
metamorfismo nos ortognaisses do CC, com migmatização
associada, marcam o pico termal relacionado ao evento
colisional entre o arco magmático Cuiu-Cuiu e um núcleo
cratônico a leste. A identificação de intrusões lenticulares
leucograníticas, com características de granitos colisionais,
associadas a esse embasamento gnáissico-migmatítico do CC,
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Figura 8 - Diagrama discriminante Rb x (Y+Nb) de Pearce et al. (1984), com os campos dos granitóides Complexo Cuiú-Cuiú – CC e Suíte Intrusiva
Creporizão – SIC (A) e dos granitóides das suítes intrusivas Parauari -SIP e Maloquinha - SIM (B) da porção leste da Província Tapajós.
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reforça a existência desse evento colisional e sugere que as
condições de temperatura e pressão foram suficientemente
elevadas para promover um processo de fusão crustal capaz
de gerar esses corpos graníticos. Almeida et al. (2001)
sugeriram que tais intrusões leucograníticas peraluminosas
no CC podem ter sua gênese relacionada aos processos
formadores dos migmatitos, resultado de uma contínua
migração e coalescência dos mobilizados anatéticos. Esta
hipótese é viável se o processo de migmatização coincidir
com o pico do metamorfismo relacionado a esse evento
colisional.

A ausência das demais associações colisionais nesse
orógeno, como zona de sutura, núcleo metamórfico de alto
grau, melange ofiolítica e bacia molássica pode resultar da
supressão causada por processos erosionais e deposicionais
posteriores ou simplesmente porque não foram
suficientemente expressivas para caracterizar um típico
orógeno colisional.  O caráter localizado das frentes de
cavalgamento e do magmatismo colisional parece favorecer
esta segunda hipótese.

Os granitóides da SIC guardam uma forte assinatura
de magmatismo cálcio-alcalino relacionado a arcos
magmáticos, contudo, as suas características meso e
microestruturais indicam uma contemporaneidade com as
zonas de cisalhamento transcorrentes NW-SE. Tais
características são comuns ao magmatismo pós-colisional
(Liégeois 1998). Adicionalmente, a menor intensidade da
deformação dúctil, com posicionamento dos corpos graníticos
da SIC em condições mais amenas do que as que afetaram os
granitóides do CC, corrobora este caráter pós-colisional.

A existência de um arco magmático de
aproximadamente 1970 Ma na Província Tapajós (Santos 2000,
Santos et al. 2001) é dificultada pela falta das bacias
relacionadas a esse arco e outras associações típicas destes
ambiente. Evidentemente que essa ausência poderia ser
explicada também pela supressão causada por processos
posteriores, acima referidos, mas esses mecanismos deveriam
ser suficientemente efetivos para suprimir ou obliterar todo e
qualquer registro das associações de arco magmático e da
colisão subseqüente. Além disso, a assinatura geoquímica,
somada a outras evidências petrológicas e estruturais levam a
supor que os granitóides cálcio-alcalinos desse período
(granitóides da SIC) estão relacionados ao magmatismo
transcorrente, posterior à colisão do arco magmático Cuiú-Cuiú.

O magmatismo cálcio-alcalino, representado pelos
granitóides da SIP, volta a ocorrer cerca de 110 Ma depois do
magmatismo do arco Cuiú-Cuiú, quando predomina um regime
extensional na porção leste da Província Tapajós, e iniciaram
as manifestações de magmatismo tipo A, marcadas pelos
granitos da SIM. Esta estreita associação entre o magmatismo
cálcio-alcalino e o magmatismo tipo A, típico de ambiente
extensional, dificulta a aceitação de um possível arco
magmático dessa época, como proposto por Santos (2000),
embora existam algumas evidências geoquímicas sugestivas.

Alternativamente, os granitóides da SIP poderiam estar
relacionados ao estágio pós-colisional do arco Tropas (1898
– 1892 Ma) localizado na porção oeste da Província Tapajós
(Santos 2000), mas falta uma caracterização mais completa
desse possível arco magmático e das bacias associadas.
Também faltam evidências que caracterizem um segundo
evento colisional envolvendo o arco Tropas. Se existem
dificuldades para caracterizar um ciclo orogênico de Wilson
completo na evolução do arco Tropas, estas dificuldades se
multiplicam quando se tenta vincular o magmatismo da SIP
com a existência de um outro arco magmático mais jovem, o
arco Parauari (1887 - 1879 Ma).

Modelos alternativos de orogênese intracontinental,
envolvendo underplating, distensão crustal, delaminação do
manto litosférico, influxo astenosférico e subducção de crosta
continental (subducção A), têm sido propostos para a evolução
de cinturões proterozóicos onde não foi identificado o ciclo
de Wilson (Kröner 1983, Etherigde et al. 1987).  Nestes
modelos, o amplo magmatismo félsico cálcio-alcalino de alto K,
ou tipo I, foi gerado a partir da fusão de crosta inferior durante o
estágio compressivo da evolução dos terrenos. No exemplo
da orogênese paleoproterozóica (1880 - 1850 Ma) Barramundi
no norte da Austrália, o magmatismo félsico tipo I foi gerado
mais de 100 Ma depois do processo extensional que
desencadeou a formação da infracrosta máfica, o protólito
desses magmas félsicos, e a sedimentação das seqüências
supracrustais associadas (Etherigde et al. 1987). A diferença
de cerca de 50 Ma entre a sedimentação na bacia Jacareanga
(ca. 2100 Ma) e os primeiros registros da formação do arco
Cuiú-Cuiú (<2050 Ma), somada às semelhanças com a
sedimentação de rift e tipo flysh das seqüências supracrustais
das orogêneses intracontinentais sugerem uma possível
analogia com esse modelo. A ocorrência de rochas
metamáficas toleíticas magnesianas nas seqüências
supracrustais Jacareacanga, prováveis registros de crosta
oceânica, podem ser indícios de proto-oceanos abortados
associados à evolução de zonas de rift, como o identificado
no cinturão neoproterozóico Damara na Namibia, no sul da
África (Kröner 1983, Porada 1985). No entanto, esta analogia
é dificultada principalmente pelas associações litológicas do
arco Cuiú-Cuiú, em que predominam granitóides mais
primitivos (tonalitos a quartzo-dioritos) com uma assinatura
cálcio-alcalina semelhante a de arcos magmáticos
fanerozóicos relacionados à subducção tipo B.

O magmatismo cálcio-alcalino de alto K, ou tipo I
australiano, tem sido registrado em ambientes extensionais
no Proterozóico (1760 – 1460 Ma) do norte da Austrália
(Wyborn e Page 1988) e no Terciário do oeste dos Estados
Unidos (Smith et al. 1990, Coleman e Walker 1992, Hooper
et al. 1995, Hawskesworth et al. 1995). No primeiro exemplo,
a geração dos magmatismos tipo I do norte da Austrália foi
relacionada a eventos de underplating e fusão parcial da
infracrosta pré e pós-orogênese Barramundi. No segundo
exemplo, a geração do magmatismo cálcio-alcalino foi
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atribuída a um processo de fusão parcial do manto litosférico
subcontinental, resultante do adelgaçamento crustal
subseqüente às orogenias cretáceas e paleogênicas da costa
oeste dos Estados Unidos. Nesse modelo, que não envolve
diretamente subducção, o enriquecimento em álcalis e LILE
e a variação composicional resultam da fusão de um manto
litosférico enriquecido, seguida de contaminação crustal e
processos de mistura de magmas.

As características de regime extensional para o
posicionamento dos granitóides da SIP e a associação
temporal e espacial com as intrusões gabróicas da Suíte
Intrusiva Ingarana favorecem a hipótese de gênese
relacionada a processos de underplating e fusão parcial de
infracrosta ou manto litosférico enriquecido, a semelhança
dos modelos tipo Basin and Range e pós-Barramundi. A
falta de dados isotópicos Sm-Nd para os granitóides da SIP
e demais granitóides mais antigos da província não permitem
identificar a natureza (crustal ou mantélica) da fonte do
magma dessa suíte granitóides. Contudo, a ocorrência de
diques de vogesitos e espersartitos, lamprófiros cálcio-
alcalinos (Rock 1987), provavelmente contemporâneos ao
magmatismo cálcio-alcalino extensional da província,
apontam para a ocorrência de um manto litosférico
enriquecido ou contaminado por material crustal (Rock
1987, Wilson 1989). Além disso, os valores de ε

Nd
 

(1,90 Ga)

fracamente negativos (-0,87 e –2,38), respectivamente
obtidos nas intrusões gabróicas e diques andesíticos, ambos
com T

DM
 em torno de 2,25 Ga (Santos et al. 2000), indicam

algum enriquecimento ou contaminação crustal do manto
litosférico subcontinental.

A existência do suposto arco Tropas (1898 – 1892 Ma)
na porção oeste da província, somada às semelhanças
geoquímicas dos granitóides da SIP com os padrões de alguns
granitóides terciários da Província Basin and Range, à
assinatura remanescente de arcos magmáticos e à pequena
diferença temporal (< 10 Ma) entre o magmatismo cálcio-
alcalino orogênico do arco Tropas e o extensional dos
granitóides da SIP, favorecem analogias com o modelo Basin
and Range.  Por outro lado, o conjunto de litotipos da SIP
difere daqueles que ocorrem na Província Basin and Range,
onde predominam rochas vulcânicas e granitóides de
composição intermediária.

A mudança de magmatismo cálcio-alcalino orogênico
para alcalino pós-orogênico tem sido observada em várias
associações pós-colisionais pós-orogênicas em cinturões
proterozóicos e fanerozóicos (Bonin 1987, Bonin et al. 1998,
Liégeois e Black 1987, Liégeois et al. 1998, Sylvester 1989,
Bitencourt e Nardi 2000). Neste contexto, os granitos da SIM
poderiam ser as manifestações pós-orogênicas mais tardias
do arco Cuiú-Cuiú, pois em algumas associações pós-
orogênicas proterozóicas o magmatismo intraplaca mais
alcalino pode ocorrer mais de 100 Ma depois do magmatismo
relacionado ao arco magmático (Liégeois e Black 1987, Bonin
1987, Bonin et al. 1998). Uma outra hipótese seria admitir

que os granitos da SIM sejam pós-orogênicos em relação à
orogênese do suposto arco Tropas, o que reduziria a defasagem
temporal para cerca de 20 Ma.  A estreita associação espacial
e temporal dos granitóides da SIP com os granitos da SIM
também poderia estar marcando uma etapa dessa passagem,
com a mudança de um magmatismo cálcio-alcalino de alto K
para um alcalino em um ambiente de regime extensional
intraplaca. Essa pequena defasagem temporal (< 10 Ma), por
vezes desprezível com a ponderação de alguns erros dos
métodos geocronológicos utilizados, pode indicar uma
contemporaneidade entre essas suítes granitóides. Esta
possível superposição desses dois eventos, somada às
semelhanças composicionais petrográficas entre os termos
mais evoluídos (leucomonzogranitos e sienogranitos) da SIP
e alguns granitos da SIM, pode indicar que alguns corpos
cartografados como granitos da SIM sejam granitóides da SIP.

O magmatismo alcalino intraplaca associado a margens
continentais ativas e arcos de ilhas fanerozóicos, como os
granitos pós-colisionais associados à margem andina (Brown
et al. 1984, Ramos 2000), são manifestações magmáticas pouco
expressivas em área, geralmente constituídas de pequenos
plútons posicionados em regiões de retaguarda de arco e, por
vezes, distantes (> 300 km) do edifício orogênico principal.
Contudo, como observado por Sylvester (1989), os granitos
alcalinos pós-colisionais apresentam proporções variadas (1 –
30 %) em diferentes cinturões fanerozóicos e proterozóicos.
Conforme este autor, esta variação independe do nível crustal
de exposição ou do processo de geração, pois mesmo nos
cinturões mais antigos e profundamente exumados, com ampla
ocorrência desse magmatismo, os granitos são epizonais.
Embora a fusão parcial de crosta esteja relacionada a grandes
ocorrências desse tipo de magmatismo, Sylvester (1989) não
atribuiu esta variação a um único processo.

A ampla distribuição do magmatismo tipo A de
aproximadamente 1,88 Ga no Cráton Amazônico (Uatumã),
geralmente com extensas coberturas de rochas vulcânicas ácidas,
vulcanoclásticas e epiclásticas, com algumas rochas vulcânicas
intermediária associadas, levou Brito Neves et al. (1995) a propor
que este evento vulcano-plutônico e a sedimentação associada
estavam relacionados a um grande processo de extensão
proterozóica (Tafrogênese Estateriana), que gerou sistemas de
rift, bacias epicontinentais e eventuais margens passivas.  Este
processo de tafrogênese teria sido uma resposta à aglutinação de
massas continentais no Paleoproterozóico, uma fissão de um
supercontinente paleoproterozóico que inicou com processos de
underplating, seguidos de magmatismo bimodal derivado de
fusão da crosta inferior.

Rivalenti et al. (1998) propuseram um modelo
petrogenético para as associações de diques
paleoproterozóicos (1,87 – 1,8 Ga) da região de Carajás, a
partir de modelamento geoquímico. Os termos de composição
básica e intermediária teriam derivado de fusões do manto
litosférico metassomatizado a partir de diferentes graus de
fusões de eclogitos, enquanto os termos ácidos resultariam
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de baixos graus de fusão (2 – 10 %) da crosta arqueana de
Carajás. Adicionalmente, o estudo experimental de Dall’Agnol
et al. (1999a), em um granito tipo A paleoproterozóico (1,88
Ga) da porção leste do Cráton Amazônico, que guarda
semelhanças geoquímica e temporal com os granitos da Suíte
Intrusiva Maloquinha, reforça a importância da fusão parcial
de crosta arqueana, de composição máfica a intermediária, na
geração desses granitos tipo A no cráton.

A assinatura tipo A peraluminosa e o padrão
geoquímico típico de granitos intraplaca com significativa
contribuição crustal nos granitos da SIM, sugerem uma origem
a partir de fusão crustal. Além disso, a ocorrência de cristais
herdados de zircão de idades arqueanas (2,65 - 2,68 Ga) e
paleoproterozóicas (2,46 - 1,90 Ga) nesses granitos (Almeida
et al. 1999, Santos et al. 2001), somada aos valores negativos
de ε

Nd
 (-3 a –12) nos granitos e rochas vulcânicas ácidas

associadas (Santos et al. 2000), reforçam a participação de
fusão crustal na geração dos magmas.

Desta forma, é dificil atribuir a todos os granitos
cartografados na Província Tapajós como pertencentes a SIM
uma origem pós-orogênica exclusivamente relacionada ao
período posterior à colisão do arco do Cuiú-Cuiú, ou do suposto
arco Tropas, pois é inquestionável a atuação de processos
relacionados à tafrogênese de 1,88 Ga no Cráton Amazônico.
Alternativamente, pode ter havido uma convergência do
magmatismo tipo A pós-colisional com aquele relacionado à
tafrogênese de 1,88 Ga, e que devido às semelhanças
composicionais e estruturais desses fica difícil de distinguí-
los, em especial na porção leste da província, onde dominaram
condições extensionais. Na impossibilidade de distinguir esses
magmatismos tipo A, e pelo fato da Província Tapajós não ter
evoluído como um ambiente francamente anorogênico em
1,88 Ga, como nas províncias arqueanas e paleoproterozóicas
com > 2,1 Ga do cráton, optou-se por enquadrá-los
genericamente como granitos pós-orogênicos.

CONCLUSÕES
O arco magmático Cuiu-Cuiu e a bacia de retro-arco

Jacareacanga representam as associações pré-colisionais do
segmento central da Província Tapajós.  As idades mais antigas
(2033 - 2005 Ma), o quimismo cálcio-alcalino mais primitivo
e as condições mais severas de metamorfismo e deformação
dúctil dos granitóides e gnaisses do Complexo Cuiú-Cuiú os
distingue das demais suítes granitóides que ocorrem nesse
segmento da província.

Algumas evidências preliminares, como as ocorrências
de migmatitos e granitóides colisionais no Complexo Cuiú-
Cuiú, reforçam a existência de um evento colisional entre o
arco Cuiú-Cuiú e uma área cratônica a leste. A ausência das
demais associações colisionais, como ofiolitos e núcleos
metamórficos de alto grau, somada ao volume pouco
expressivo dos corpos de granitóides colisionais e mobilizados
migmatíticos no Complexo Cuiú-Cuiú, provavelmente

refletem a tênue intensidade desse evento colisional. Além
disso, a predominância e a preservação da associação do arco
magmático Cuiu-Cuiu indicam que não se trata de um orógeno
dominantemente colisional. Ainda, as idades U-Pb e Pb-Pb
em zircão obtidas nos granitóides do Complexo Cuiú-Cuiú e
da Suíte Intrusiva Creporizão permitem inferir que este evento
colisional ocorreu entre 2005 e 2000 Ma.

Os granitóides da Suíte Intrusiva Creporizão (1997 -
1957 Ma) apresentam afinidade cálcio-alcalina e, em parte,
mantêm uma assinatura de arco magmático. A possibilidade
desses granitóides e das rochas vulcânicas associadas
representarem um segundo arco magmático, relacionado a
um segundo evento de subducção, como proposto por Santos
(2000), parece pouco consistente, devido à ausência das
demais associações de arco magmático e das associações
resultantes de um segundo evento colisional.

A relação com as grandes zonas de cisalhamento
transcorrentes NW-SE e a assinatura química mais evoluída
dos granitóides da Suíte Intrusiva Creporizão, na porção leste
da Província Tapajós, indicam tratar-se de um magmatismo
pós-colisional transcorrente. O intervalo de tempo de ocorrência
desse magmatismo (ca. 40 Ma) e a evolução composicional
dos granitóides dessa suíte, marcada por quartzo-monzodioritos
e granodioritos mais antigos (> 1980 Ma) e sieno e
monzogranitos mais jovens (< 1980 Ma) e menos
freqüentemente afetados pela deformação dúctil transcorrente,
sugerem que estes corpos granitóides foram posicionados em
diferentes estágios de evolução das zonas de cisalhamento
NW-SE. Portanto, pode-se esperar que os granitóides mais
precoces sejam sintranscorrentes e os corpos graníticos mais
jovens e mais evoluídos sejam tarditranscorrentes.

Os granitóides da Suíte Intrusiva Parauari (1893 - 1880
Ma) marcam uma recorrência do magmatismo cálcio-alcalino.
Contudo, a deformação dominantemente rúptil associada a
esses granitóides e a estreita associação espacial e temporal
com os granitos tipo A da Suíte Intrusiva Maloquinha (1882
- 1870 Ma), apontam para um ambiente extensional intraplaca
para o posicionamento dessas suítes granitóides. Essa
mudança de regime tectônico e tipologia de magmatismo num
período de aproximadamente 110 Ma após o encerramento
das atividades do arco Cuiú-Cuiú e cerca de 70 Ma depois do
magmatismo pós-colisional transcorrente, indicam um caráter
pós-orogênico para os eventos magmáticos das suítes
intrusivas Parauari e Maloquinha.  Por outro lado, a ocorrência
do suposto arco Tropas (1898 - 1892 Ma) na porção oeste da
Província Tapajós, que precede em menos 10 Ma esses eventos
mais tardios, somada às semelhanças geoquímicas dos
granitóides da Suíte Intrusiva Parauari com os granitóides da
Província Basin and Range, favorece uma analogia com os
modelos de geração desse tipo de magmatismo cálcio-alcalino
de ambiente extensional. Desta forma, a assinatura geoquímica
de arco magmático nos granitóides da Suíte Intrusiva Parauari,
poderia ser explicada como herança das fontes mantélicas
modificadas pelo processo de subducção precedente.
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A assinatura geoquímica, as evidências geocronológicas
(zircão herdado) e os dados isotópicos Sm-Nd dos granitos da
Suíte Intrusiva Maloquinha, bem como a analogia com riolitos
e granitos tipo A de 1,88 Ga da porção oriental do Cráton
Amazônico, com origem comprovadamente relacionada a
processo de fusão parcial de crosta antiga em ambiente
extensional, apontam para participação desse mecanismo na
geração dos granitos dessa suíte.  Os critérios geoquímicos e
estruturais não permitiram distinguir se esse processo de geração
dos granitos da Suíte Intrusiva Maloquinha estaria relacionado
a um regime extensional pós-colicional ou à tafrogênese de
1,88 Ga no Cráton Amazônico. Como ambos processos parecem
ter ocorrido na Província Tapajós, foi aventada a possibilidade
de ter havido uma convergência desses dois mecanismos
distensivos e geradores de magmatismo alcalino.

Assim, admite-se no presente trabalho, um ciclo
orogênico de Wilson na primeira etapa de evolução (2100 -
1957 Ma) da Província Tapajós, envolvendo subdução de
crosta oceânica e subseqüente colisão do arco Cuiú-Cuíú com
um núcleo cratônico, em um primeiro estágio, e implantação
das zonas de cisalhamento transcorrentes NW-SE com
magmatismo pós-colisional associado (Suíte Intrusiva
Creporizão), num estágio posterior.

Na segunda etapa da evolução da Província Tapajós
(1893 - 1870 Ma), as condições de ambiente extensional
intracontinental, principalmente na porção leste da província,
favoreceram processos de fusão mantélica e crustal
relacionados a underplating, provavelmente gerando
magmatismo cálcio-alcalino de alto K da Suíte Intrusiva
Parauari e o alcalino da Suíte Intrusiva Maloquinha.
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ABSTRACT

OPHIOLITIC FRAGMENTS IN THE ARAGUAIA BELT: GEOLOGICAL CHARACTERIZATION AND TECTONIC IMPLICATIONS
Ophiolitic bodies are recognized in the Araguaia Belt in southeastern Pará and western Tocantins states (Brazil). Some of them

represent well-preserved slices of Neoproterozoic oceanic lithosphere. The Quatipuru and Morro do Agostinho complexes are two of the
best preserved ophiolite examples. The Araguaia Belt is a fold and thrust belt situated in the northern part of the Tocantins Structural
Province. It is over 1000 km long and 150 km wide and trends approximately N-S verging westward to the Amazon Craton. The occurrence
of the ophiolite bodies demonstrates that oceanic crust was generated in the early evolutionary stages of the Araguaia basin.

The Quatipuru and Morro do Agostinho complexes are located in the western part of the Araguaia Belt close to the limit with the
Amazon Craton. The Quatipuru Complex (Pará) consists of a 40 km long and 1-2 km wide, N-S oriented ophiolitic slice composed
predominantly of serpentinites with associated silexite. The serpentinites are predominantly derived from mantle harzburgite and subordinate
dunite. A suite of narrow dykes consisting of pegmatitic clinopyroxenite and orthopyroxenite, wehrlite, olivine gabbro and diabase intrudes
the mantle rocks. Chromitite pods of metric size are hosted in harzburgite and are spatially associated with the dykes. They display
nodular, massive and disseminated texture and a characteristic dunitic envelope. The nodular textured chromite grains exhibit oval and
ellipsoidal shapes; individual nodules vary from 0.5 cm up to 4.0 cm in diameter. The dyke-chromitite association, in addition to the
presence of impregnation structures, are typical of a Moho Transition Zone in ophiolite complexes such as described in the Semail
ophiolite (Oman). Morro do Agostinho consists of harzburgite and associated basaltic lavas, where the former is similar to that found in
the Quatipuru Complex, while the latter displays autobrecciation features, pillow structures, and hydrothermal alteration effects resulting
from interaction with oceanic water. This association is similar to that found in the Garrett transform fault in the East Pacific Rise.Harzburgite
from the Quatipuru Complex displays a geochemical signature of supra-subduction zone ophiolites and its correlation with Morro do
Agostinho and other ophiolitic complexes indicates that the evolutionary history of the Araguaia Belt was marked by formation of
Neoproterozoic oceanic lithosphere along a 500 km long axis.

Keywords: Ophiolite, Araguaia Belt, Quatipuru Complex, Morro do Agostinho, harzburgite, basaltic lavas

RESUMO

Corpos ofiolíticos presentes na Faixa Araguaia ocorrem no sudeste do estado do Pará e oeste do Estado do Tocantins. Alguns deles
representam fatias bem preservadas de litosfera oceânica neoproterozóica. Os complexos Quatipuru e Morro do Agostinho são exemplos de
ofiolitos bem preservados. A Faixa Araguaia é uma unidade geotectônica de dobras e empurrões situado na porção norte da Província
Tocantins, estendendo-se por mais de 1000 km na direção N-S, com largura média de 150 km e vergência para o Craton Amazônico, a oeste.

O Complexo Quatipuru e o Complexo Morro do Agostinho estão localizados na porção oeste da Faixa Araguaia, próximo ao limite
com o Cráton Amazônico. O Complexo Quatipuru (Pará) é representado por uma fatia ofiolítica com 40 km de comprimento e 1-2 km de
largura, estendendo-se na direção N-S e composto, predominantemente, por um núcleo de serpentinitos e, subordinadamente, por silexitos.
Os serpentinitos são derivados de peridotitos mantélicos, predominantemente harzburgito, e subordinadamente, dunito. Tais rochas são
cortadas por uma suíte de delgados diques/sills constituída por ortopiroxenito e clinopiroxenito pegmatóides, olivina gabro, wehrlito e
diabásio. Pods de cromitito de dimensões métricas estão hospedados em harzburgito e espacialmente associados com os diques, possuindo
envelopes duníticos característicos. Os cromititos exibem texturas do tipo nodular, maciça e disseminada. Os nódulos de cromita apresentam
forma oval e elipsoidal; nódulos individuais variam de 0,5 cm a 4 cm em diâmetro. A associação de diques e cromititos e a presença de
estruturas de impregnação de magma são típicas da Zona de Transição de Moho em complexos ofiolíticos, tais como o ofiolito de Semail
(Omã).

O complexo Morro do Agostinho é constituído pela associação harzburgito-lavas basálticas, onde os primeiros são semelhantes
àqueles do Complexo Quatipuru, enquanto as últimas apresentam estruturas em almofadas, feições de autobrechação e efeitos de alteração
pela ação da água do mar. Tal associação é muito similar àquela encontrada na Falha Garrett na dorsal do Pacífico Leste.
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INTRODUÇÃO

Remanescentes de litosfera oceânica neoproterozóica
têm sido caracterizados no centro-leste brasileiro e são
representados pela mélange ofiolítica do Grupo Araxá no
centro-sul de Goiás (Drake Jr. 1980; Strieder e Nilson 1992
e Nilson e Misra2000), na porção sul da Faixa Brasília, e por
anfibolitos de protólito basáltico (tipo MORB) e peridotitos
associados na Fácies Ribeirão da Folha, da Faixa Araçuaí,
que bordeja a porção leste do Cráton do São Francisco (Soares
et al. 1998).

Numerosos corpos máfico-ultramáficos formam um
extenso alinhamento com cerca de 500 km de comprimento
no domínio externo da Faixa Araguaia, bordejando o limite
leste do Cráton Amazônico, desde Araguacema (TO) até
Tucuruí (PA). Tais corpos estão embutidos nas rochas
metassedimentares do Grupo Tocantins e o caráter alpino ou
ofiolítico destes tem sido indicado por vários autores desde a
década de 70 (e. g. Berbert 1970; Trouw et al. 1976 e Nilson
1984) por meio de trabalhos de cunho regional. Entretanto,
raros têm sido os estudos que abordam a caracterização
petrológica dos litotipos ultramáficos e máficos integrantes
destes corpos, as relações entre os mesmos e com as rochas
encaixantes.

O presente trabalho traz novos dados sobre os
complexos ofiolíticos da porção sul da Faixa Araguaia, em
especial sobre os complexos Quatipuru e Morro do Agostinho,
por se tratarem de corpos de grande porte (no caso do primeiro)
e bem expostos, com preservação de estruturas e texturas
primárias, levando ao reconhecimento das relações entre
litotipos distintos e de sua petrologia, além de permitir
analogias com litosfera oceânica moderna. A integração destes
novos dados com aqueles já existentes na literatura traz
avanços para o entendimento da petrogênese destes corpos,
bem como permite inferências sobre a evolução tectônica da
bacia Araguaia, em especial sobre o estágio de oceanização.

CONTEXTO GEOLÓGICO
A Faixa Araguaia corresponde a uma unidade

geotectônica neoproterozóica formada por rochas
metassedimentares, com gradiente metamórfico variando de
anquimetamorfismo até condições de fácies anfibolito. Tal
faixa tem seu limite ocidental com o Cráton Amazônico,
enquanto os limites norte e leste são encobertos por
sedimentos fanerozóicos da Bacia do Parnaíba (Fig. 1). Na
porção sudeste, as relações de contato não estão bem
estabelecidas. Gorayeb et al. (2000) descrevem relações de
contato com ortognaisses granulíticos pertencentes à Faixa

de Cisalhamento Tocantins, com estruturação termo-tectônica
no Transamazônico. No entanto, Pimentel et al. (2000), a
partir de dados isotópicos do ortognaisse Serra Azul
(pertencente à Faixa de Cisalhamento Tocantins), caracterizam
o mesmo como fragmento de um bloco Arqueano (idade
isocrônica Sm-Nd de 3058 ± 120 Ma). Tal fragmento poderia
ser parte tanto do Maciço de Goiás, como da margem sudeste
do Cráton Amazônico, sendo assim interpretado como
provável embasamento da Faixa Araguaia.

Figura 1 - Mapa geológico da porção setentrional da Província Tocantins,
incluindo dados geocronológicos. ST - Serra do Tapa. A área no retângulo
corresponde àquela da Figura 2. Adaptado de Hasui et al. (1984) e Alvarenga
et al. (2000).

Os complexos ofiolíticos da porção sul da Faixa
Araguaia estão localizados principalmente entre os municípios
de Conceição do Araguaia e Santa Maria das Barreiras no
sudeste do estado do Pará, e entre os municípios de
Araguacema e Pequizeiro, no estado do Tocantins. Todos estes
complexos estão embutidos nas rochas metassedimentares do
Grupo Tocantins.

A designação usual para o conjunto de rochas
metassedimentares da Faixa Araguaia é aquela proposta por
Abreu (1978), que o denominou de Supergrupo Baixo
Araguaia, subdividindo-o em Grupo Estrondo (Formações

Os harzburgitos do Complexo Quatipuru exibem assinatura geoquímica que pode ser relacionada a ofiolitos de zona de supra-
subducção e sua correlação com o Morro do Agostinho e outros complexos ofiolíticos indica que a história evolutiva da Faixa Araguaia foi
marcada pela formação de litosfera oceânica neoproterozóica ao longo de 500 km de extensão.

Palavras-chave: Ofiolitos, Faixa Araguaia, Complexo Quatipuru, Morro do Agostinho, harzburgito, lavas basálticas
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Morro do Campo e Xambioá) e Grupo Tocantins (Formações
Couto Magalhães e Pequizeiro). Costa (1980; in Hasui et al.
1984) adicionou ainda a Formação Canto da Vazante no topo
do Grupo Estrondo. Trouw et al. (1976) descreveram a
Formação Tucuruí, nas proximidades da cidade de mesmo
nome (Fig. 1), como um pacote composto predominantemente
por metagrauvacas e derrames basálticos, fazendo parte do
Grupo Tocantins, mas separada das outras formações por falha
de empurrão.

O Grupo Tocantins é caracterizado por ardósias,
metasiltitos, metarcóseos, metagrauvacas e quartzitos com
corpos máfico-ultramáficos associados, representando a
Formação Couto Magalhães, e clorita xistos, quartzo-clorita
xistos e sericita-clorita xistos, além de corpos de metabasito,
caracterizando a Formação Pequizeiro.

Segundo Moura e Gaudette (1994), o embasamento da
Faixa Araguaia é caracterizado por duas suítes de ortognaisses
distinguidos geoquímica e isotopicamente, representados pelo:
(a) Complexo Colméia, tipo TTG, de idade arqueana (e. g.
domos de Colméia, Xambioá, Lontra e Grota Rica – 2,85 Ga)
e (b) gnaisse Cantão, de idade paleoproterozóica (1,85 Ga),
este com similaridade geoquímica com os granitos
anorogênicos do sudeste do Cráton Amazônico, podendo assim
representar retrabalhamento de parte desta região cratônica
(Dall’Agnol et al. 1987).

Com relação ao arcabouço estrutural, a Faixa Araguaia
pode ser dividida em dois domínios (Costa et al. 1998;
Fonseca et al. 1999). O domínio interno (porção leste) envolve
os terrenos atribuídos ao embasamento, tais como granulitos
e gnaisses, estes representados em estruturas antiformais de
duplo caimento, a exemplo das antiformas de Xambioá,
Lontra, Grota Rica, Cantão, Cocalândia e Colméia, além de
corpos granitóides e rochas supracrustais do Grupo Estrondo.
O domínio externo (porção oeste) é representado pelas rochas
de baixo grau metamórfico do Grupo Tocantins (Fig. 1).

Costa e Hasui (1997) admitem que a evolução da Faixa
Araguaia tenha se iniciado pela formação de uma bacia tipo
hemigraben, formada por descontinuidades levemente
inclinadas para leste, onde ocorreu a deposição do pacote
sedimentar Baixo Araguaia como uma seqüência
transgressiva, ligada a uma margem passiva. Moura et al.
(2000) propuseram que o estabelecimento da bacia Araguaia
se deu em torno de 1,0 Ga, por meio de um evento de
rifteamento crustal, evidenciado por plutons félsicos alcalinos.

O final do evento Brasiliano, responsável pela inversão da
bacia Araguaia, foi marcado também pela intrusão de corpos
graníticos, a exemplo do Granito Santa Luzia, com idade de 660
Ma (Moura e Gaudette 1993; Moura et al.2000). Diques graníticos
associados com este corpo apresentam idade de 513± 17 Ma,
colocando-os em tempos cambro-ordovicianos, evento também
identificado em granitos da Faixa Brasília (Pimentel et al.2000).
Plutons graníticos, como aqueles de Matança e Palmas, na região

de Porto Nacional (TO), apresentam idades próximas de 550 Ma
(Gorayeb et al.2000).

A maioria dos investigadores (Abreu e Hasui 1978;
Hasui e Costa 1990; Abreu et al. 1994; Costa e Hasui 1997 e
Fonseca et al.,1999), concorda que a inversão da bacia
Araguaia foi marcada por uma primeira geração de estruturas,
caracterizadas por uma fase inicial marcada por empurrões
com componente oblíqua sinistral, vergentes para WNW,
enquanto que a fase final compreenderia a intensificação dos
cavalgamentos e o desenvolvimento de rampas laterais. Tais
movimentos seriam integrantes da colagem da Faixa Araguaia
ao Cráton Amazônico, tendo ocorrido provavelmente em
tempos paleoproterozóicos (Fonseca et al. 1999). A segunda
geração de estruturas é representada por zonas de cisalhamento
transcorrentes, dúctil-rúpteis, atribuídas ao evento Brasiliano.

Kotschoubey et al. (1996), Kotschoubey e Hieronymus
(1996) e Teixeira (1996)  concluem que o evento distensional
de formação da bacia alcançou o estágio de oceanização,
representado pelos corpos máfico-ultramáficos ofiolíticos da
Serra do Tapa e Complexo Quatipuru.

GEOLOGIA DOS CORPOS E COMPLEXOS
OFIOLÍTICOS
Histórico

Berbert (1970) relatou a ocorrência de um cinturão
de corpos de serpentinitos alpinos, estendendo-se desde o
sul de Goiás até a região de Xambioá (hoje estado do
Tocantins). Almeida (1974) considerou estes corpos como
intrusões magmáticas encaixados em falhas profundas, no
que ele denominou de Geossutura Tocantins-Araguaia. No
entanto, deve-se a Trouw et al. (1976) a primeira
interpretação do caráter ofiolítico dos corpos máfico-
ultramáficos do Grupo Tocantins, sendo posteriormente
apoiada por Hasui et al. (1977).

Cordeiro e McCandless (1976) descreveram e
subdividiram o Complexo Quatipuru em quatro unidades,
representadas  por serpentinitos, rochas ultramáficas
silicificadas, intrusões básicas e peneplanos lateríticos e lhe
atribuíram caráter alpino. Estes autores destacaram o
potencial metalogenético deste complexo em termos de
depósitos de níquel laterítico e ocorrências de cromita,
amianto e sulfetos de Fe-Ni-Cu.

Nilson (1984), em proposta de classificação dos
complexos máfico-ultramáficos brasileiros, incluiu o
Complexo Quatipuru entre os “corpos de serpentinito alojados
tectonicamente” (corpos alóctones em seqüências
dominantemente metassedimentares  de faixas dobradas),
ressaltando sua semelhança com corpos de peridotitos alpinos.

Gorayeb (1989) descreveu os corpos serpentiníticos
da porção sul da Faixa Araguaia, caracterizando-os como
intrusões ultramáficas alojadas pré-tectonicamente em nível
crustal mais profundo, sendo posteriormente serpentinizadas
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e depois alçadas para níveis crustais mais rasos. Este autor
ressalta que estes corpos não seriam restritos às rochas
metassedimentares da Faixa Araguaia, mas que ocorrem
também em seu embasamento.

Souza et al. (1995) interpretaram a associação de
serpentinitos e basaltos almofadados da Serra do Tapa e
Xambioá como fatias de prováveis terrenos vulcano-
sedimentares. Entretanto, Kotschoubey et al. (1996)
descrevem a associação da Serra do Tapa como de caráter
ofiolítico.

Kotschoubey e Hieronymus (1996) caracterizam as
rochas ultramáficas do Complexo Quatipuru como de origem
mantélica, sem crosta oceânica associada, enquanto Teixeira
(1996) descreve a associação de lavas basálticas e peridotitos
do Complexo Quatipuru como uma associação ofiolítica. Na
realidade, a associação de harzburgito com lavas basálticas
ocorre apenas no Morro do Agostinho (Tocantins).

Paixão e Nilson (2001) descrevem o Complexo
Quatipuru como a base de uma zona de transição de Moho,
similar àquelas descritas no ofiolito de Semail (Omã) e em
litosfera oceânica, tendo provavelmente sido formado em
ambiente de cordilheira de expansão rápida ou em zona de
falha transformante.

A idade dos complexos ofiolíticos  ainda se encontra
em discussão, sendo caracterizados preliminarmente dois
eventos de formação de litosfera oceânica na Faixa Araguaia.
O primeiro destes teria ocorrido no Paleoproterozóico,
identificado em zircões de pillow-lavas basálticas da Serra
do Tapa, com idades de ~ 2,0 Ga (evaporação Pb-Pb em
monocristal de zircão; Gorayeb et al. 2001) e o segundo, no
Neoproterozóico (~630 Ma), identificado em zircões
magmáticos de tufos riolíticos (relacionados a magmatismo
de bacia oceânica) nas proximidades do Complexo Quatipuru
(Osborne 2001).

Descrição dos principais corpos e complexos ofiolíticos
Os corpos ultramáficos do oeste do Tocantins (Fig. 2),

cartografados pelos integrantes do Projeto de Levantamentos
Geológicos Básicos (PLGB) da CPRM, na escala 1:250.000
(Figueiredo et al. 1994), se localizam principalmente na região
entre os municípios de Couto Magalhães, Colméia e
Araguacema.

O reconhecimento geológico dos corpos ofiolíticos da
porção sul da Faixa Araguaia mostrou que estes se destacam
pelo relevo de morros e serras em relação às rochas do Grupo
Tocantins, que se apresentam como áreas de peneplanos
fortemente laterizados. As principais ocorrências são
representadas pelos corpos de Couto Magalhães Velho, Pau
Ferrado, Olho D’Água, Morro do Jacu, Morro do Salto, Morro
de Serrinha e Morro Grande, além do complexo Morro do
Agostinho, no estado do Tocantins, e os complexos da Serra
do Tapa e Quatipuru, no sul do Pará.

Figura 2 - Mapa de localização das principais ocorrências de corpos
ofiolíticos da porção sul da Faixa Araguaia. Modificado de Gorayeb (1989).

Os corpos de Couto Magalhães Velho, Pau Ferrado e
Olho D’água possuem orientação aproximadamente norte-
sul, com mergulho para leste, tendo espessura média de 2 km
e extensão que pode alcançar cerca de 20 km, no caso do
morro do Pau Ferrado. São constituídos exclusivamente por
silexitos, ora isotrópicos e de aspecto maciço, ora fortemente
anisotrópicos, principalmente em suas bordas, com uma
foliação dada por ribbons de quartzo, que podem conter
intercalações de bandas hematíticas (corpos de Pau Ferrado e
Olho D’água), litotipos anteriormente descritos por Gorayeb
(1989) como rochas sílico-hematíticas.

Tais corpos, representados unicamente por silexitos,
com ausência de porções ou núcleos ultramáficos preservados
ou transformados, por vezes também apresentam, em suas
partes centrais, fatias de rochas metassedimentares do Grupo
Tocantins (e. g. Morro Olho D’Água). Isto leva a crer que a
geometria destes corpos corresponde a um arranjo de fatias
tectônicas, de espessura decamétrica a quilométrica. Os
silexitos podem representar produtos de transformação
extrema de um protólito ultramáfico ou mesmo zonas de falha
com intensa silicificação de rochas metassedimentares.

O corpo ofiolítico Morro de Serrinha, de cerca de 7,5
km de extensão, localiza-se a SE do município de Couto
Magalhães, possuindo orientação preferencial ENE-WSW.
Este corpo apresenta borda composta por silexitos, ora
fortemente foliados, ora maciços e um núcleo caracterizado
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pela alternância de camadas métricas a decamétricas de clorita
xistos e silexitos, além de possantes veios de quartzo branco.
As camadas de rocha possuem mergulhos para NNE na
extremidade leste do morro, NE nas porções centrais e ESE
na porção oeste do morro, sugerindo que tal variação
represente um padrão de amendoamento de lentes ultramáficas
e de silexitos.

As rochas encaixantes são representadas por filitos,
ardósias, sericita-clorita xistos e sericita-quartzo xistos, estes
últimos caracterizados por alternância de lâminas micáceas e
quartzosas, por vezes com dobras intrafoliais com eixos de
caimento suave para norte.

O corpo ofiolítico Morro Grande corresponde a uma
associação de silexito e rochas ultramáficas, onde o primeiro
sempre ocorre como envoltório destas últimas. A zona de
contato dos silexitos com filitos e ardósias encaixantes é
caracterizada pela presença tanto de veios de quartzo,
discordantes da foliação principal das rochas
metassedimentares, como pela ocorrência de brechas.
Localmente, os filitos e ardósias apresentam diminutos
boxworks de sulfeto e finas lâminas quartzosas. Os silexitos
apresentam aspecto geralmente maciço e por vezes foliado,
são arroxeados a avermelhados e entrecortados por vênulas
quartzosas irregulares.

As rochas ultramáficas são representadas por dois
tipos petrográficos distintos: dunito com cromita
disseminada e esteatito, este último fazendo contato com os
silexitos. Os cromititos associados são de textura nodular,
disseminada e maciça.

A principal fatia de rochas ultramáficas que hospeda
os cromititos possui largura de 40 metros e extensão de
centenas de metros, com redução de largura a maior distância
do núcleo principal mineralizado. Tal fato, aliado à variação
na orientação principal de N20E para N10W, sugere padrão
amendoado de deformação.

As rochas encaixantes são predominantemente filitos
e ardósias e mais raramente clorita-sericita xistos; por vezes
estes litotipos apresentam lâminas quartzosas milimétricas
intercaladas. As camadas mergulham para leste.

Os serpentinitos da Serra do Tapa (Fig. 1), no sudeste
do estado do Pará, foram descritos por Kotschoubey et al.
(1996) como peridotitos de protólito harzburgítico. Os
basaltos, com ótimas exposições de estruturas de pillow-lavas,
segundo estes autores, têm assinatura de MORB, concordando
com as feições litogeoquímicas apresentadas por Souza et al.
(1995), embora uma das amostras analisadas seja classificada
como andesito basáltico. Souza e Moreton (1994)
descreveram talco xisto e clorita xistos associados com
serpentinitos, além de silexitos.

As melhores exposições de corpos ofiolíticos da
Faixa Araguaia são representadas pelos complexos Morro do
Agostinho e Quatipuru, descritos em detalhe a seguir.

Geologia do complexo ofiolítico Morro do Agostinho
Localiza-se próximo à cidade de Araguacema (TO),

tendo cerca de 3 km de extensão e orientação preferencial
NW-SE (Fig. 2). As melhores exposições estão na porção
leste, sendo representadas pela associação de harzburgito e
basalto variolítico com estruturas em  almofadas. Tais rochas
formam megalentes de direção geral NNE, isoladas e
tectonicamente “imersas” nas rochas metassedimentares
encaixantes; possuem ainda envelope de silexito.

O harzburgito apresenta textura protogranular com
faixas cisalhadas locais compostas por serpentina xisto. É
frequentemente cortado por diques de websterito pegmatóide
com xenólitos de dunito e harzburgito. Tais relações são
semelhantes àquelas descritas por Paixão e Nilson (2001) no
Complexo Quatipuru. O silexito é interpretado como produto
de extrema silicificação das rochas máfico-ultramáficas,
provavelmente durante o posicionamento tectônico da
associação harzburgito-basalto.

O basalto ocorre em extenso afloramento de frente de
pedreira com área aproximada de 2500 m2, apresentando
estruturas almofadadas (Fig. 3), brechas de fragmentos de
almofadas e brechas de hialoclastitos. A análise das almofadas
individuais de basalto variolítico revela uma zonação
característica, semelhante àquela descrita por Dimroth et al.
(1978) para lavas arqueanas na área de Rouyn-Noranda
(Canadá), com quatro zonas principais (Fig. 4A), que são: (i)
zona externa: material inter-almofadas, esverdeado, por vezes
com a presença de varíolas deformadas por fluxo do material
inter-almofadas e fragmentos de almofadas de dimensão
centimétrica; (ii) zona mediana I: rocha afanítica a vítrea,
esverdeada, com presença de grande quantidade de varíolas,
variando de 0,5 a 8,0 milímetros em dimensão, por vezes
exibindo zoneamento concêntrico, podendo formar
aglomerados; (iii) zona mediana II: correspondente ao contato
entre o basalto não alterado, castanho arroxeado, e a porção
esverdeada da zona mediana I, caracterizada por um contato
aonde aparentemente ocorreu escape de varíolas (Fig. 4B) e
(iv) basalto não alterado, arroxeado, afanítico, cortado por
vênulas de quartzo. A estrutura variolítica destas lavas pode
indicar imiscibilidade de líquidos.

Ao microscópio, a zona mediana I exibe varíolas com
formas arredondadas a irregulares, compostas por material
muito fino em suas bordas; internamente, algumas delas
apresentam diminutos grãos de epidoto correspondendo a
antigos grãos de plagioclásio (Fig. 4C). Por vezes, algumas
destas varíolas possuem em suas bordas grãos que se
assemelham a olivina e clinopiroxênio, alguns deles formando
aglomerados. O basalto não alterado apresenta textura
variolítica, caracterizada por leques de ripas divergentes de
plagioclásio associadas com finos cristais de plagioclásio e
clinopiroxênio.
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A brecha de fragmentos de almofadas apresenta
fragmentos que variam de 0,5 até 10 cm de diâmetro, em sua
maioria com forma subarredondada e subordinadamente
subangulosa. Um fino zoneamento concêntrico nas bordas
destes fragmentos é comumente observado, além da presença
de esferulitos nas porções centrais (de dimensão menor do
que as varíolas presentes nas bordas das almofadas). A matriz
que suporta os fragmentos é composta por material vítreo e
por fragmentos de tamanho diminuto. Nota-se ainda um
aspecto sigmoidal quando esta matriz envolve certos
fragmentos (Fig. 4D), provavelmente indicativa de
movimentação de fluxo da lava.

A brecha de hialoclastito exibe uma textura
fragmentária (Cas e Wright 1988), caracterizada pela
abundância de fragmentos líticos de tamanhos variados, sendo
predominante a fração lapili, em relação aos fragmentos
maiores (blocos), suportados por matriz vítrea. Os fragmentos
variam de angulares a arredondados e possuem caráter
cognato; alguns dos fragmentos estão plasticamente
deformados, enquanto outros estão fraturados.

O exame microscópico destes fragmentos revela a
presença de grande quantidade de micrólitos (e mais raramente
microfenocristais) de plagioclásio, com sobrecrescimento
esferulítico, em meio a matriz vítrea. Vênulas de quartzo,

Figura 3 – Aspectos de campo de pillow-lavas basálticas do Morro do Agostinho. A foto da esquerda mostra alguns contornos das pillows. A foto da direita
mostra em maior detalhe o material inter-pillow (indicado pela seta) de uma pillow maior.

Figura 4 – (A) Representação esquemática de uma almofada individual de basalto variolítico, mostrando as diversas zonas descritas no texto. (B)
Fotomicrografia de uma varíola apresentando diminutos grãos de epidoto. (C) Zona mediana II (explicação no texto). (D) Aspecto de brecha de fragmentos
de almofadas.
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clorita e epidoto cortam a rocha de maneira aleatória.
Esferulitos e micrólitos representam feições de resfriamento
rápido (quenching), o que, aliado ao aspecto bandado e por
vezes deformado de alguns fragmentos, evidencia a formação
de crostas de resfriamento quando do contato da lava com a
água do mar. Admite-se que posteriormente tais crostas foram
envolvidas pelo fluxo contínuo de lava, gerando estruturas
de autobrechação do tipo brechas de hialoclastitos. Portanto,
a interpretação das principais características petrográficas leva
a crer que, durante o extravasamento do magma, ocorreu
fragmentação por resfriamento e que a continuação do fluxo
gerou estruturas de autobrechação, incluindo porções de
brechas de hialoclastitos (Cas e Wright 1988).

Atividade hidrotermal tardia associada a estes basaltos
é representada por porções métricas de brechas hidráulicas
fortemente epidotizadas, comumente com vênulas de
carbonato e quartzo associadas, sendo marcante a ausência
de sulfetos. Tal atividade corresponde ao evento mais tardio
identificado, pois corta todas as estruturas descritas
anteriormente.

As estruturas encontradas nas rochas basálticas do
Morro do Agostinho, tais como brechas de
hialoclastitos e brechas de fragmentos de
almofadas, são semelhantes, por exemplo,
àquelas descritas por Spera (1987) para fácies
de lavas basálticas extravasadas na bacia de
back-arc na Ilha de Cedros, México.

A associação espacial de harzburgito e
basalto com estrutura almofadada no Morro
do Agostinho é semelhante àquela encontrada
na zona da falha transformante Garrett, na
dorsal do Pacífico Leste. Nesta falha, Hekinian
et al. (1992) descreveram uma exposição de
crosta-manto caracterizada pela associação de
peridotitos serpentinizados e brechas
vulcânicas metamorfisadas. Tais autores
descreveram atividade vulcânica recente nesta
zona de falha, na forma de lavas basálticas
extravasadas diretamente sobre os peridotitos
mantélicos. Constantin (1999) descreveu estes
peridotitos como harzburgitos freqüentemente
impregnados com lentes irregulares e diques
de composição gabróica e (ou) piroxenítica, e
ainda troctolitos e dunitos associados,
propondo que esta associação lito-estrutural
corresponderia a uma típica zona de transição
de Moho.

Geologia do Complexo Quatipuru
O Complexo Quatipuru possui cerca de

40 km de extensão 1,5 km de largura média, e
está orientado na direção N-S com algumas
inflexões para as direções NE e NW, que
originam um aspecto sigmoidal em mapa. Exibe

feições de boudinage do núcleo de serpentinito em sua porção
centro-norte e de porções de silexito no extremo sul (Fig. 5).

ROCHAS ENCAIXANTES – As rochas encaixantes do
complexo são representadas por um pacote metassedimentar
do Grupo Tocantins, constituido pela alternância métrica a
decamétrica de camadas de filitos, quartzitos, metassiltitos,
metarenitos, metargilitos, metagrauvacas e uma seqüência
ritmicamente estratificada de lâminas de metarenito,
metassiltito e metargilito do tipo flysch (Fig. 6A), além de
raras lentes de metacalcário. Observações feitas em pontos
distintos na seqüência flysch apontam um decréscimo da
granulometria das lâminas sedimentares em direção a ESE.
Tais rochas apresentam grau metamórfico muito baixo (fácies
prehnita-pumpeleíta).

ROCHAS DO COMPLEXO – O Complexo Quatipuru
é dividido em duas unidades principais. A unidade interna é
composta por serpentinito (de protólitos mantélicos do tipo
harzburgito e dunito), enquanto a unidade externa corresponde
a envelope de silexitos (Fig. 5). Os harzburgitos e dunitos

Figura 5

Figura 5 - Mapa geológico do Complexo Quatipuru com seção geológica esquemática.
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são cortados por uma suíte de diques delgados de
ortopiroxenito e clinopiroxenito pegmatóides, wehrlito,
olivina gabro e diabásio.

O arranjo lito-estrutural da unidade interna pode ser
definido como lenticular, onde o harzburgito é o tipo litológico
predominante contendo intercalações esparsas de lentes
decamétricas de dunito, com dimensões aflorantes de até 5 x
30 m e profundidade desconhecida.

O envelope de silexitos apresenta três aspectos de
campo marcantes, caracterizados predominantemente por
porções maciças, e localmente por porções brechadas/
venuladas e porções milonitizadas, estas últimas geralmente
situadas nas regiões de borda do complexo.

HARZBURGITOS E DUNITOS – Em afloramento os
harzburgitos apresentam foliação imperfeita, caracterizada
como S

m
 e atribuída a fluxo mantélico em condição

astenosférica, com textura do tipo protogranular associada
(Mercier e Nicolas 1975). Tais rochas apresentam também
foliação tectônica  (Sn), paralela à foliação S

m
, em porções

afetadas por zonas de cisalhamento que originam faixas de
serpentina xistos.

O harzburgito com textura protogranular (Fig. 6B) é
caracterizado por grãos de bastita cinza azulados, em meio à
massa de serpentina verde pálida, que, ao microscópio, exibe
pseudomorfos de ortopiroxênio (bastita), hipidiomórficos ou
xenomórficos e com dimensão média de 5,5 x 3 mm. A massa
verde pálida corresponde à associação lizardita-crisotila
(produto de substituição da olivina) com textura mesh.

Grãos de cromita castanho avermelhados ocorrem
como aglomerados de cristais diminutos inclusos em bastita,
ou acompanhando as linhas de clivagem ou ainda em contatos
intergranulares. Além disso, apresentam-se também como
inclusões de aspecto vermiforme em grãos de bastita/
ortopiroxênio, feição semelhante àquela encontrada na base
da zona de transição de Moho em complexos ofiolíticos
(Boudier e Nicolas 1995).

A composição modal, estimada pela recomposição da
mineralogia original, é dada por olivina (~70 %),
ortopiroxênio (~28 %) e cromita (~2 %).

Os dunitos são verde claros, com grãos finos a médios
de cromita acessória dispersos em uma massa de serpentina
derivada de olivina (Fig. 6C). Ocorrem como lentes
decamétricas, paralelas à foliação S

m
 dos harzburgitos, ou como

delgados envelopes ao redor dos pods de cromitito. Ao
microscópio, são rochas totalmente serpentinizadas com textura
mesh, que por vezes permitem a reconstituição dos limites
originais dos grãos de olivina evidenciados pela presença de
maior concentração de finíssimos grãos de magnetita. A
dimensão média dos grãos reconstituídos é de 1 mm. Raros
cristais de bastita apresentam-se acastanhados com dimensão
de até 3 mm e contém inclusões vermiformes e (ou) franjadas
de cromita. Localmente, os limites de antigos grãos
idiomórficos de olivina lembram uma textura adcumulativa.

No entanto, segundo Nicolas e Prinzhofer (1983), feições
texturais de idiomorfismo não são critério de acumulação
magmática, podendo apenas refletir a interação de cristal com
líquido, onde o processo atuante poderia ser tanto de
crescimento como de dissolução. Grãos de cromita, subédricos
a euédricos, com borda de magnetita possuem granularidade
média (1-3 mm). A composição modal é estimada em ~97%
de olivina, 2 % de cromita e <1% de ortopiroxênio.

As lentes de dunito localmente são marcadas por
estruturas de impregnação de magma (Fig. 6D) e por trilhas
milimétricas e descontínuas de cromita (não ultrapassando
10 cm em extensão e 2 cm de largura) com grãos médios, de
forma subédrica ou euédrica. A primeira é representada por
bandamento delgado e descontínuo (com espessura média de
5 mm), composto predominantemente por plagioclásio
(saussuritizado) e clinopiroxênio, resultantes do processo de
migração de magmas em diápiros mantélicos, como descrito
em complexos ofiolíticos e em litosfera oceânica (Boudier e
Nicolas 1995).

O contato harzburgito-dunito no Complexo Quatipuru
se dá por uma transição rápida, marcada por feições texturais
tais como: i) em afloramento, pela rápida diminuição da
proporção modal de grãos de bastita (de 25-30% no primeiro
à ausência nos dunitos) e aumento de tamanho dos grãos de
cromita,  facilmente observados à vista desarmada nos dunitos
(3% na moda); ii) em lâmina delgada, redução do tamanho e
mudança da forma de grãos de ortopiroxênio (contornos
ameboidais), que pode caracterizar a dissolução parcial desta
fase mineral por meio de processo de fusão incongruente;
iii)exsolução de grãos de cromita de aspecto vermiforme a
partir de grãos de ortopiroxênio e concomitante formação de
olivina, segundo proposição de Niu (1997); iv) formação de
dunitos, onde os grãos de cromita, subédricos ou euédricos,
estão associados com olivina, como produtos finais da
transição.

Para efeito de comparação, a transição dunito-
harzburgito da seção mantélica do ofiolito de Semail (Omã),
segundo Kelemen et al. (1995a, 1995b), se dá por meio do
aumento modal de <2%  para >15% de piroxênio em poucos
milímetros, revelando assim um nítido limite. Esses autores
admitem que a reação com um líquido migrante foi
responsável pela dissolução de grãos de piroxênio ao longo
das margens duníticas. Tais autores concluíram que estes
dunitos foram formados por fluxo poroso reativo no manto
astenosférico, abaixo do eixo da cordilheira oceânica.

Deste modo, os dunitos do Complexo Quatipuru são
interpretados como formados por dissolução de piroxênio e
concomitante precipitação de olivina (substituição), durante
fluxo poroso de magma saturado em olivina através dos
peridotitos mantélicos em ascensão adiabática, onde fusões
parciais formadas em condição de pressão relativamente alta
reagiriam com peridotitos em pressões mais baixas que
estariam em processo de fusão por descompressão. Assim,
os dunitos representam a interação entre fusões parciais do
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Figura 6 – (A) Aspecto de campo da seqüência rítmica metassedimentar, caracterizada pela alternância de lâminas de material argiloso, síltico e
arenoso. A letra A na foto corresponde às camadas arenosas. A cabeça do martelo indica o sentido do topo estratigráfico. (B) Harzburgito apresentando
textura protogranular, marcada pela presença de pseudomorfos de grãos de ortopiroxênio (pontuações pretas) imersos em “matriz” de serpentina fina
que substitui grãos de olivina originais (cinza claro). (C) Aspecto de campo do dunito. (D) Feição de impregnação de magma marcada por fino
bandamento descontínuo,  constituído por plagioclásio e clinopiroxênio. (E) Sill de ortopiroxenito pegmatóide com dobra de plano-axial paralelo à
foliação mantélica do harzburgito (S

m
). (F) Bandamento websterítico espacialmente associado com bolsão de ortopiroxenito pegmatóide. Localmente

ocorrem dobras como indicado pela seta.
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manto residual, que ocorrem num sistema aberto, e magma
ou fluidos provenientes de fora do sistema. As estruturas de
impregnação de magmas, compostas por plagioclásio e
clinopiroxênio intersticiais, representam registros fósseis da
ascensão de magmas.

SUÍTE DE DIQUES – Uma das feições mais
interessantes no Complexo Quatipuru corresponde à suíte de
diques/sills que cortam as rochas harzburgíticas e duníticas,
além de bandamento websterítico associado. Tal suíte pode
ser dividida em dois grupos: (1) diques piroxeníticos e (2)
diques gabróicos. Os diques piroxeníticos correspondem a
ortopiroxenitos e clinopiroxenitos pegmatóides, além de
diques de wehrlito. O segundo grupo é representado por
olivina gabros e diabásios. As relações temporais entre os
diques/sills são, do mais antigo para o mais novo:
ortopiroxenito pegmatóide, clinopiroxenito pegmatóide,
wehrlito, olivina gabro e diabásio.

Outros diques, provavelmente relacionados ao evento
de magmatismo basáltico da bacia do Parnaíba, de idade
mesozóica, são representados por diabásios que ocorrem
cortando tanto as rochas do complexo como as rochas
metassedimentares encaixantes. Estes se diferenciam dos
diques de diabásio da suíte mantélica pela maior espessura
(podendo alcançar mais de 40 m) e ausência de metamorfismo.

Ortopiroxenito pegmatóide ocorre localmente como
sills ou bolsões métricos, onde cristais individuais de
ortopiroxênio podem alcançar até 13 cm de dimensão. Um
exemplo de sill encontra-se dobrado com plano axial paralelo
à foliação imperfeita dos harzburgitos e exibe cristais não
deformados na zona de charneira da dobra, evidenciando que
o posicionamento do sill se deu concomitantemente com a
formação da foliação nos harzburgitos (Fig. 6E). Localmente,
os bolsões são marcados pela dissipação de megacristais de
ortopiroxênio na encaixante harzburgítica, que se apresenta
empobrecida em grãos de ortopiroxênio nesta região de
contato (halo dunítico), podendo tal fato evidenciar uma
reação entre sill e encaixante.

Espacialmente associado com bolsão de
ortopiroxenito pegmatóide, ocorre bandamento websterítico
na encaixante harzburgítica, dado pela concentração de
trilhas de cristais de ortopiroxênio e subordinadamente
clinopiroxênio, que podem ser seguidas por vários metros
ao longo do strike (Fig. 6F). Tal bandamento é paralelo à
foliação S

m
 do harzburgito, sendo localmente dobrado. Esta

estrutura é interpretada como formada em condições de
manto astenosférico com fluxo plástico associado.

Os diques/sills de clinopiroxenito pegmatóide
correspondem a corpos tabulares (Fig. 7A) ou em forma de
bolsões. Os corpos tabulares têm dimensões de 0,70 a 3 m de
largura por 3 a 5 m de comprimento aflorante, por vezes
apresentando margens de menor granularidade (grossa),
apófises e porções diferenciadas, tanto mineralogicamente
como texturalmente, gerando porções wehrlíticas e alternância

de porções pegmatíticas e grossas. Por vezes o contato destes
diques com a encaixante harzburgítica é marcado por uma
zona de empobrecimento em grãos de ortopiroxênio nesta,
gerando halos duníticos, o que pode refletir interação entre o
magma formador de clinopiroxenito e o harzburgito
encaixante (e. g. dissolução do piroxênio). Além disso, tais
corpos contém xenólitos de harzburgito e dunito.

Os bolsões podem variar de centimétricos a métricos,
e por vezes, um dos seus limites pode ser marcado pela
dissipação de megacristais de ortopiroxênio, presentes de
forma esparsa no halo dunítico junto à encaixante
harzburgítica.

Diques de wehrlito ocorrem localmente no complexo.
São rochas fortemente serpentinizadas, de granularidade
predominantemente média, com xenólitos de harzburgito
(Fig. 7B). O exame ao microscópio revela grãos de olivina
e clinopiroxênio totalmente serpentinizados, os últimos com
forma xenomórfica.

Os diques gabróicos são representados por olivina
gabros e diabásios, que ocorrem por toda a extensão do
complexo, sendo os diques mais abundantes.

A maioria dos diques de olivina gabro não apresenta
margens resfriadas, indicando que a temperatura de intrusão
dos diques era muito próxima à do harzburgito encaixante.
Exibem espessura de 3 a 15 centímetros. Tais diques
comumente mostram sua mineralogia original bastante
alterada; no entanto, quando preservada, são identificados
cristais de clinopiroxênio, olivina e ortopiroxênio. Os grãos
de plagioclásio encontram-se fortemente alterados, formando
agregados  de clorita, clinozoisita e zoisita. Apresentam
textura  mesocumulativa a heteroadcumulativa, granularidade
fina a média, possuindo ainda minerais opacos e zircão
acessórios.

Alguns diques de olivina gabro exibem bandamento
composicional e textural, de espessura centimétrica, paralelo
ou subparalelo aos contatos com a encaixante, sendo tal
bandamento definido por bandas leucogabróicas e gabróicas
com textura mesocumulativa (Fig. 7C). A encaixante
harzburgítica não apresenta halos duníticos no contato com
estes diques.

Os diques de diabásio possuem espessura variando de
2 centímetros a 1,5 metro. Ao microscópio, apresentam
mineralogia primária bastante modificada, mas por vezes
algumas ilhas da textura original subofítica ou intergranular
estão preservadas. Estes diques podem cortar pods de
cromitito (Fig. 7D) e formar boudins em meio ao serpentina
xisto, tendo sua mineralogia transformada para uma
assembléia rica em actinolita e clorita.

CROMITITOS – Outro litotipo característico do
Complexo Quatipuru é representado pelos cromititos que
ocorrem na forma de pods que variam de 1 a 10 m de
comprimento (paralelo à foliação principal S

n
), 0,3 a 4,5 m

de espessura e até cerca de 5 m de largura (profundidade) ao
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longo do mergulho. Comumente, estes pods de cromitito
apresentam envelopes de composição dunítica e três tipos
texturais distintos, classificados como cromitito disseminado,
cromitito maciço e cromitito nodular. O cromitito nodular
apresenta nódulos com dimensão máxima de 6 x 4 x 2 cm e
mínima de 1 x 0,5 x 0,5 cm. Uma variação desta é dada pelo
estiramento destes nódulos gerando estrutura tipo schlieren.

 A composição química da cromita confirma seu
caráter podiforme e ofiolítico. Por exemplo, mostra razão Cr/
(Cr+Al) tipicamente podiforme, mais baixa  que  cromita de
complexos estratiformes,  e  caráter aparentemente bi-modal
(Fig. 8).

METAMORFISMO E DEFORMAÇÃO – As condições
metamórficas no Complexo Quatipuru são marcadas pela
associação lizardita-crisotila nos serpentinitos, caracterizando
a fácies prenita-pumpeleíta (Evans 1977), enquanto que
condições restritas da fácies xisto-verde foram alcançadas
localmente em zonas de cisalhamento, identificadas pela
paragênese actinolita-epidoto-clorita em diques de diabásio

Figura 7 – (A) Aspecto tabular dos diques de clinopiroxenito pegmatóide com apófises. (B) Dique de wehrlito com xenólito de harzburgito indicado pela
seta. (C) Dique de olivina gabro exibindo acamamento composicional e textural (de tamanho de grão), paralelo a subparalelo aos contatos com a encaixante
harzburgítica. (D) Dique de diabásio  (ímã) cortando pod de cromitito.

Figura 8 - Diagrama  Cr/
(Cr+Al) vs. Mg/ (Mg+Fe 2+),
delimitando os campos
composicionais    de  cromita
podiforme de complexos
ofiolíticos (contorno
pontilhado) e cromita
estratiforme de complexos
acamadados (contorno de linha
cheia) (Nicolas, 1989), com
dados composicionais das
cromitas do Complexo
Quatipuru.
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deformados. A paragênese mineral melhor desenvolvida nas
rochas encaixantes é encontrada nas metagrauvacas, onde a
presença de clorita e muscovita define a fácies xisto-verde
baixa. A deformação é do tipo heterogênea, onde algumas
porções de rochas peridotíticas e/ou camadas de rochas
metassedimentares são preservadas da deformação, exibindo
ainda texturas e estruturas originais.

O aspecto sigmoidal do Complexo Quatipuru e a
geometria de boudins do núcleo de serpentinitos na porção
centro-norte e na extremidade sul do complexo apontam para
uma componente direcional associada a cisalhamento. O
complexo se apresenta em conformidade estrutural com as
rochas encaixantes até nas porções inflexionadas. A atitude
de estruturas planares, a exemplo de acamamento,
bandamento e foliação nos diversos tipos de rochas, será dada
pela notação de sentido do mergulho.

As rochas metassedimentares encaixantes são
marcadas por uma foliação principal S

1
 bem caracterizada

em todos os litotipos, sendo paralela ao S
0
 definido pelo

acamamento sedimentar dos metarritmitos tipo flysch. Esta
foliação nas metagrauvacas é definida pela clivagem
ardosiana. As camadas deste pacote apresentam atitude
média de 086º/30º, e comumente são vistas dobras (D

1
) em

escala métrica com eixos E
1
 de orientações para SE e NE,

com caimento entre 10º e 20º. Redobramentos suaves das
dobras D

1
 geram eixos E

2 
com orientação para SSE e

caimento de 55º.
As estruturas do Complexo do Quatipuru podem ser

divididas em estruturas de alta temperatura e de baixa
temperatura, de forma semelhante, por exemplo, ao
proposto por Nicolas et al. (1999) para o ofiolito de Mirdita
(Albânia). As primeiras são representadas por harzburgito
com textura protogranular, foliação imperfeita, por vezes
de difícil identificação, sendo esta paralela ao bandamento
ortopiroxenítico, ambos sendo interpretados como de
origem mantélica (S

m
). O sill de ortopiroxenito dobrado

apresenta grãos de ortopiroxênio não deformados e com
orientação aleatória na charneira da dobra, evidenciando
que a intrusão deste se deu concomitantemente com a
formação e dobramento da foliação mantélica dos
harzburgitos.

As estruturas de baixa temperatura são caracterizadas
por zonas de cisalhamento dúcteis, marcadas pela formação
de milonitos, localizadas nos contatos do harzburgito com os
silexitos de bordas, e nas porções centrais do complexo,
representadas por faixas de serpentina xisto. Nestas porções,
a foliação S

1 
apresenta-se anastomosada e com microdobras

intrafoliais com vergência para oeste, sendo paralela a S
m
. Os

serpentina xistos exibem feições de deformação heterogênea
dadas pela presença de boudins de harzburgito protogranular
e de delgados diques de olivina gabro (± 10 cm), que, ao
microscópio, exibem grãos de plagioclásio recristalizados. A
atitude média de S

1
 nas porções de estruturas de baixa e alta

temperatura é de 080º/55º.

Nas regiões de contato do complexo com as rochas
metassedimentares estima-se que as zonas de cisalhamento
alcancem até 2 m de espessura, sendo expressas pela
milonitização do harzburgito, evento considerado sin a tardi-
tectônico com intenso processo de silicificação, tendo como
produto intermediário a formação de talco-clorita xisto. Nas
porções centrais do complexo as zonas de cisalhamento
variam tanto em espessura (1 a 13 metros), como na
intensidade da milonitização, formando porções de
ultramilonitos e milonitos, tanto no harzburgito como nos
diques básicos.

RELAÇÕES ESTRUTURAIS DOS DIQUES COM OS
PERIDOTITOS ENCAIXANTES – A associação espacial de
vários tipos de diques num mesmo afloramento de harzburgito
revela uma história magmática e/ou estrutural de múltiplos
estágios. Sills de ortopiroxenito pegmatóide e bandamento
websterítico associado mostram relações estruturais que
permitem inferir que os mesmos se formaram em condições
de fluxo astenosférico, onde o harzburgito encaixante se
encontrava em condições plásticas e com temperatura propícia
para processo de fusão parcial ou interação reativa com as
primeiras injeções de magma. Tal interação é caracterizada
pela presença de halos duníticos (halos de empobrecimento)
ao redor de bolsões e/ou paredes de diques.

Diques/sills de clinopiroxenito pegmatóide, na forma de
corpos tabulares, subparalelos à foliação mantélica do harzburgito
e diferenciados composicionalmente (porções variando de
clinopiroxenito para wehrlito), são relacionados a condições de
encaixante mais “fria” e menos dúctil, podendo marcar a transição
de fluxo astenosférico para litosférico. A presença de apófises
destes diques também revela tais condições, e isto denota que
esta porção de manto teve ascensão diapírica. Geralmente, em
complexos ofiolíticos, a presença de sills diferenciados ocorre
quando o diápiro colide com a tampa litosférica, passando de
fluxo vertical de mais alta temperatura para fluxo horizontal,
marcado pela redução de temperatura e pressão, onde a injeção
de magma com posterior precipitação e acumulação de minerais
pode facilmente ocorrer (Nicolas 1989).

Ceuleneer et al. (1996) mostraram que a distribuição
de cumulados máficos dentro do diápiro mantélico de Maqsad
(ofiolito de Semail) revela a estrutura termal e a história
diapírica deste. Nas porções centrais do diápiro as
temperaturas foram muito elevadas ( > 1320° C) para permitir
a cristalização de minerais silicáticos. As camadas duníticas,
interpretadas como os primeiros canais de líquido onde
ortopiroxênio foi dissolvido, são os únicos traços de migração
de líquido. Nestas temperaturas, o manto estaria ainda fluindo
ativamente e sob estas condições, se tem a transposição destes
canais paralelamente às estruturas de fluxo plástico. Tais
autores mostram que na periferia do diápiro, onde
temperaturas inferiores a 1180°C são prevalecentes, a presença
de diques de olivina gabro é típica, chegando a formar
enxames que perfazem 1-10% da superfície de afloramento.
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Acredita-se que a história diapírica no Complexo
Quatipuru tenha sido semelhante, e que condições de fluxo
mantélico foram mantidas até a injeção dos sills de ortopiroxenito
e formação do bandamento piroxenítico associado. Talvez a
formação da textura pegmatítica seja devida à presença de alta
proporção de fluidos no magma em cristalização.

Os diques de olivina gabro e diabásio são os mais
abundantes. Sendo os diques de diabásio de granularidade
fina os mais jovens entre os diques mantélicos, infere-se que
os peridotitos mantélicos encaixantes alcançaram níveis rasos,
talvez com temperaturas entre 700 e 600o C.

Em conclusão, interpreta-se a associação harzburgito-
dunito com uma suíte de diques/sills gabróicos e piroxeníticos
associada, além dos cromititos podiformes do Complexo
Quatipuru, como pertencentes à base de uma Zona de Transição
de Moho (ZTM), semelhante àquelas descritas em complexos
ofiolíticos e em seções da cordilheira do Pacífico Leste,
conforme mostrado, entre outros, por Boudier e Nicolas (1995).

DADOS LITOGEOQUÍMICOS PRELIMINARES DA
SEÇÃO MANTÉLICA DO COMPLEXO QUATIPURU

Amostras dos complexos ofiolíticos Quatipuru e do Morro
do Agostinho foram analisadas para elementos maiores, traços e
ETR. Estes dados,  integrados com aqueles existentes na literatura,
permitiram a caracterização química preliminar e discussão da
evolução petrogenética das rochas máfico-ultramáficas.

As amostras de serpentinito do Complexo Quatipuru
apresentam feições texturais primárias permitindo a distinção
dos protólitos ultramáficos em dois tipos principais, que são
harzburgito e dunito. Análises de elementos maiores das
rochas harzburgíticas do Complexo Quatipuru (QT), quando
comparadas com amostras do Morro do Jacu (MJ) e Morro
Grande (MG) (Tabela 1), apresentam valores semelhantes dos
principais elementos maiores e traços, especialmente a razão
FeO

t
/MgO muito baixa. Desta forma, admite-se que, mesmo

na ausência de texturas e estruturas primárias, os serpentinitos
do Morro do Jacu e Morro Grande também sejam provenientes
de um protólito harzburgítico.

A composição modal e a química dos elementos maiores
e traços dos harzburgitos evidenciam o caráter residual destas
rochas. Estes harzburgitos se distinguem de outros peridotitos em
diagramas discriminantes (Fig. 9). O diagrama AFM (Fig. 9B)
ressalta a razão FeOt/MgO muito baixa  e pouco variável dos
harzburgitos, semelhante a peridotito metamórfico (mantélico)  de
ofiolitos de Coleman (1977) e distinto de perdotitos acamadados
e de komatiitos. Comparações com amostras de peridotitos de
outros ofiolitos e complexos alpinos mundialmente conhecidos,
em função das relações  de Ni, Cr e Cr/Al vs. Ni/Al,  são
apresentadas na Fig. 10.

Análises químicas de elementos terras raras (ETR) dos
harzburgitos do Complexo Quatipuru são apresentados na
Tabela 2. Normalizações de elementos terras raras dos
harzburgitos foram feitas em relação ao condrito e ao manto
primitivo (Fig. 11). A análise das curvas com relação ao condrito
demonstra um padrão fracionado com enriquecimento dos ETR
leves (ETRL) em relação aos ETR pesados (ETRP) e anomalias
positivas de Eu. Uma das amostras (QT-49.A) apresenta-se
cerca de 10 vezes mais empobrecida do que as outras três, além
de mostrar uma anomalia mais suave de Eu. Quando
normalizadas ao manto primitivo (MP), as amostras exibem
novamente um padrão fracionado, semelhante àquele da
normalização ao condrito. Entretanto, a amostra QT-49.A
apresenta-se cerca de duas vezes mais empobrecida com relação
ao MP e a anomalia positiva de Eu mostra-se inexpressiva. As
outras três amostras apresentam padrão dos ETRP horizontal,
semelhante ao MP, e enriquecimento em ETRL, com anomalia
positiva de Eu. As interpretações petrogenéticas deste padrão
serão discutidas a seguir.

PETROGÊNESE DOS HARZBURGITOS DO
COMPLEXO QUATIPURU

Rochas harzburgíticas em complexos ofiolíticos têm
sido interpretadas como resíduos de alto grau de fusão parcial
de peridotito do manto em ambientes de expansão oceânica,
onde altas taxas de expansão e extração de magmas são
dominantes (e. g. Boudier e Nicolas 1985). Geralmente, tais

rochas apresentam padrão
de ETR dado por
empobrecimento em
ETRL e padrão horizontal
em ETRP com relação ao
condrito. O padrão de ETR
apresentado pelos
harzburgitos do Complexo
Quatipuru é interpretado
como produto de processos
petrogenéticos que
ocorreram durante a
formação da litosfera
oceânica da bacia Araguaia;
alguns destes processos
serão examinados adiante.

Tabela 1 - Análises químicas de elementos maiores (em % peso; Ni e Cr em ppm) das rochas harzburgíticas dos
complexos Quatipuru (QT), Morro do Jacu (MJ) e Morro Grande (MG). Fe expresso em Fe

2
O

3
 total.

Método analítico: fluorêscencia de raios-X (elementos maiores), ICP (traços). Laboratório Lakefield Geosol.

Amostras QT-37.A QT-49.A QT-65 QT-68 MJ.1-Sp MJ.2-Sp MG.1-Sp

SiO2 40,10 40,30 40,40 39,50 41,22 40,73 46,56

TiO2 0,07 0,03 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02

Al2O3 1,10 0,90 1,00 0,90 0,80 0,70 0,97

Fe2O3 8,40 8,40 7,60 8,70 6,92 8,50 7,53

MgO 37,10 36,60 36,50 36,50 36,87 36,86 34,25

MnO 0,06 0,08 0,07 0,07 0,04 0,04 0,06

CaO 0,04 0,03 0,04 0,03 0,10 0,04 0,04

Na2O < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 0,08 0,03 0,03

P2O5 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

P.F. 12,76 12,88 12,71 12,78 13,08 13,28 9,52

TOTAL 99,74 99,33 98,44 98,61 99,16 100,23 99,01

Ni 1912 2190 2063 3724 2413 2155 7414

Cr 1533 1611 1381 1791 345 578 579
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Figura 9 - (A) - Diagrama triangular MgO-CaO-Al
2
O

3
 para rochas cumulativas máficas e ultramáficas. (B) Diagrama AFM para rochas máficas e ultramáficas

de ofiolitos. Em ambos os diagramas estão plotados dados dos harzburgitos do Complexo Quatipuru  (x) e de rochas ultramáficas de outros ambientes, além
do  trend de diferenciação de líquido para as rochas de Skaergaard, indicado pelas setas. Modificado de Coleman (1977).

Figura 10 - Diagramas comparativos Ni, Cr e Cr/Al versus Ni/Al, mostrando o aumento do grau de empobrecimento de uma série de peridotitos mantélicos,
desde peridotitos férteis, tais como Lizard e Apeninos, até peridotitos ofiolíticos depletados, representados por Semail, Tiebaghi e Vourinos, juntamente
com os dados para os harzburgitos do Complexo Quatipuru (círculo cheio). Modificado de Roberts e Neary (1993).
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A seção mantélica de complexos ofiolíticos costuma
registrar evidências da atuação de processos de diapirismo,
fusão parcial, migração e cristalização de magmas e
deformação plástica associada. Tais processos podem ter
ocorrido simultaneamente ou serem respostas à ação de outros,
tornando a interpretação da seção mantélica uma tarefa
complexa e muito interessante do ponto de vista petrológico.

Kelemen et al. (1995a, 1995b) admitem que a gênese
dos dunitos da seção mantélica de ofiolitos se dá por meio da
dissolução de piroxênio e concomitante precipitação de
olivina, durante fluxo poroso de magma saturado em olivina,
através dos peridotitos mantélicos em ascensão adiabática.
Estes autores denominaram este processo de substituição,
propondo assim que estes dunitos correspondem a uma
mistura de material residual e magmático.

Na zona de falha transformante de Garrett, Niu e
Hekinian (1997) descreveram harzburgitos enriquecidos em
elementos incompatíveis e com alta abundância de olivina
que seriam resultantes de reequilíbrio entre líquido e sólido.

Propõem que magmas migrantes ascendendo através de manto
residual previamente empobrecido, cristalizam olivina em níveis
rasos como resultado do resfriamento. A retenção destes líquidos
levaria ao enriquecimento em elementos incompatíveis. Tal
observação contrasta com a noção de que os magmas formados
em profundidade experimentam pouco equilíbrio em baixa
pressão durante sua ascensão; portanto, tais harzburgitos não
seriam apenas simples resíduos de fusão, mas também resultado
de “refertilização” por magmas migrantes.

Niu (1997) admite que a fusão por descompressão
abaixo de cordilheiras meso-oceânicas é caracterizada por uma
reação tipo: aCpx + bOpx + cEsp = dOli + Líquido, ou seja,
que clinopiroxênio, ortopiroxênio e espinélio fundem,
enquanto que olivina precipita com a continuação da fusão,
sendo o produto final deste processo enriquecido em olivina.

Ozawa e Shimizu (1995), em estudo do ofiolito de
Miyamori-Hayachine (Japão), propuseram que a correlação
positiva entre os conteúdos de forsterita (Fo) em olivina e
número de cromo (Cr#) em espinélio, além da maior abundância
de ETRL em anfibólio e clinopiroxênio dos peridotitos
mantélicos, poderiam ser explicadas por um modelo de fusão
em sistema aberto, no qual o processo de  batch melting
(separação contínua de fusões parciais e retenção de outras),
ocorreria sob influxo contínuo de magma ou fluido enriquecido
em ETRL. Eles sugeriram que os ETRL não são importantes
para a estimativa do grau de fusão quando o sistema é aberto,
com a entrada de magma (líquido). Ao contrário, os valores de
ETRL não dependeriam de sua concentração inicial nos
peridotitos fontes e dariam informação sobre a composição do
magma e/ou fluido impregnante e a taxa de influxo.

Por outro lado, a mobilidade dos ETR durante o
processo de serpentinização continua motivo de debate. Uma
corrente defende a não mobilização destes elementos,
enquanto outra aponta que elementos tais como La, Ce, Nd e
Eu podem sofrer mobilização devido à ação de fluidos
aquosos, o que explicaria as anomalias positivas deste último
elemento em muitos peridotitos de ofiolitos (Frey 1984).

Tabela 2 – Análises químicas de elementos terras raras (ETR) dos
harzburgitos do Complexo Quatipuru (na= não analisado). Método analítico:
ICP-AES. Laboratório Lakefield Geosol.

Figura 11 - Normalização de ETR dos harzburgitos do Complexo Quatipuru ao (A) condrito de Boyton (1984) e (B) manto primitivo de McDonough et al.
(1991; apud Rollinson, 1993). Os elementos Pr, Pm, Tb e Tm foram calculados pela média geométrica
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No caso do Complexo Quatipuru, evidências de
interação entre magmas e peridotitos residuais são
representadas por: i) presença de lentes de dunito em
harzburgito por todo o complexo, provavelmente
representando antigos canais de migração de líquidos (cf.
Kelemen et al. 1995a, b); ii) feições petrográficas que
caracterizam a transição harzburgito-dunito, representadas
pela forma ameboidal de grãos de ortopiroxênio e inclusões
vermiformes de cromo-espinélio associadas, indicando efeitos
de processo de fusão incongruente (Boudier e Nicolas 1995).

Tais evidências, aliadas à interpretação dos dados
litogeoquímicos, permitem inferir que os harzburgitos do
Complexo Quatipuru sofreram um processo de refertilização
do tipo descrito por Niu e Hekinian (1997) em litosfera
oceânica.

Os ofiolitos de zona de supra-subducção (ZSS) (Pearce
et al. 1984) são formados por expansão do fundo oceânico
logo acima de litosfera oceânica em subducção, e
caracteristicamente apresentam enriquecimento em elementos
incompatíveis e LILE (large ion lithophile elements).
Paralelamente, registros geológicos apontam que muitos
ofiolitos de ZSS foram formados antes do desenvolvimento
de qualquer arco vulcânico. Estes diferem dos ofiolitos tipo
MORB não somente por sua assinatura geoquímica, mas
também pela natureza mais empobrecida da seqüência
mantélica, a presença comum de depósitos de cromita
podiforme e a cristalização de clinopiroxênio antes de
plagioclásio na seqüência de cumulados (maior proporção de
wehrlitos). O gráfico da Fig. 12 apresenta a discriminação
entre peridotitos mantélicos de ofiolitos do tipo MORB e do
tipo ZSS, e a distribuição das amostras de harzburgitos do
Complexo Quatipuru.

Os cromititos do Complexo Quatipuru, do tipo
podiforme, são interpretados como cumulados depositados
por múltiplas células convectivas em pequenas câmaras
magmáticas (Lago et al. 1982; Ballhaus 1998). O
rebaixamento do solidus do peridotito por hidratação da
região-fonte é reconhecido como fator significante para

explicar o caráter mais empobrecido das seqüências
mantélicas de muitos ofiolitos (e. g. ambiente de zona de
supra-subducção; Pearce et al. 1984). Ademais, a hidratação
da seqüência mantélica capacita a expansão dos campos de
estabilidade das fases olivina e cromita, facilitando a
cristalização de cumulado de cromita e a conseqüente
mineralização (Roberts 1992). Deste modo, a aparente ligação
entre a química do resíduo harzburgítico e a presença ou
ausência de cromititos (e sua respectiva química), levou à
inferência que eles são suficientemente relacionados em tempo
e espaço para serem considerados consangüíneos (Roberts e
Neary 1993). Essa relação pode ser visualizada na Fig. 10,
que mostra o aumento do grau de empobrecimento, partindo
de lherzolitos férteis para peridotitos de seqüências ofiolíticas
que possuem cromititos na seqüência mantélica (incluindo
dados preliminares da composição química dos harzburgitos
do Complexo Quatipuru).

DISCUSSÃO E IMPLICAÇÕES TECTÔNICAS
Os complexos Quatipuru e  Morro do Agostinho

marcam a etapa de construção de litosfera oceânica na bacia
Araguaia. O primeiro exibe feições de processos magmáticos
e tectônicos que operaram desde condições mantélicas típicas,
caracterizados por fluxo plástico astenosférico, impregnação
de magmas, formação de pods de cromitito e injeções de
diversas gerações de diques ultramáficos e máficos,
assemelhando-se, por exemplo, à base da Zona de Transição
de Moho (ZTM) do ofiolito de Semail (Boudier e Nicolas
1995), até condições de manto oceânico raso. A seguir, as
rochas peridotíticas foram alçadas para níveis crustais ainda
mais rasos, quando foram cortadas por diques de diabásio e
posteriormente submetidas a intenso processo de
serpentinização. Provavelmente, esses diques foram os
alimentadores para as lavas basálticas do Complexo  Morro
do Agostinho. A estruturação final dos corpos ofiolíticos foi
controlada por empurrões com vergência para WNW,
resultante do processo de obducção e acresção da faixa móvel
à borda cratônica.

A partir dos estudos nos complexos Quatipuru e  Morro
do Agostinho, sugere-se que a formação destas fatias ofiolíticas
teve início numa zona de cordilheira meso-oceânica de
expansão rápida, podendo a mesma estar associada a zonas de
falha transformante vulcanicamente ativas, talvez sobre uma
zona de subducção intra-oceânica (supra-subduction zone). Tal
hipótese baseia-se nos dados e argumentos que seguem:

(i) as associações litológicas do Complexo Quatipuru
representam a base de uma típica Zona de Transição
de Moho em litosfera oceânica;

(ii) o enriquecimento em ETR leves nos harzburgitos
do Complexo Quatipuru aponta para processos de
refertilização durante processo de fusão parcial em
sistema aberto, onde os magmas ou fluidos
ascendentes podem estar associados a ambiente de
zona de supra-subducção;

Figura 12 – Diagrama discriminante entre peridotitos mantélicos de ofiolitos
do tipo MORB e do tipo ZSS de Pearce et al. (1984). Triângulos abertos:
Troodos; círculos abertos: Semail; quadrado aberto: Vourinos; triângulo
preenchido: Liguria; círculo preenchido: Inzecca; quadrado preenchido:
Lanzo; pentágono preenchido: outros. As estrelas preenchidas representam
os harzburgitos do Complexo Quatipuru.
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(iii) o ambiente de zona de supra-subducção é propício,
juntamente com altas taxas de expansão oceânica,
para a formação de harzburgito residual e
cromititos;

(iv) a associação de rochas presentes no Complexo
Morro do Agostinho (basalto-harzburgito) é
comumente encontrada em zonas de falha
transformante. Hekinian et al. (1992) reconheceram
que estas falhas não só possuem atividade tectônica,
como também atividade vulcânica associada (e. g.
falha transformante de Garrett);

(v) a seção geológica elaborada por Hekinian et al.
(1992) para a zona de falha Garrett (Dorsal do
Pacífico Leste), mostra que peridotitos mantélicos
e lavas basálticas podem ocorrer lado a lado,
indicando que tal disposição é definida ainda no
sítio original de formação da litosfera oceânica, por
meio de tectônica de falhamentos. Desta maneira,
a associação de rochas encontradas no Morro do
Agostinho pode não refletir necessariamente o
desmembramento da pilha ofiolítica por uma
tectônica de obducção e/ou acresção quando da
formação do orógeno. Além disso, fornece também
uma explicação lógica para a falta dos sheeted dykes
e dos gabros acamadados nos complexos Quatipuru
e Morro do Agostinho.

As outras ocorrências de rochas máfico-ultramáficas
de provável natureza ofiolítica,  que formam um expressivo
alinhamento na Faixa Araguaia, representadas pelas rochas
da Formação Tucuruí e ultramafitos e lavas almofadadas da
Serra do Tapa, indicam que o eixo da cordilheira meso-
oceânica se estendeu por mais de 500 km, dos arredores de
Araguacema (TO) até Tucuruí (PA).

A Faixa Araguaia corresponde à ramificação norte do
Sistema Orogênico Tocantins. As outras ramificações deste
sistema são representadas pela Faixa Brasília e sua porção
mais meridional (terrenos Socorro-Guaxupé e Anápolis-
Andrelândia), além da Faixa Paraguai (Brito Neves et al.
1999). Estes autores admitem um intervalo de vida de 230
Ma para o Sistema Orogênico Tocantins e uma seqüência
evolutiva semelhante ao Sistema Hymalaiano.

Na Faixa Brasília, a formação de litosfera oceânica se
deu há cerca de 1 Ga, como determinado em anfibolitos
presentes no Grupo Araxá, na região de Bonfinópolis, Goiás
(Fischel et al. 1999). Posteriormente, teria ocorrido o evento
de subducção no intervalo de 0,9-0,85 Ga, levando à acresção
do arco intra-oceânico de Mara Rosa ao fragmento continental
do maciço de Goiás há 0,79 Ga (Pimentel et al. 1997).

Uma sucessão de eventos semelhantes aparentemente
ocorreu na Faixa Araguaia, onde o começo do estágio de
rifteamento crustal é marcado por corpos de rochas alcalinas
com idades próximas  de 1 Ga (Moura et al.2000). Os
complexos Quatipuru e  Morro do Agostinho são registros da
formação de litosfera oceânica na bacia Araguaia  no

Neoproterozóico,  com idade mínima de  cerca de 630 Ma
(Osborne2001).  A seguir, ocorreu o estágio de inversão da
bacia e acresção da faixa ao Cráton Amazônico, no intervalo
de 650-600 Ma, com estabilização e intrusões graníticas finais
no intervalo de 550-500 Ma (Moura et al.2000).

No entanto, algumas questões permanecem não
esclarecidas, tais como: (1) quando ocorreu a obducção dos
ofiolitos, (2) qual foi o tempo preciso da colisão brasiliana e
(3) qual outro bloco, além do Cráton Amazônico, fez parte
do processo de colisão (arco intra-oceânico?).
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ABSTRACT

MAGMATIC FRACTIONATION IN THE MAFIC-ULTRAMAFIC BODIES OF THE CATETÉ INTRUSIVE SUITE –
SOUTHEASTERN PARÁ

The Cateté Intrusive Suite – CIS – is located in the southwest region of the Carajás Mineral Province. It consists of ten layered
mafic-ultramafic bodies, anorogenic, intrusive in Archean rocks of  the Xingu Complex, São Felix Group and Plaquê Granite. The mafic-
ultramafic bodies are elongated  and arranged accordngly to N-S and E-W directions of the regional structural trend. They consist mainly
of serpentinites (peridotites), pyroxenites and gabbroic rocks. The mafic-ultramafic bodies can be classificated in three types: Serra da
Onça, Serra do Puma e Serra do Jacaré. The last type consists only of ultramafic rocks, while the Serra da Onça and Serra do Puma bodies
have a lower Ultramafic Zone and an upper Mafic Zone. These mafic-ultramafic bodies show distinctive magmatic fractionation pattern
and stratigraphic sequence. We suggest that each body corresponds to a magmatic chamber with particular characteristics and evolution.
Therefore, each body has distinct potential to host magmatic deposits, particulary Ni-Cu sulfides, PGE and chromite, a feature to be
considered during mineral exploration.

Keywords: mafic-ultramafic rocks, layered complex, magmatic fractionation, Cateté Intrusive Suite, PGE, Ni-Cu sulfide and
chromite.

RESUMO
A Suíte Intrusiva Cateté - SIC localiza-se na região sudoeste da Província Mineral de Carajás. Está constituída por uma dezena de

corpos máfico-ultramáficos, acamadados, anorogênicos e intrusivos em rochas arqueanas do Complexo Xingu, Grupo São Felix e Granito
Plaquê. Os corpos da SIC apresentam-se alongados e dispostos, aproximadamente, segundo as direções N-S e E-W, obedecendo aos trends
estruturais regionais. São constituídos, estratigraficamente, da base para o topo, por serpentinitos (peridotitos), piroxenitos e gabros. De
acordo com os parâmetros acima podem ser divididos em três tipos: Serra da Onça, Serra do Puma e Serra do Jacaré. Esses corpos
apresentam distintos padrões de fracionamento magmático e empilhamento estratigráfico. Observam-se também, em cada corpo,
características feições magmáticas tais como, alternância de rochas máficas e ultramáficas, a repetição de camadas e típicas feições
petrográficas (pigeonita invertida). Integrando e interpretando as feições citadas verifica-se que cada corpo corresponde a uma câmara
magmática com evolução e características próprias. Portanto, cada corpo apresenta diferentes potenciais metalogenéticos, particularmente
em termos de sulfetos de Ni-Cu, EGP e cromita, o que deve ser obrigatoriamente considerado nos trabalhos de prospecção mineral nos
corpos da SIC.

Palavras-chave: rochas máfico-ultramáficas, complexos acamadados, fracionamento magmático, Suíte Intrusiva Cateté, EGP,
sulfetos de Ni-Cu e cromita.

INTRODUÇÃO
Ao se analisar o registro da evolução geológica da

Terra, percebe-se a existência de períodos caracterizados por
atividade magmática mais intensa (Ernst e Buchan, 2001).
Estes estão bem caracterizados no Fanerozóico e são
interpretados como resultantes da  atuação episódica de
eventos relacionados a plumas mantélicas (Saunders et al.
1996). A periodicidade desses eventos no Arqueano e no
Proterozóico é sugerida pela concentração de  magmatismo
primitivo em intervalos específicos de tempo (Ernst e

Buchan 2001). O limiar do Paleoproterozóico (2,5–2,4
Ga) é caracterizado por uma série de manisfestações de
magmatismo máfico, registrada em todo o planeta (Vogel
et al. 1998), na forma de enxames de diques, soleiras e
intrusões acamadadas, algumas de grandes dimensões.
Exemplificando as intrusões acamadadas e/ou suítes de
intrusões acamadades (Fig. 1) neste período, podem ser
citadas: Great Dyke (Zimbabwe), Jimberlana (Austrália),
Penikat e Kemi (Fenoscandinávia) East Bull Lake
(Canadá) e Mysore State Dyke Swarm (Índia).
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O Corpo Máfico-Ultramáfico da Serra da Onça,
pertencente à Suíte Intrusiva Cateté - SIC, apresenta idade
isocrônica Sm-Nd (rocha e minerais) de 2378 ± 55,5 Ma
(MSWD = 3,9886) (Macambira e Tassinari 1998), a qual pode
ser extendidada aos demais corpos da mencionada suíte. Este
fato é sugestivo de que o magmatismo Cateté seja sincrônico
ao mencionado evento global do início do Paleoproterozóico.
Integrando os dados, destaca-se a importância do contexto
apresentado, visto que os complexos acamadados desse
período são hospedeiros de mineralizações magmáticas
importantes, especialmente de Elementos do Grupo da Platina-
EGP (Great Dyke e Penikat) e cromita (Kemi e Great Dyke).

O presente estudo tem por objetivo apresentar as
principais características da estratigrafia magmática dos
complexos acamadados da SIC, destacando a existência de
variações significativas entre os corpos, como conseqüência
de diferentes processos evolutivos e discutir preliminarmente
as suas implicações geotectônicas e metalogenéticas.
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Figura 1- Localidades com significante magmatismo máfico e evidência
de rift continental com idade de 2,5 – 2,46 Ga. 1 – Suíte Intrusiva Acamadada
East Bull Lake,  enxame de diques Hearst-Matachewan, grupo de rochas
vulcânicas Elliot Lake. 2 – Suíte Intrusiva Acamadada Fennoscandian,
enxames de diques Viianki, grupo de rochas vulcânicas Sumi. 3 – parte do
enxame de diques Scourie. 4 – Complexo de Great Dyke. 5 – enxame de
diques Mysore State, rochas vulcânicas Aravalli. 6 – Complexo de Jimberlana
e de dique de Binneringie. 7 – diques e rochas vulcânicas do
Hamersley Range. 8 – diques com alto Mg de Vestfold Hills (Vogel
et al. 1998). 9 – Suíte Intrusiva Cateté.

CONTEXTO GEOLÓGICO REGIONAL
A Suíte Intrusiva Cateté foi proposta por Macambira

e Vale (1997) no mapeamento geológico da Folha São Felix
do Xingu (SB.22-Y-B), situada na porção sudoeste da
Província Mineral de Carajás. Sob o ponto de vista
geotectônico está localizada na porção sul do Cráton
Amazônico e, mais particularmente, na região central do Bloco
Araguacema. (Hasui et al. 1984).

De acordo com as conceituações e os mapeamentos
geológicos executados por Araújo e Maia (1991) e Macambira
e Vale (1997), na região de trabalho, foram identificados os
seguintes compatimentos tectônicos (Fig. 2): Terreno Granito-
Greenstone do Sul do Pará, Cinturão de Cisalhamento
Itacaiúnas e Bacia do Médio Xingu.

O Terreno Granito-Greenstone do Sul do Pará, de idade
neoarqueana, ocupa a porção sudeste da área em estudo e
está constituído por rochas metavulcano-sedimentares do
Grupo Tucumã intrudidas pelo Granodiorito Rio Maria. O
Cinturão de Cisalhamento Itacaiúnas, também de idade
arqueana, que ocupa a maior porção da região de trabalho,
apresenta-se fortemente lenticularizado segundo E-W e está
constituído, da base para o topo do empilhamento
estratigráfico, pelo Complexo Pium (granulitos), Grupo
Sapucaia (seqüência metavulcano-sedimentar) Complexo
Xingu (gnaisses e migmatitos), Gnaisse Estrela, grupos Grão
Pará, Aquiri, São Felix (seqüências metavulcano-
sedimentares) e Granito Plaquê (granitóides sincolisionais).
Na porção ocidental da região em estudo localiza-se a Bacia
do Medio Xingu, constituída por rochas vulcânicas do Grupo
Uatumã e sedimentares da Formação Triunfo.

Associados aos eventos distensivos do Proterozóico
estão presentes corpos da Suíte Intrusiva Cateté e
granitóides correlatos aos da Suíte Intrusiva Parauari e da
Suíte Intrusiva Velho Guilherme. Ao Mesozóico estão
relacionados os diques do Diabásio Cururu e ao Terciário,
as coberturas lateríticas.

A SIC é constituída por um conjunto de corpos com
comprimento de 10 a 25km, e largura  inferior a 4km,  orientados
preferencialmente segundo as direções  E-W e N-S,
concordantes com os principais trends estruturais do Cinturão
Itacaiúnas. Exibem características que sugerem para um
posicionamento em ambiente intraplaca continental,   são
intrusivos em rochas do Complexo Xingu, Granito Plaquê e
Grupo São Felix, em regime extensional anorogênico. São
corpos de natureza máfico-ultramáfica, acamadados, não
deformados, não metamorfisados e estratigraficamente
constituídos, da base para o topo, por serpentinitos,
peridotitos, piroxenitos e  rochas gabróicas. Apresentam idade
proterozóica, e vocação metalogenética para EGP, sulfetos
de Ni-Cu e cromita.

Os corpos da SIC, de acordo com a sua estratigrafia
magmática, podem ser divididos em 3 tipos: Serra da Onça,
Serra do Puma e Serra do Jacaré (Fig. 3).

CORPO MÁFICO-ULTRAMÁFICO DA SERRA DA ONÇA
Apresenta forma alongada com aproximadamente

25 km de extensão e largura inferior a 4 km (Fig. 3).
Apresenta-se orientado segundo a direção E-W. Os dados
de campo (Macambira 1997) sugerem que se trata de um
corpo tabular com mergulho (40º-45º) para sul. O corpo Serra
da Onça é  intrusivo em rochas arqueanas do Complexo Xingu
e do Granito Plaquê, o que é evidenciado pelo metamorfismo
e deformação pervasiva das encaixantes, assim como pela
relação cronológica do corpo intrusivo (Macambira 1997) e
suas encaixantes (Avelar 1996).  As relações de contato,
entretanto, não são expostas devido à escassez de afloramentos
na zona de contato. Borda de resfriamento (chilled margin) e
auréola de metamorfismo de contato não foram identificadas.
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O Corpo Serra da Onça (Fig. 4) consiste, da base para o topo
do empilhamento estratigráfico, de uma Zona Ultramáfica,
na qual predominam dunitos mineralogicamente constituídos
por Ol+Chr cumulados (abreviaturas segundo Kretz 1983),
com ortopiroxenitos (Opx cumulados) associados, e uma Zona
Máfica caracterizada predominantemente por gabbronoritos
(Pl+Opx/Pgt+Cpx cumulados). A pigeonita é caracterizada
tanto pela abundância de lamelas de exsolução de
clinopiroxênio, indicativas de uma composição original com
um conteúdo da molécula de wolastonita elevado, como pela
existência de duas direções de lamelas de exsolução com
simetria monnoclínica. Os diversos litotipos exibem uma
grande homogeneidade textural e mineralógica, ocorrem em
faixas paralelas acompanhando a direção E-W do corpo
máfico-ultramáfico, configurando um padrão acamadado.

A Zona Ultramáfica consiste predominantemente de
dunito (Ol+Chr cumulado) com grão médio e textura
adcumulática (Fig. 5A). Embora o dunito apresente
serpentinização moderada a intensa, núcleos de olivina são
preservados na maioria das amostras não laterizadas. A
cromita ocorre como mineral acessório (1-3 % vol.) na forma
de cristais euédricos de grão fino geralmente concentrados
no contato entre os cristais maiores de olivina (Fig. 5A). O
ortopiroxênio é o mineral intercumulus mais freqüente nos

dunitos, ocorrendo eventualmente como grandes oikocrysts
englobando olivina e cromita. Os cumulados com maior
percentagem de ortopiroxênio intercumulus são harzburgitos
com textura variando de mesocumulática e ortocumulática.
Os ortopiroxenitos (Opx cumulado) ocorrem como duas
camadas principais no topo da Zona Ultramáfica, e camadas
situadas na porção oeste do corpo (Fig. 3), cuja relação
estratigráfica é ainda incerta. Ortopiroxenitos têm grão médio
a grosso e textura predominantemente adcumulática. Ocorrem
variações de olivina ortopiroxenito (Fig. 5B) (Ol+Opx+Chr
cumulado), ortopiroxenito com cromita (Opxc+Chr)
cumulado e ortopiroxenito (Opx cumulado) com plagioclásio
(Fig. 5C) e/ou clinopiroxênio intercumulus. A seqüência de
cristalização da Zona Ultramáfica é caracterizada por Ol+Chr;
Ol+Opx+Chr; Opx+Chr; Opx.

A Zona Máfica (Fig. 4) consiste basicamente de
cumulados à plagioclásio e dois piroxênios. Na base da Zona
Máfica ocorrem gabronoritos com grão médio e textura
adcumulática, caracterizados por Pl + Opx + Cpx (Fig. 6A).
Em direção ao topo, o ortopiroxênio desaparece como fase
cumulus, dando lugar a pigeonita invertida que ocorre
freqüentemente como grandes oikocrysts com inclusões de
plagioclásio e clinopiroxênio. Os gabronoritos com pigeonita
invertida (Fig. 6B) têm grão médio a grosso e texturas que
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variam de adcumuláticas a ortocumuláticas. Cumulados à
magnetita e ilmenita estão restritos à uma faixa de magnetita
gabronorito com cerca de 100 metros de largura (Fig. 4). A faixa
de magnetita gabronorito têm continuidade ao longo do
Complexo Onça e representa um importante marcador
estratigráfico. Apresenta textura adcumulática equigranular de
grão médio, com clinopiroxênio, pigeonita (invertida),
plagioclásio e óxidos de Fe-Ti (magnetita e ilmenita) como fases
cumulus (Fig. 6C). A ilmenita ocorre tanto como cristais
individuais associada à magnetita, indicando que trata-se de uma
fase cumulus, como na forma de exsoluções abundantes na
magnetita em amostras que não têm cristais individuais de
ilmenita. O ortopiroxênio volta a aparecer como fase cumulus
na parte superior do corpo da Serra da Onça, substituindo a
pigeonita. Destaca-se a presença de noritos nos quais o

ortopiroxênio é a única fase cúmulos, com textura ortocumulática
e plagioclásio e clinopiroxênio intercumulus. A alternância de
cumulados observada na Zona Máfica sugere a existência de
injeções sucessivas de magma na câmara magmática,
ocasionando inversões na sequência de cumulados. Gabronorito
(Opx+Cpx+Pl cumulado) cumulado com textura multivariada e
contendo enclaves abundantes de composição gabronorítica é
observado em afloramentos na parte superior da estratigrafia.
Os enclaves apresentam dimensões variáveis (< 60cm) e textura
granoblástica de grão fino, assim como fases cumulus indicativas
de um maior fracionamento (Opx+Cpx+Pl+Mag), sugerindo que
parte da câmara magmática foi englobada durante as novas
injeções de magma. A sequência de cristalização proposta para
a Zona Máfica é caracterizada por Opx+Cpx+Pl; Pgt+Cpx+Pl;
Pgt+Cpx+Pl+Mag+Ilm.

Figura 3 - Mapa geológico simplificado dos corpos da Suíte Intrusiva Cateté.
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Figura 4 - Coluna litoestratigráfica com as variações dos minerais cumulus dos corpos das serras da Onça, Puma e Jacaré. Abreviações segundo Kretz (1983).
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Figura 5 - Fotomicrografias de amostras da Zona Ultramáfica do corpo
Serra da Onça. A) Dunito (Ol+Chr cumulado) com textura adcumulática.
Notar olivina (Ol) parcialmente serpentinizada e cromita (Chr) em N// (nicóis
paralelos). B). Olivina ortopiroxenito (Ol+Opx+Chr cumulado) em N//. C)
Ortopiroxenito (Opx cumulado) com plagioclásio (Pl) intercumulus em N//.

A seqüência de cristalização da Serra da Onça é
caracterizada por por Ol+Chr; Ol+Opx+Chr; Opx+Chr; Opx;
Opx+Cpx+Pl; Pgt+Cpx+Pl; Pgt+Cpx+Pl+Mag+Ilm, indicando
uma sequência de cristalização semelhante àquela observada
no Great Dyke (Wilson 1982) e na Série Acamadada Inferior
do Complexo de Niquelândia (Ferreira Filho et al. 1998).
Destaca-se na Serra da Onça a ausência de cromititos (Chr
cumulados) e websteritos (Opx+Cpx cumulados) o que
eventualmente reflete apenas uma amostragem deficiente
devido à limitação de afloramentos e ausência de sondagens.

Os dados estratigráficos indicam um fracionamento extensivo
à partir de composições originais primitivas, em uma câmara
magmática dinâmica. A Zona Ultramáfica é extensa e representa
cerca de 40 % da área do Corpo Serra da Onça (Figs. 3 e 4). A
abundância relativa de rochas ultramáficas sugere que a parte
superior da Zona Máfica, representativa do topo da câmara,
esteja suprimida. Este fato é também sugerido pela ausência
de termos indicativos do final de fracionamento (com apatita
cumulus e/ou quartzo intercumulus) e a presença dos termos
mais fracionados, com magnetita e pigeonita cumulus, restrita
à parte intermediária da Zona Máfica.

Figura 6 - Fotomicrografias de amostras da Zona Máfica do corpo Serra da
Onça. A) Gabronorito (Pl+Cpx+Opx cumulado) em N//. B) Gabronorito
(Pl+Cpx+Pgt cumulado). Notar as lamelas de exsolução abundantes na
pigeonita invertida (Pgt) em N//. C) Magnetita gabronorito
(Pl+Cpx+Pgt+Mag+Ilm cumulado) em N//.
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CORPO MÁFICO-ULTRAMÁFICO DA SERRA DO PUMA
Exibe forma alongada, com cerca de 27 km de extensão

e largura variável de 1,5 a 2,5 km, disposto segundo ENE-WSW.
O corpo Serra do Puma é interpretado como intrusivo em rochas
arqueanas do Complexo Xingu e do Granito Plaquê (Fig. 3). O
acamadamento magmático sugere, a semelhança do que foi
observado na Serra da Onça, que o corpo apresenta um formato
tabular com suave (30º) megulho para sul. As relações de contato
não são expostas devido à escassez de afloramentos na zona de
contato. O corpo Serra do Puma (Fig. 4) consiste de uma Zona
Ultramáfica, na qual predominam dunitos (Ol+Chr cumulados)
e uma Zona Máfica caracterizada predominantemente pela
intercalação de gabros (Pl+Cpx cumulados) e lherzolitos (Ol+Chr
cumulado com Cpx e Opx intercumulus). Estes litótipos ocorrem
como faixas, segundo a maior direção do corpo, dispostas de
maneira paralela, configurando um padrão acamadado (Fig. 3).

A Zona Ultramáfica consiste predominantemente de
dunito (Ol+Chr cumulado) com grão médio e textura
adcumulática. O dunito apresenta serpentinização
moderada a intensa. Devido ao intemperismo e laterização
a olivina não está preservada na maioria dos afloramentos
de dunitos. A cromita ocorre como mineral acessório (1-3
% vol.) na forma de cristais euédricos de grão fino,
geralmente concentrados no contato entre os cristais
maiores de olivina. Ortopiroxênio e clinopiroxênio (Fig.
7A) aparecem como minerais intercumulus frequentes nos
dunitos ocorrendo eventualmente como oikocrysts
centimétricos englobando olivina e cromita. Os cumulados
com maior percentagem de piroxênio intercumulus são
classificados como lherzolitos (Figs. 7B e C).

A Zona Máfica (Fig. 4) consiste basicamente de gabros
e lherzolitos interacamadados com clinopiroxenitos (Fig. 8A)
subordinados. Os gabros consistem de plagioclásio e
clinopiroxênio (Pl+Cpx cumulado) com textura adcumulática
e grão médio (Figs. 8B e C). Variações na percentagem relativa
das fases cumulus resultam em alternâncias de gabros e
leucogabros, eventualmente desenvolvendo acamadamento
rítmico em escala de afloramento (1-10 cm). Laminação
magmática é eventualmente definida pela orientação de
cristais tabulares de plagioclásio em leucogabros.  Os
clinopiroxenitos (Cpx cumulados) são rochas de grão médio
e textura adcumulática que ocorrem associadas aos gabros.

Apresentam variações de olivina clinopiroxenitos
(Ol+Cpx cumulado) e clinopiroxenitos à plagioclásio (Fig.
8A) (Cpx cumulado com PL intercumulus), com contatos
gradacionais entre os diversos litotipos. Os lherzolitos
ocorrem como rochas de grão médio a grosso e textura orto a
mesocumulática (Figs. 7B e C). Consistem de olivina e
cromita cumulus e percentagens variáveis de clinopiroxênio
e ortopiroxênio intercumulus. Os piroxênios ocorrem
frequentemente como oikocrysts centimétricos com inclusões
abundantes de olivina. A cromita ocorre em proporções
cotéticas (1-3 % vol.) na forma de cristais euédricos de
grão fino geralmente inclusos em oikocrysts de piroxênio.

Muitos afloramentos de lherzolito apresentam autólitos de gabro
com dimensões centimétricas a métricas. Os autólitos de gabro
têm distribuição heterogênea, formas irregulares e tendem a
estar parcialmente assimilados pela encaixante ultramáfica. Em

Figura 7- Fotomicrografias de amostras do corpo Serra do Puma. A) Dunito
(Ol+Chr cumulado) com textura  mesocumulática. Notar olivina (Ol)
parcialmente serpentinizada e clinopiroxênio (Cpx) intercumulus em N//.
B). Lherzolito (Ol+Chr cumulado) com textura mesocumulática. Notar
clinopiroxênio (Cpx) com inclusões de olivina e cromita (pequenos cristais
opacos euédricos) em N//. C) Lherzolito (Ol+Chr cumulado) com
plagioclásio. A fotomicrografia mostra parte de um oikocryst de
clinopiroxênio com inclusões de olivina (textura ortocumulática)
parcialmente serpentinizada. Notar a presença de dois cristais de plagioclásio
(Pl) inclusos no clinopiroxênio em  N//.
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faixas com autólitos abundantes a rocha encaixante é um
lherzolito com plagioclásio intercumulus e/ou ripas de
plagioclásio inclusas em oikocrysts de piroxênio (Fig. 7C).
Estes dados indicam uma assimilação extensiva dos gabros
durate as novas injeções de magma, evidenciando um
comportamento dinâmico da câmara magmática.

A seqüência de cristalização da Serra do Puma é
caracterizada por Ol+Chr; Ol+Cpx; Cpx; Cpx+Pl. Destaca-
se na Serra do Puma a cristalização de apenas um tipo de
piroxênio cumulus na Zona Máfica; clinopiroxênio (alto Ca)
forma-se sem a cristalização concomitante de um piroxênio
com baixo Ca (ortopiroxênio ou pigeonita).

A estratigrafia magmática indica um fracionamento
extensivo a partir de composições originais primitivas, em uma
câmara magmática dinâmica. A Zona Ultramáfica é extensa e
representa cerca de 75 % da área aflorante do corpo da Serra do
Puma (Fig. 3). A abundância relativa de rochas ultramáficas
sugere que a parte superior da Zona Máfica, representativa do
topo da câmara, esteja suprimida. Este fato é também sugerido
pela ausência de termos indicativos do final de fracionamento
(com apatita cumulus e/ou quartzo intercumulus) e o
interacamadamento de lherzolitos e gabros em toda Zona Máfica.

CORPO MÁFICO-ULTRAMÁFICO DA SERRA DO
JACARÉ

Este corpo, juntamente com os do Igarapé Carapanã e
da Serra do Jacarezinho, formam um grupo de intrusões
distintas dos corpos descritos (Fig. 3). Apresentam formas
alongadas, com comprimentos variando de 9 a 21 km, larguras
de 1,5 a 3,5 km, dispostos aproximadamente segundo a
direção N-S e intrusivos em rochas arqueanas do Granito
Plaquê e do Grupo São Felix. Sob o ponto de vista litológico
são constituídos por serpentinitos (antigos peridotitos) e,
secundariamente, por pequenos corpos de piroxenitos e
gabronoritos. Os cumulados são representados essencialmente
por Ol+Chr cumulados, com cumulados máficos muito
subordinados (Fig. 4).

O corpo Serra do Jacaré têm orientação geral N-S e não
apresenta afloramentos que permitam estabelecer o mergulho
das camadas. Está constituido principalmente de serpentinitos,
geralmente intemperizados. Sob o ponto de vista petrográfico,
consiste essencialmente de dunito (Ol+Chr cumulado) com grão
médio e textura adcumulática. O dunito apresenta
serpentinização intensa e olivina não está preservada nos
afloramentos investigados. A cromita ocorre em proporções
cotéticas (1-3 % vol.) na forma de cristais euédricos de grão
fino geralmente concentrados no contato entre cristais de
olivina. O ortopiroxênio é o mineral intercumulus mais
freqüente nos dunitos, ocorrendo eventualmente como grandes
oikocrysts englobando olivina e cromita. O ortopiroxênio
também mostra serpentinização pervasiva e está muito
raramente preservado. Os cumulados com maior percentagem
de ortopiroxênio intercumulus são harzburgitos com textura
variando de mesocumulática e ortocumulática.

Figura 8- Fotomicrografias de amostras do corpo Serra do Puma.
A) Clinopiroxenito (Cpx cumulado) com plagioclásio (PL)
intercumulus. Textura mesocumulática em N//. B) Leucogabro (Pl+Cpx
cumulado). Notar laminação magmática definida pela orientação dos cristais
tabulares de plagioclásio (Pl) e clinopiroxênio (Cpx). Textura adcumulática em
N//. C) Gabro (Pl+Cpx cumulado). Textura adcumulática em N//.

O corpo da Serra do Jacaré, assim como os corpos do
Igarapé Carapanã e Serra do Jacarezinho, são essencialmente
ultramáficos. Este fato sugere que os mesmos representem a
porção inferior de complexos acamadados originalmente
maiores.

CONCLUSÕES
Os corpos acamadados que formam a Suíte Intrusiva Cateté

resultam de processos de fracionamento magmático a partir de
magmas primitivos alojados em crosta continental siálica.
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Os dados geológicos e petrográficos apresentados permitem
estabelecer algumas conclusões significativas sobre a natureza
destes corpos.

A alta freqüência de cumulados ultramáficos (Ol+Chr
cumulado), em todos os corpos da SIC, atesta a natureza
primitiva do magma parental destes corpos. A abundância de
rochas ultramáficas indica uma razão entre cumulados
ultramáficos e máficos que não corresponde à razão esperada
a partir do fracionamento de magmas básicos (Ghiorso e
Carmichael 1987). Esta relação é particularmente crítica para
os corpos essencialmente ultramáficos, como por exemplo o
corpo da Serra do Jacaré, o qual possivelmente corresponde
à porção inferior de corpos com dimensões originalmente
maiores. O corolário principal deste fato é o de indicar que o
volume original de magma primitivo alojado na crosta foi
muito maior do que aquele indicado pelos corpos aflorantes.
Considerando que todos os depósitos de classe internacional
de sulfetos magmáticos estão associados a eventos
magmáticos de grande porte (Naldrett 1999), a taxa elevada
de cumulados ultramáficos tem importância na avaliação do
potencial metalogenético da Suíte Intrusiva Cateté.

A estratigrafia dos corpos da Suíte Cateté, assim
como várias estruturas primárias, evidenciam a natureza
dinâmica das câmaras magmáticas nas quais os corpos
evoluíram. O acamadamento observado em diversos corpos
e a repetição das camadas é sugestivo de que a origem desses
corpos esteja associada a um processo de múltiplas injeções
de magma. Os estudos de Macambira (1997) sugerem para o
corpo da Serra da Onça, uma origem a partir de um magma
toleítico, de proveniência mantélica, sendo que a extensão
desta hipótese aos demais corpos da mencionada suíte, está
sendo investiga através de estudos petrológicos e
geocronológicos detalhados.

Conforme apresentado nas colunas litoestratigráficas
(Fig. 4), a sequência de cristalização do corpo da Serra da
Onça é distinta daquela apresentada pelo corpo da Serra do
Puma, na qual o Cpx tem uma cristalização precoce (Ol+Chr;
Cpx; Cpx+Pl). Outro fato significativo é a alternância de
rochas ultramáficas (lherzolitos) e máficas (gabros) na zona
máfica do corpo da Serra do Puma. As diferenças
estratigráficas e do padrão de fracionamento observadas entre
os corpos das serras da Onça e do Puma atestam a sua evolução
como corpos distintos. Portanto, cada corpo deve ser
considerado como um sistema individual, representando uma
câmara magmática com características próprias. Deste modo,
a vocação metalogenética de cada corpo deve ser considerada
individualmente, o que conduz a implicações na avaliação
metalogenética e no planejamento dos trabalhos de prospecção
mineral dos corpos da Suíte Cateté.

Estudos petrológicos e geocronológicos estão sendo
desenvolvidos com vistas ao melhor entendimento desses
corpos no contexto geotectônico regional. Considerando o
potencial geológico dos corpos máfico-ultramáficos da Suíte
Cateté para conter mineralizações magmáticas de Ni-Cu-Co-

EGP, estes estudos vão permitir uma comparação mais
adequada da SIC com ambientes geológicos similares
localizados em outras regiões, auxiliando o trabalho de seleção
de alvos para prospecção mineral.

Com relação ao conjunto Serra do Jacaré/Serra do
Jacarezinho/Igarapé Carapanã, por serem constituídos
essencialmente de cumulados ultramáficos, não permite uma
comparação do padrão de fracionamento conforme discutido para
os corpos das serras da Onça e Puma. Entretanto, no domínio
daqueles corpos foram mapeadas pequenas intrusões (?), as quais
estão sendo estudadas objetivando uma melhor caracterização
do processo magmático.
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ABSTRACT

MAGNETIC PETROLOGY OF THE PALEOPROTEROZOIC REDENÇÃO GRANITE, SOUTHEASTERN AMAZONIAN CRATON
The Redenção Granite batholith is representative of the Paleoproterozoic anorogenic magmatism of the Carajas Province. Magnetite

(Mt), ilmenite (Ilm), hematite (Ht) and goethite (Gt) are the opaque oxide minerals observed. Pyrite (Py) is the only sulfide mineral described.
Six textural types of Ilm are distinguished: individual (I) Ilm; internal and external composite (C) Ilm; sandwich (S) Ilm; patch (P) Ilm; trellis
(T) Ilm. Titanomagnetite (TMt), I and C Ilm crystallized in the early magmatic stage. During the magmatic stage, Ilm was destabilized and
partially replaced for titanite. At the beginning of the subsolidus stage, TMt was affected by oxidation-exsolution processes and transformed
into Mt + T Ilm intergrowths. Hematization of Mt and oxyhydration (Gt formation) occurred later at lower temperatures. The Redenção
Granite facies are characterized by high values of the magnetic susceptibility (MS), which decrease with magmatic differentiation (amphibole
+ biotite ± clinopiroxene facies → biotite facies → leucogranites). The high modal Mt contents justify the high MS values. Positive correlations
among MS and modal contents of opaque minerals, amphibole and total of mafic minerals are due to the fact that the less evolved facies have
the highest contents of the mentioned minerals, and demonstrated the increase of modal Mt parallel to these minerals. Chlorite and MS
display a negative correlation. Chlorite is enriched in the more evolved facies in which deuteric alteration was more intense and the Mt is more
commonly replaced for Ht. Positive correlations among MS and Fe

2
O

3
, FeO, MgO and TiO

2 
contents and negative correlations between MS

and Fe
2
O

3
/FeO ratios are coherent with the mentioned relationships between MS and modal mineral content. The magnetic characteristics and

the high Fe
2
O

3
/FeO ratios of the Redenção Granite allow to classify it as a magnetite series granite. Occurrence of the titanite + Mt + quartz

assemblage in all facies and high Fe
2
O

3
/FeO ratios indicate that relatively oxidizing conditions, with fO

2
 conditions near those of NNO and

HITMQ buffers, prevailed during the crystallization of the Redenção Granite.

Keywords: Anorogenic granite, magnetite, ilmenite, magnetic susceptibility, oxygen fugacity, typology.

RESUMO

O Granito Redenção é um exemplo do extenso magmatismo anorogênico formado no final do Paleoproterozóico na Província Mineral
de Carajás. Os minerais óxidos de Fe e Ti identificados neste granito foram magnetita (Mt), ilmenita (Ilm), hematita (Ht) e goethita (Gt). Pirita
(Py) foi o único sulfeto descrito. A Ilm é representada por seis tipos texturais: 1- como cristais isolados, classificada como ilmenita individual
(Ilm I); 2- em cristais geralmente mais regulares associados a Mt, seja no interior dos cristais da mesma (Composite ou composta interna; Ilm
Cint), seja agregados a ela (Composite externa; Ilm Cext); 3- como faixas contínuas no interior da Mt (Sanduíche; Ilm S); 4- como manchas
irregulares na Mt (patch ou manchas; Ilm P); 5- como lamelas de exsolução nos cristais de Mt (Trellis ou treliça; Ilm T). Titanomagnetita
(TMt), Ilm I, Ilm Cext e Py formaram-se no estágio precoce da cristalização. Ainda no estágio magmático, ocorreu a desestabilização da Ilm
formando titanita. No estágio subsolidus, houve a transformação da TMt original em Mt + Ilm T, através do processo de exsolução-oxidação.
Ainda neste estágio, porém a temperaturas mais baixas,  condições mais oxidantes levaram à transformação da Mt em Ht e Gt (oxi-hidratação).
O Granito Redenção é caracterizado por valores de suscetibilidade magnética (SM) relativamente elevados para granitos, os quais decrescem
no sentido da diferenciação magmática (fácies com anfibólio + biotita ± clinopiroxênio → fácies com biotita → leucogranitos). O conteúdo
expressivo de Mt nas diferentes fácies justifica os valores elevados de SM. Correlações positivas entre SM e conteúdos modais de minerais
opacos, anfibólio e total de minerais máficos refletem o fato que as fácies menos evoluídas geoquimicamente apresentam conteúdos mais
elevados dos minerais mencionados, e demonstram o aumento do conteúdo de Mt, paralelamente aos destes minerais.  Constata-se uma
tendência de correlação negativa entre SM e clorita, fase mais abundante nas fácies cristalizadas mais tardiamente, cujas transformações tardi
a pós-magmáticas foram mais intensas e que apresentam substituição mais intensa de Mt por Ht. Correlações positivas entre SM e Fe

2
O

3
,

FeO, MgO e TiO
2
 e negativas entre SM e Fe

2
O

3
/FeO são coerentes com as relações observadas entre SM e o conteúdo mineral. As características

magnéticas e as razões Fe
2
O

3
/FeO, geralmente elevadas (entre 1 e 2), do Granito Redenção, permitem classificá-lo como granito da série

magnetita. A presença constante da associação mineral titanita + Mt + quartzo e as razões Fe
2
O

3
/FeO elevadas, indicam que sua cristalização

se deu em condições relativamente oxidantes, com fO
2
 próxima a dos tampões HITMQ e NNO.

Palavras-chave: Granito anorogênico, magnetita, ilmenita, suscetibilidade magnética, fugacidade de oxigênio, tipologia.
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INTRODUÇÃO
A região de Redenção está localizada na porção sul

do Terreno Granito-Greenstone de Rio Maria (Fig. 1), borda
sudeste do Cráton Amazônico (Almeida et al. 1981), dentro
da Província Amazônia Central (Tassinari e Macambira 1999)
ou Carajás (Santos et al. 2000). Este terreno é formado por
seqüências greenstone (Supergrupo Andorinhas) e granitóides
tonalítico-trondhjemítico-granodioríticos (TTG; Tonalito
Arco Verde, Trondhjemito Mogno; Complexo Tonalítico
Caracol e Trondhjemito Água Fria), granitóides
dominantemente granodioríticos com alto Mg (Granodiorito
Rio Maria), e leucogranitos potássicos (granitos Xinguara,
Mata Surrão, Guarantã e correlatos). As diversas unidades
mencionadas possuem idades arqueanas (2,97 a 2,87 Ga;
Pimentel e Machado 1994, Macambira e Lafon 1995,
Dall’Agnol et al. 1997, Leite 2001). Durante o
Paleoproterozóico, tanto o Terreno Granito-Greenstone de Rio
Maria quanto o Bloco Carajás foram palco de um extenso
magmatismo granítico anorogênico (Dall’Agnol et al. 1994,
1999, Teixeira 1999). Um dos inúmeros corpos graníticos
relacionados com este magmatismo é o pluton Redenção. Este,
assim como os demais granitos anorogênicos da Província
Mineral de Carajás, possui idade de 1,88 Ga (Barbosa et al.
1995), característica metaluminosa a peraluminosa e
assinatura tipo-A (Oliveira 2001).

A assinatura magnética de uma rocha está
diretamente relacionada ao seu conteúdo de minerais
ferromagnéticos, daí a importância da determinação da
natureza e dos fatores que controlam o equilíbrio das fases
minerais opacas (Buddington e Lindsley 1964, Haggerty
1981a b, Spencer e Lindsley 1981), nas quais se inclui a
magnetita, principal mineral ferromagnético. Recentemente
o termo petrologia magnética (Wasilewski e Warner 1988,
Frost 1991) foi utilizado para denominar estudos de
propriedades magnéticas de rochas integrados à petrologia
convencional. Estudos de suscetibilidade magnética (SM)
também podem contribuir para a separação de fácies
precocemente diferenciadas daquelas mais tardias, uma vez
que, em rochas graníticas, costuma ocorrer o decréscimo
do conteúdo de minerais opacos com o avanço da
diferenciação magmática (McGrath 1970, Dall’Agnol et
al. 1988, Magalhães 1991). Estas aplicações são baseadas
no contraste entre as assinaturas e propriedades magnéticas
dos minerais óxidos de Fe e Ti. Os primeiros trabalhos
envolvendo dados de SM em granitóides do Cráton
Amazônico, foram realizados por Dall’Agnol et al. (1988).
Posteriormente, estudos mais detalhados procuraram
verificar as relações entre as variações petrográficas e
geoquímicas observadas em vários complexos granitóides
ou nas fácies de um mesmo corpo, que poderiam estar
relacionadas às variações no conteúdo e natureza dos
minerais óxidos de Fe e Ti e, por sua vez, com as variações
de SM (Magalhães e Dall’Agnol 1992, Figueiredo 1999).

Este trabalho foi elaborado com o objetivo de definir,
a partir dos dados de SM e minerais óxidos de Fe e Ti,
confrontados com dados petrográficos e químicos, as relações
entre o comportamento magnético e os processos magmáticos
e pós-magmáticos, bem como discutir as condições de
fugacidade de oxigênio (fO

2
) presentes em diferentes estágios

da evolução magmática do Granito Redenção. Tais dados
serão utilizados, ainda, para discutir a sua tipologia e avaliar
o potencial metalogenético das suas diferentes fácies.

ASPECTOS PETROGRÁFICOS
O maciço Redenção, intrusivo em monzogranitos e

granodioritos correlacionados aos granitos Xinguara ou
Guarantã e no Tonalito Arco Verde, é formado por rochas de
composição monzogranítica com diques sienograníticos
associados (Fig. 2). Texturalmente predominam rochas
equigranulares grossas e seriadas (médias a grossas).
Localmente, há variedades porfiríticas, geralmente com matriz
fina e fenocristais médios a grossos. Com base nas variações
texturais e mineralógicas foram identificadas nove variedades
de granito: clinopiroxênio-biotita-anfibólio-monzogranito
grosso (CBAMzG), biotita-anfibólio-monzogranito grosso
(BAMzG), anfibólio-biotita-monzogranito grosso (ABMzG);
biotita-monzogranito grosso (BMzG), heterogranular médio
a grosso (BMzH) e porfirítico (BMzP); leucomonzogranito
heterogranular (LMzH) e equigranular médio (LMzE);
leucomicro-sienogranito (LMcS). Localmente, ocorrem
texturas rapakivi e anti-rapakivi. As diferentes fácies possuem
mineralogia similar, apresentando microclina, quartzo e
plagioclásio como minerais essenciais e mais desenvolvidos;
biotita, cloritizada em diferentes intensidades e, mais
raramente, clinopiroxênio e hornblenda, como varietais;
titanita, allanita, apatita e zircão como acessórios primários;
sericita-muscovita, epidoto ± fluorita como fases secundárias.
Os minerais máficos geralmente formam agregados com os
acessórios primários. A distribuição espacial das fácies indica
que o corpo é zonado com as fácies menos evoluídas e
portadoras de anfibólio situando-se nas porções periféricas,
mais arrasadas (porção sul), e as mais evoluídas nas partes
centrais e de maior relevo (Fig. 2).

Os dados modais (Tab. 1) mostram nos diagramas
Q-A-P (Streckeisen 1976) e Q-A+P-M (Fig. 3), uma
tendência de separação entre as várias fácies. No primeiro,
os CBAMzG concentram-se próximo do limite dos campos
monzogranito-granodiorito; as fácies ABMzG, BMzH, BMzG
e BMzP são essencialmente monzograníticas, porém as duas
primeiras concentram-se na porção central do campo e as duas
últimas aproximam-se mais do campo dos sienogranitos; já
as fácies LMzH e LMzE tendem a se aproximar do limite
monzo-sienogranito. Finalmente os LMcS, apresentam uma
ampla dominância no campo dos sienogranitos. No diagrama
Q-A+P-M, as fácies CBAMzG e BAMzG, onde o anfibólio é
o mineral máfico dominante, possuem valores médios de



117Oliveira D.C. et al. / Petrologia magnética do Granito Redenção, SE-Cráton Amazônico

minerais máficos (M) de 25 e 15% (Tab. 1), respectivamente,
e se separam claramente das demais. A fácies ABMzG
mostra conteúdo médio de M igual a 11%, comparativamente
elevado em relação às fácies onde a biotita é o principal
mineral máfico (M = 6 a 7%; BMzH, BMzG, BMzP).
Finalmente, os leucogranitos possuem valores médios de M
muito baixos, sempre menores que 3%. Isto revela que as
referidas fácies derivam de líquidos cada vez mais pobres
em constituintes ferromagnesianos, sugerindo, juntamente
com os dados geoquímicos (Oliveira 2001), um trend de
diferenciação magmática no sentido CBAMzG → BAMzG
→ ABMzG → BMzH+BMzG → BMzP → LMzH+LMzE
→ LMcS. Todas as fácies possuem conteúdos modais
expressivos de opacos, cujos valores médios decrescem das

fácies com anfibólio (3,5 a 1,8%) para os leucogranitos (0,6
a 0,4%), passando pelos biotita-monzogranitos (1,1 a 0,8%).

MINERAIS ÓXIDOS DE FE E TI
Foram identificados como minerais acessórios

constantes magnetita (Mt), ilmenita (Ilm), hematita (Ht),
geralmente representada pela variedade martita, e,
esporadicamente, goethita. Outro mineral opaco que ocorre
de forma disseminada, é a pirita (Py). Geralmente estão
associados aos minerais ferromagnesianos ou, mais
particularmente, com a titanita. As diversas fácies apresentam
muitas analogias mineralógicas em termos de minerais opacos,
mas elas apresentam variações marcantes nos seus conteúdos
modais e, principalmente, nas feições texturais dos mesmos.
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Figura 1- Mapa geológico simplificado do Terreno Granito-Greenstone de
Rio Maria (Fontes: Medeiros et al. 1987, Huhn et al. 1988, Docegeo 1988,
Souza et al. 1990, Althoff et al. 1991, Duarte 1992, Souza 1994, Araújo et
al. 1994, Vale e Neves 1994, Leite 2001, Oliveira 2001).
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Em razão disso, as descrições apresentadas a seguir, aplicam-
se às diferentes fácies do corpo, sendo que quando existirem
particularidades, as mesmas serão assinaladas.

Magnetita
A titanomagnetita original (TMt) apresenta-se

atualmente como Mt pobre em Ti, associada com diferentes
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Figura 2- Mapa geológico do corpo granítico Redenção (Oliveira 2001, modi-
ficado) e de suas encaixantes (Vale e Neves 1994, modificado).

tipos texturais de ilmenita (Fig. 4a,b,c,d). Cristais homogêneos
de Mt também ocorrem, entretanto, são mais raros. A magnetita
ocorre dominantemente como cristais hipidiomórficos e, mais
raramente, xenomórficos associados aos minerais
ferromagnesianos. Mostra contatos regulares com estes e
associa-se com outros minerais óxidos (Ilm e Ht). Por vezes,
distribue-se de forma aleatória, inclusa em minerais félsicos.
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Os cristais de Mt ocorrem quase sempre parcialmente
hematitizados (Fig. 4a), sendo a intensidade de hematitização
variável, porém aumentando claramente nas fácies mais evoluídas
(Fig. 4e). A hematita pode se desenvolver a partir das bordas dos
cristais ou se distribuir de forma regular em todo o cristal.

Observa-se, ainda, Mt bordejada por titanita (Fig. 4d).
Os contatos podem ser regulares ou levemente reentrantes,
sugerindo, no último caso, a existência de uma certa interação
entre os dois minerais.

Ilmenita
De acordo com a terminologia definida por

Buddington e Lindsley (1964), Haggerty (1981a) e
Dall’Agnol et al. (1997) para descrever os tipos texturais
de ilmenita, temos: (1) trellis ou treliça (Ilm T), aplicado a
lamelas de oxi-exsolução nos cristais de Mt (Fig. 4a); (2)
composite ou composta (Ilm C), corresponde a cristais de
ilmenita em contato com Mt, seja interna (Ilm Cint; Fig.
4b) ou externamente (Ilm Cext; Fig. 4c); (3) individual (Ilm
I), aqueles cristais que não acham-se intercrescidos ou em
contato com a Mt (Fig. 4f); (4) sanduíche (Ilm S), como
faixas contínuas no interior da Mt (Fig. 4d). Não são muito
freqüentes nas rochas estudadas; (5) patch ou manchas (Ilm
P), proposta para manchas irregulares no interior da Mt.

Segundo Buddington e Lindsley (1964) e Haggerty
(1981a), a Ilm T desenvolve-se em até três planos distintos
em um mesmo cristal de magnetita. A formação dos
intercrescimentos de Mt e Ilm T é atribuída à transformação
da TMt (solução sólida entre magnetita e ulvoespinélio),
através de processos de oxidação-exsolução, sintetizados na
reação abaixo (Buddington e Lindsley 1964):

6Fe TiO + O
(ulvoespinélio)

42 2 2Fe O + 6FeTiO
(magnetita) (ilmenita)

3 4 3

De acordo com Lindsley (1981) e Spencer e Lindsley
(1981), a formação da Ilm T ocorre a temperaturas inferiores
a 620ºC, caracterizando uma reação no estágio subsolidus.
Dall’Agnol et al. (1997) consideram que parte do processo
de oxi-exolução teve início ainda no estágio magmático. As
lamelas de Ilm T são mais desenvolvidas e mais abundantes
nas fácies de granulação grossa do Granito Redenção.

Ilm I e Ilm C estão presentes, principalmente, nas fácies
menos evoluídas, embora também sejam observadas nos
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Figura 3 - Diagramas modais QAP (Streckeisen 1976) e Q-(A+P)-M para
as diversas fácies do Granito Redenção.

(  ) Número de amostras analisadas. Abreviações conforme figura 3.

Fácies
Mineral

CBAMzG
(4)

BAMzG
(6)

ABMzG
(10)

BMzG
(10)

BMzH
(7)

BMzP
(8)

LMzH
(10)

LMzE
(3)

LMcS
(7)

Quartzo 21,5 25,8 29,2 30,4 32,7 31,8 33,6 30,5 32,5
K-feldspato 20,3 25,9 30,5 33,7 29,8 34,0 39,0 40,0 42,7
Plagioclásio 33,0 33,0 29,3 29,0 31,4 27,8 24,7 27,8 21,8
Biotita 7,9 5,9 5,6 4,4 4,1 3,0 1,0 0,6 1,3
Anfibólio 11,2 6,2 2,5 0,3 <0,1 0,3 - - -
Clinopiroxênio 1,4 Tr - - - - - - -
Opacos 3,5 2,1 1,8 1,1 0,8 0,8 0,6 0,4 0,6
Titanita 1,1 0,8 0,8 0,8 0,6 0,4 <0,1 Tr 0,2
Allanita 0,1 - <0,1 0,1 <0,1 0,3 - - -
Clorita - 0,1 0,2 0,4 0,7 1,3 0,4 0,6 0,7
Muscovita - - - - - - 0,4 Tr <0,1
Fluorita - - - - - Tr <0,1 0,7 <0,1
Acessórios(Ap+Zr) 0,2 0,1 0,1 <0,1 <0,1 0,1 0,1 0,1 <0,1

Félsicos 74,8 84,7 89,1 93,0 93,8 93,6 97,3 98,3 97,0
Máficos 25,5 15,1 11,1 6,9 6,3 6,2 2,6 1,7 2,8

Tabela 1- Composições modais médias das diversas fácies do Granito Redenção.
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Figura 4- Fotomicrografias (luz refletida e nicóis paralelo): Aspectos texturais dos minerais opacos do Granito Redenção. a) Cristal de titanomagnetita transformado
em intercrescimento de magnetita (Mt) e ilmenita trellis (Ilm T; processo de exsolução-oxidação) e incipientemente martitizado; b) Cristal de ilmenita composite
interna (Ilm Cint) associado à Mt incipientemente martitizada; c) Cristal de ilmenita composite externa (Ilm Cext) associado a Mt incipientemente martitizada.
Notar o contato regular entre a Mt e a Ilm Cext; d) Cristal de Mt bem preservado mostrando ao centro uma lamela de ilmenita sanduíche (Ilm S). Notar que a Mt
está inclusa em biotita e apresenta uma coroa de titanita; e) Cristal hipidiomórfico de Mt intensamente martitizado, restando apenas manchas no interior do
cristal; f) Cristal de ilmenita individual (Ilm I) com lamelas regulares de hematita; g) Cristal de Ilm I bastante oxidado na sua porção central (anatásio+hematita?).
A borda é nitidamente menos alterada; h) Cristal de Ilm I intensamente desestabilizado e parcialmente substituído por titanita.
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leucogranitos. Localmente nos leucogranitos os cristais de
ilmenita apresentam-se heterogêneos e fortemente
transformados, sobretudo no centro dos cristais (Fig. 4g).
Vários autores admitem que as ilmenitas I e C podem
cristalizar diretamente a partir do líquido magmático
(Haggerty 1981a, 1991, Dall’Agnol et al. 1997). Porém,
também têm sido sugerida a formação da Ilm C a partir da
titanomagnetita, seja através de processos de difusão
(Buddington e Lindsley 1964, Haggerty 1981a), seja por
exsolução-oxidação (Buddington e Lindsley 1964). Nas
amostras do Granito Redenção em que se constatou a presença
da Ilm Cint, as evidências texturais sugerem que ela seja
contemporânea da Ilm T e, portanto, relacionada aos processos
de oxidação-exsolução da titanomagnetita primária (Fig. 4b).
Estas mesmas evidências são válidas para as ilmenitas S e P.
Já no caso da Ilm Cext, embora as evidências texturais não
sejam conclusivas, admite-se a sua origem magmática nas
rochas estudadas.

A Ilm I encontra-se muitas vezes invadida ou bordejada
por titanita, assumindo um aspecto xenomórfico (Fig. 4h). Isto
sugere a desestabilização da Ilm I e sua substituição parcial
com a utilização de Ti para a formação de titanita. Ca e Si,
também necessários para a sua formação, podem ser
provenientes da desestabilização do anfibólio ou do próprio
líquido magmático. A Mt também apresenta localmente coroas
de titanita, mas as mesmas são menos desenvolvidas que no
caso da ilmenita. É possível que, nestes casos, o Ti exsolvido
da Mt tenha sido utilizado para a formação da titanita.
Comportamento análogo foi destacado no Granodiorito Rio
Maria por Magalhães e Dall’Agnol (1991), que sugeriram que
a titanita seria proveniente da seguinte reação:

(Ti) Fe O + Ca + Si + 5/2O3 4 2

2 + 4 + CaTiSiO + Fe O ,5 3 4

Onde os íons de Ca2+, Si4+ e O
2
 e parte do Ti4+, seriam

provenientes do líquido magmático.

Hematita
Ocorre de forma generalizada em todas as fácies, porém

com abundância variável, sempre substituindo os cristais de
Mt (processo de martitização), comumente desenvolvendo-se
ao longo dos planos {111} desse mineral. Por vezes observam-
se cristais de Mt inteiramente substituídos por hematita (Fig.
4e), sendo este fato mais comum nas fácies mais leucocráticas
(LMzH, LMzE e LMcS), sugerindo uma relação entre as
intensidades dos processos de martitização e o estágio de
diferenciação magmática. Segundo Haggerty (1981b) o
processo de hematitização ocorre sobre cristais de Mt pobres
em Ti. Isto é coerente com o observado, uma vez que o
desenvolvimento da Ht ocorre ao longo dos planos de contato
entre Mt e Ilm T, sugerindo que a Ht é posterior ao processo de
exsolução-oxidação que afetou a TMt original. Esta deficiência
de Ti na Mt foi comprovada nas diferentes fácies do Granito
Jamon (Dall’Agnol et al. 1997), onde  a Mt associada às lamelas
de Ilm T apresentou sistematicamente baixo conteúdo de Ti.

Com base nisto, considerando as afinidades petrológicas entre
o granitos Jamon e Redenção e a T mínima de formação da Ilm
T (Lindsley 1981, Spencer e Lindsley 1981), admite-se que a
martita tenha se formado em T inferiores a 620ºC e, portanto,
também em condições subsolidus.

Goethita
Ocorre como cristais isolados, preenchendo fraturas nos

cristais de magnetita e associada à alteração dos sulfetos. Segundo
Haggerty (1991) sua formação pode resultar de processo de oxi-
hidratação da Mt e Py. Nas rochas estudadas, sua origem deve-
se essencialmente aos processos de oxidação da py.

Seqüência de formação
Os minerais opacos são comumente encontrados como

inclusões nas principais fases minerais. Com base nisso, três
estágios principais de cristalização podem ser definidos:
(1) – magmático: evidências texturais demonstram que
tanto Ilm como Mt são as fases cristalizadas precocemente.
Na fácies menos evoluída (CBAMzG), Ilm e Mt ocorrem
como inclusões no clinopiroxênio, anfibólio, plagioclásio (em
contato ou incluso nas zonas mais ricas em anortita), biotita
e, mais raramente, feldspato potássico. Nestas fácies, a Ilm é
encontrada como inclusões idiomórficas no clinopiroxênio
ou em seu produto de alteração (anfibólio). Tais evidências
texturais e o fato de a Ilm apresentar-se sem inclusões, ao
passo que a Mt comumente possui inclusões de apatita e
zircão, sugerem que a titanomagnetita é ligeiramente posterior
a zircão, apatita, pirita e ilmenita; (2) – tardi-magmático: este
estágio é marcado pela formação de titanita, a qual
freqüentemente engloba fragmentos de ilmenita. Esta textura
é freqüente em todas as fácies. Cristais xenomórficos de
magnetita mostrando sinais de desequilíbrio também acham-
se, às vezes, associados à titanita; (3) – pós-magmático: este
estágio é caracterizado inicialmente pela formação de
intercrescimentos de magnetita e Ilm T, bem como, em certas
fácies, de Ilm e Hm. Em mais baixas temperaturas dá-se a
substituição da Mt pela Hm e da Pi pela Gth. A intensidade
de substituição aumenta dos CBAMzG em direção aos
leucogranitos, e é realmente intensa no LMcS onde os cristais
de magnetita encontram-se em geral, fortemente martitizados.
Provavelmente relacionado à esta alteração, a clorita substitui
a biotita, parcialmente nos BMz e quase que inteiramente nos
leucogranitos (LMcS). Nas fácies mais leucocráticas, cristais
de ilmenita corroídos são encontrados inclusos em clorita.
Levando em conta que a ilmenita não é comum nas rochas
mais fortemente cloritizadas, tais cristais são interpretados
como inclusões precoces de ilmenita na biotita, ora
transformada para clorita. Isto e o fato de a fluorita ser um
mineral acessório comum nos LMcS, indica um maior
envolvimento de fases voláteis durante a evolução pós-
magmática desta fácies.

As evidências texturais indicam que a associação de
minerais opacos primária desse granito é formada por Ilm
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(tipos I e Cext), Py e TMt, atualmente representada pelos
intercrescimentos de Mt + Ilm (T, P, S e Cint). As fases
secundárias são representadas por hematita e goethita.

Com base nas relações texturais propõem-se a seguinte
seqüência de formação dos minerais opacos: (1) cristalização
de Ilmenita (I e Cext), TMt e pirita; (2) exsolução oxidação
da TMt, gerando intercrescimentos de Mt pobre em Ti com
ilmenita (T, Cint, P e S); (3) substituição parcial da Ilm I por
titanita; (4) hematização da Mt; (5) formação de goethita por
processo de oxi-hidratação da pirita.

A pressão total e a temperatura decrescem de 1 para 5,
enquanto a fO

2
 apresenta um aumento relativo, considerando

as diferentes curvas tampões. Dessa forma, a TMt original,
com a diminuição da temperatura, seria afetada pelo processo
de exsolução-oxidação, gerando intercrescimentos de Mt com
Ilm T e P. No estágio subsolidus de mais baixa temperatura,
um aumento relativo da fO

2
 levaria à formação de Hm e Gt.

SUSCEPTIBILIDADE MAGNÉTICA
Metodologia

As medidas de SM foram realizadas em um total de
199 amostras com o suscetibilímetro SI-1, fabricado pela
Saphire Instruments, que permite medidas em materiais com
SM variando de 1x10-6 a > 1cgs-emu, pertencente ao
Laboratório de Petrologia Magnética do Centro de
Geociências/UFPA. A metodologia empregada é descrita em
maior detalhe em Magalhães (1991) e Figueiredo (1999).

Os valores de SM são apresentados no sistema
internacional (SI), 4À (12,566) vezes maiores que no sistema
cgs (Carmichael 1986). Todos as medidas encontram-se em
unidade volumétrica (emu/cm3), e para sua conversão em
unidade de massa (emu/g), divide-se pela densidade do
material medido.

A utilização de dados de SM em diagramas requer
escala logarítimica, uma vez que, a partir dos dados
logaritmados, há um melhor controle da variância (Larsson
1977). Além disso, a distribuição do tipo lognormal obedece
a relação entre SM e o conteúdo de magnetita (Mooney e
Bleifuss 1953), portanto, a que mais se aproxima da
distribuição dos dados de SM desse tipo de granito.

Apresentação dos dados
O Granito Redenção apresenta valores médios de SM

variando entre 1,0454x10-3 e 54,7298x10-3 SI-emu (Tab. 2),
com média de 11,5536x10-3 SI-emu. A análise dos dados,
utilizando histograma de freqüência e gráfico de probabilidade
(Fig. 5), permitiu a separação de cinco populações de SM,
designadas de A, B, C, D e E, as quais cobrem diferentes
intervalos de SM, partindo dos menores para os maiores
valores de SM (Fig. 5b).

A Tabela 3 mostra a participação de cada fácies nestas
populações. Observa-se a dominância das fácies mais
leucocráticas (LMz e LMcS) na populações A e B. A transição
entre as fácies menos evoluídas em termos de diferenciação

magmática (populações D e E) e as cristalizadas mais
tardiamente (populações A e B) é marcada pela população C,
que engloba 50% dos dados e é formada predominantemente
pelas fácies BMzG, BMzH e ABMzG. Os BAMzG e
CBAMzG possuem ocorrência limitada às populações D e E,
respectivamente.
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Figura 5- a) Histograma de freqüência  e b) Gráfico de probabilidade, refe-
rentes aos dados de suscetibilidade magnética do Granito Redenção.

Relações entre SM e as fácies
Observou-se uma excelente correlação entre os dados

de SM e a evolução magmática do Granito Redenção. Os
maiores valores de SM relacionam-se às fácies com conteúdos
modais expressivos de anfibólio, menos evoluídas no processo
de diferenciação magmática, enquanto que as fácies
leucograníticas, mais evoluídas, apresentam SM mais baixa
(Fig. 6). O comportamento magnético das principais fácies
desse corpo pode ser resumida da seguinte forma:

1- As fácies  BAMzG e CBAMzG ocorrem
exclusivamente nas populações D e E, respectivamente, onde
se tem os maiores valores de SM. Os BAMzG apresentam
uma variação muito limitada em seus valores de SM, apesar
de seus conteúdos modais de minerais opacos apresentarem
variações significativas (1,5 a 2,9%);
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Pop Amostra K (10-3 SI) Fácies LOG K Pop Amostra K(10-3 SI) Fácies LOG K

DCR-63B* 54,7298 CBAMzG -1,26178 DCR-10A 13,7015 BMzH -1,86323
DCR-34C* 51,0986 CBAMzG -1,29159 DC-105* 13,7015 BMzH -1,86323
DCR-34A* 32,3170 CBAMzG -1,49057 DCR-01 13,5774 BMzG -1,86718
DCR-34B 26,2752 CBAMzG -1,58045 DC-115 13,5380 LMzH -1,86845
DCR-36B* 25,0631 CBAMzG -1,60097 DCR-15 13,4235 BMzH -1,87213
DCR-34G 22,5352 CBAMzG -1,64714 DCR-29 13,3644 ABMzG -1,87405
DCR-38A* 22,1158 ABMzG -1,65530 DC-123A* 13,3601 LMzH -1,87419
DCR-50* 21,8161 BMzG -1,66122 DCR-65A* 13,3190 ABMzG -1,87553

E

DC-83B* 21,6750 LMzH -1,66404 DCR-16A 13,0208 BMzH -1,88536

DC-98C* 20,3592 LMcS -1,69124 DC-86B 12,9617 LMcS -1,88734
DCR-24* 20,3104 ABMzG -1,69228 DC-83A 12,8763 BMzG -1,89021
DCR-62* 20,0566 BAMzG -1,69774 JCR-06A 12,7049 BMzP -1,89603
DCR-32A* 20,0087 BAMzG -1,69878 DCR-20 12,5404 BMzH -1,90169
DCR-59A* 19,9257 BAMzG -1,70059 DCR-25 12,5088 ABMzG -1,90278
DCR-64A* 19,8560 ABMzG -1,70211 JCR-29* 12,5042 BMzH -1,90294
DCR-63A* 19,7557 BAMzG -1,70431 DC-103* 12,4137 BMzG -1,90610
DCR-31A* 19,7445 BAMzG -1,70455 DCR-05B 12,3944 BMzH -1,90677
DC-95A* 19,7217 BAMzG -1,70506 DC-107 12,2983 BMzH -1,91015

D

DCR-30A 19,4346 ABMzG -1,71142 DCR-06C* 12,2628 LMzE -1,91141

DC-93B* 18,7612 BMzH -1,72674 DC-98A 12,0982 BMzG -1,91728
DC-91 18,5232 BMzH -1,73228 JCR-01D* 12,0564 BMzG -1,91878
AR-10* 18,3770 LMcS -1,73573 DC-106A 11,9819 BMzH -1,92147
DC-85A 18,2855 BMzG -1,73789 DCR-54 11,9564 LMzH -1,92240
DCR-46 18,0416 LMzH -1,74372 JCR-25A* 11,9071 BMzH -1,92419
DCR-12 17,8333 BMzP -1,74877 DCR-08 11,8912 LMzH -1,92477
DCR-06A 17,6839 BMzH -1,75242 DCR-19 11,8633 LMzH -1,92579
DC-75A 17,6154 BMzG -1,75411 JCR-17A 11,7130 BMzG -1,93133
DCR-41 17,2788 BMzG -1,76249 DC-101 11,6761 BMzP -1,93270
JCR-09B* 17,2382 ABMzG -1,76351 DC-104* 11,6025 BMzH -1,93545
DCR-33B* 16,6279 ABMzG -1,77916 DCR-45 11,5416 LMzH -1,93773
DCR-14A 16,3428 LMzH -1,78667 DC-83C 11,5027 LMcS -1,93920
JCR-06B 16,2794 BMzP -1,78836 DC-100 11,4121 BMzG -1,94263
DCR-35A* 16,1451 ABMzG -1,79196 DCR-47 11,3907 LMcS -1,94345
DCR-48 16,0973 BMzG -1,79325 DC-108 11,3534 BMzG -1,94487
DCR-05 15,9688 BMzH -1,79673 AR-08 11,1625 BMzG -1,95224
DCR-06B 15,7131 BMzH -1,80374 DCR-66B 11,1409 LMcS -1,95308
DCR-60* 15,3655 BMzG -1,81345 JCR-08A* 11,0661 BMzP -1,95601
DC-90* 15,2140 BMzH -1,81776 DC-111A* 11,0432 BMzG -1,95691
DCR-36A 15,1907 ABMzG -1,81842 DCR-10B 11,0010 BMzH -1,95857
DC-81A 14,9671 BMzG -1,82486 DCR-02 10,9789 BMzH -1,95944
JCR-14B* 14,8536 BMzG -1,82817 DC-82 10,9577 BMzG -1,96028
DC-74 14,8352 LMzH -1,82871 DCR-46A 10,8110 LMzH -1,96613
DCR-64B 14,7657 ABMzG -1,83075 DCR-21 10,7787 BMzP -1,96743
DCR-03A 14,5928 BMzH -1,83586 DC-73 10,6549 BMzG -1,97245
DC-111B* 14,5199 BMzG -1,83804 DC-120A 10,6490 LMzH -1,97269
DCR-33 14,4456 ABMzG -1,84026 DC-81B 10,5881 BMzP -1,97518
DC-93A 14,4056 BMzH -1,84147 DC-123B* 10,5517 LMzH -1,97668
DC-116 14,3631 LMzH -1,84275 DC-110 10,5259 BMzG -1,97774
DC-69* 14,3427 BMzH -1,84337 DC-92 10,4949 BMzH -1,97902
DCR-66A* 14,3346 ABMzG -1,84361 JCR-14A 10,4494 BMzG -1,98091
DCR-35C 13,9771 LMcS -1,85458 DCR-37A 10,4409 ABMzG -1,98126

C

DC-94 13,9102 BMzH -1,85667

C

DC-106C 10,4111 BMzG -1,98250

Tabela 2- Dados de suscetibilidade magnética (SM) do Granito Redenção  (Continua).
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Pop Amostra K (10-3 SI) Fácies LOG K Pop Amostra K(10-3 SI) Fácies LOG K

DCR-22 13,8812 BMzG -1,85757 DCR-18 10,3812 BMzG -1,98375
DCR-23 13,7455 ABMzG -1,86184 JCR-25D 10,3651 BMzH -1,98443
JCR-08B 10,3474 BMzP -1,98517 JCR-25 7,1225 LMcS -2,14737
DCR-61 10,3076 BMzG -1,98684 DC-81C* 7,1070 LMcS -2,14831
JCR-32 10,2326 BMzH -1,99001 JCR-05* 7,0417 BMzP -2,15232
DC-102A 10,1920 BMzG -1,99174 JCR-11 6,9921 BMzP -2,15539
DCR-11* 10,1536 LMzH -1,99338 JCR-25B* 6,9719 BMzH -2,15665
DC-88B 10,0006 BMzH -1,99997 DC-89 6,8532 BMzG -2,16411
DC-86 9,9901 BMzG -2,00043 JCR-03B 6,8060 LMcS -2,16711
DC-95B 9,9559 BMzP -2,00192 DCR-42B 6,4308 LMzE -2,19174
DCR-32B 9,9207 BMzP -2,00346 JCR-19A 6,3786 BMzP -2,19528

C

DC-117 9,8189 LMzH -2,00794 JCR-07* 6,3755 BMzP -2,19549

DC-106B 9,7335 BMzH -2,01173 AR-09C* 6,1715 LMcS -2,20961
DCR-65B 9,6968 LMcS -2,01337 JCR-02* 6,1632 BMzP -2,21020
DCR-34D 9,6467 BMzG -2,01562 DC-71 6,1110 BMzH -2,21389
DC-72 9,6055 BMzG -2,01748 AR-09A* 6,0175 LMcS -2,22058
JCR-18* 9,5453 BMzG -2,02021 DCR-44 5,7820 LMzH -2,23792
JCR-01A 9,4775 BMzP -2,02331 DCR-43A* 5,7032 LMzH -2,24388
DC-124 9,3906 LMzH -2,02731 DC-85D 5,6943 LMcS -2,24456
DC-87B 9,3396 LMzH -2,02967 JCR-01C 5,6603 BMzP -2,24716
DC-102E 9,3303 BMzG -2,03011 DCR-56A* 5,6214 LMzH -2,25016
JCR-20B 9,3169 BMzP -2,03073 AR-02 5,5542 BMzG -2,25538
DCR-67A* 9,2521 ABMzG -2,03376 DCR-35B 5,4171 LMcS -2,26624
DCR-03B 8,9940 BMzH -2,04605 DC-102CII 5,3508 BMzP -2,27159
DC-70A 8,8963 BMzH -2,05079 DCR-26 5,2420 ABMzG -2,28051
DCR-17 8,8936 BMzH -2,05092 DCR-07* 5,1333 LMzE -2,28960
DCR-09* 8,8233 LMzH -2,05437 JCR-03A 5,0993 LMcS -2,29249
DC-85C 8,7876 LMcS -2,05613 DCR-04 5,0879 BMzH -2,29346
DCR-49 8,7613 BMzG -2,05743 JCR-16 5,0786 BMzP -2,29426
DC-68 8,7162 BMzP -2,05967 AR-10B* 4,8773 BMzP -2,31182
AR-9B* 8,6999 LMcS -2,06048 DCR-55* 4,5213 LMzH -2,34473
AR-09A 8,6612 BMzP -2,06242 DC-120* 4,5009 LMzH -2,34670
DC-97* 8,4660 BMzP -2,07232 DCR-38B 4,3962 LMcS -2,35692
DC-88A 8,1065 LMzH -2,09117 DC-84 4,3712 LMcS -2,35940
DCR-37B 8,0905 LMcS -2,09203 DCR-42A* 4,3238 LMzE -2,36414
DCR-67B 8,0794 BMzP -2,09262 DCR-13 4,2461 LMzE -2,37201
DC-87A 8,0308 BMzH -2,09524 DCR-43B 4,1832 LMcS -2,37849
DCR-56B 8,0308 LMzH -2,09524 DCR-13A 4,1436 LMzH -2,38262
JCR-30 8,0092 LMcS -2,09641

B

DCR-34D 3,9710 LMcS -2,40110

DC-97 7,9688 LMcS -2,09861 JCR-04* 3,0789 LMcS -2,51161
DCR-59B 7,8659 LMcS -2,10425 DCR-51B 3,0240 LMzE -2,51942
JCR-19C 7,8535 BMzP -2,10494 DCR-53 3,0022 LMzE -2,52256
DC-98B 7,7986 LMcS -2,10798 DCR-51A 2,9524 LMzH -2,52983
DC-121 7,7593 LMzH -2,11018 DC-106D 2,2816 LMcS -2,64177
DC-109 7,7323 BMzH -2,11169 DCR-06D 2,2046 LMzH -2,65668
DCR-46B* 7,7251 LMzH -2,11209 DC-75B 1,7102 LMcS -2,76695

B

JCR-17B 7,6495 LMcS -2,11637 DCR-14B 1,5196 LMcS -2,81826

A

DCR-34E 1,0454 LMcS -2,98071
K (SI) = Valor médio de SM de cada amostra no S I;

* = Amostras com análise modal e lâmina polida;
Pop = População

Tabela 2 -(Continuação).
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Tabela 3- Participação de cada fácies do Granito Redenção nas várias
populações de suscetibilidade magnética.

A B C D E

CBAMzG - - - - 100%

BAMzG - - - 100% -
ABMzG - - 75% 19% 6%

BMzG - 19% 78% - 3%

BMzH - 23% 77% - -

BMzP - 63% 37% - -

LMzH 7% 43% 46% - 4%

LMzE 22% 56% 22% - -

LMcS 16% 67% 19% 3% -

2- O ABMzG concentra-se caracteristicamente na parte
superior da população C, porém com pequena dispersão para
as populações D e E, devido às amostras com quantidades
mais expressivas de minerais opacos (2,1% e 3,9%),
superiores à média desta fácies (1,6%). Duas amostras desta
fácies ocorrem na população B, o que se justifica pelo maior
grau de transformação da Mt nestas amostras, já que o
conteúdo de opacos  (1,4%) de uma delas (DCR-67A) é
próximo da média desta fácies (Tab. 1).

Figura 6- Histograma de freqüência mostrando a distribuição das principais
associações de fácies do Granito Redenção. As barras indicam os intervalos
de SM das cinco populações sugeridas pelo gráfico de probabilidade, bem
como de cada uma das fácies.

3- Os BMz concentram-se essencialmente nas
populações B e C. Há entretanto, diferenças nos seus
comportamentos. O BMzP ocorre dominantemente na
população B e, subordinadamente, na C. As fácies BMzH e
BMzG possuem comportamento inverso ao da fácies BMzP,
tendo maior concentração na população C.

4- Os LMzH, LMzE e LMcS, fácies mais pobres em
máficos do Granito Redenção, são as únicas fácies presentes

na população A. Concentram-se, em sua maioria, na população
B, que é formada dominantemente por amostras pertencentes
a estas fácies e ao BMzP. Também apresenta uma distribuição
expressiva na população C, embora sejam subordinadas em
relação às fácies BMzH e BMzG. Apresentam desta forma
uma ampla distribuição, tendo valores mínimos de SM de
1,0454x10-3 (LMcS) e 2,2046x10-3 (LMzH) e máximos de
20,3592x10-3 (LMcS) e 21,6750x10-3 (LMzH). Tanto os LMcS
como os LMzH apresentam uma amostra nas populações mais
magnéticas, D e E, respectivamente. O comportamento
distinto destas amostras de leucogranitos pode ser explicado,
no caso do LMzH (DC-83B), em função de seu conteúdo de
minerais opacos excepcionalmente elevado (1,7%),
comparado com a média da fácies (0,6%; Tab. 1),  e pelo fato
da Mt encontrar-se menos transformada, justificando o
comportamento magnético observado. Porém, para o LMcS
(DC-98C) da população D, somente o segundo aspecto parece
ser válido, já que a proporção modal de opacos não é
excepcional. Considerando a correlação positiva entre SM e
o conteúdo modal de Mt, é difícil explicar o porquê de algumas
porções de leucogranitos possuírem conteúdo apreciável de
Mt, uma vez que as transformações observadas nestas rochas
e o próprio processo de diferenciação magmática tenderiam
a reduzir o conteúdo deste mineral. De qualquer modo, os
valores de SM obtidos mostram que as condições de fO

2

permitiram a formação de Mt nestas rochas em proporções
consideráveis, apesar de seus conteúdos de Fe serem
inferiores aos das demais fácies. É possível que os valores
mais baixos de SM nos leucogranitos reflitam ao mesmo
tempo, a menor disponibilidade de Fe e os efeitos de
transformação mais intensos dos opacos primários (Mt
para Ht). Vale salientar que a presença de Ilm (I e Cext)
nos leucogranitos com alta SM é marcante, sempre
mostrando sinais  de reequil íbrio e muitas vezes
acompanhada de Mt homogênea. Dall’Agnol et al. (1997)
atribui a ausência de texturas de exsolução na Mt das
fácies mais evoluídas do Granito Jamon, a um estágio
mais avançado de reequilíbrio da TMt, relacionado a uma
ação mais intensa das fases fluídas.

A relação entre os dados magnéticos (Tab. 2), às
populações de SM estabelecidas (Fig. 5b) e a distribuição
das diferentes fácies neste granito, é apresentada em um
mapa de variação de SM (Fig. 7), que permite visualizar as
variações de SM no corpo. Ele evidencia claramente a
relação entre os valores mais elevados de SM e as fácies
portadoras de anfibólio, principalmente os CBAMzG e
BAMzG (populações E e D, respectivamente), que se
distribuem na porção sul do maciço. Por outro lado, os
valores mais baixos de SM (LMz; populações A e B)
concentram-se no domínio dos LMz na parte central do
corpo. O domínio dos BMzG é caracterizado pela
predominância de valores intermediários (popupalação C)
a baixos (população B) de SM.
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Figura 7 – Mapa de variação de SM no batólito Redenção, mostrando o
comportamento das principais associações de fácies.

Relações entre SM e o conteúdo mineral
O conteúdo de minerais opacos no Granito Redenção é

expressivo (Tab. 1). Apenas 6,5% das amostras apresentam valores
modais abaixo de 0,5%, destacando-se aí, as fácies mais
leucocráticas (LMzH, LMzE e LMcS). Somente as amostras das
fácies com anfibólio (CBAMzG, BAMzG e ABMzG) possuem
valores percentuais acima de 2,0%. Em geral, nota-se uma
diminuição na média dos conteúdos de minerais opacos no sentido
das fácies mais ricas em minerais máficos para as hololeucocráticas.
Há uma correlação positiva entre os valores de SM e o conteúdo
modal de minerais opacos (Fig. 8a). Agrupando as amostras de
cada fácies, percebe-se que as mesmas seguem o trend de
diferenciação magmática, ou seja, observa-se uma tendência geral
de diminuição de SM e opacos no sentido CBAMzG → BAMzG
→ ABMzG → (BMzG + BMH) → BMzP → (LMzH + LMzE)
→ LMcS. A superposição parcial entre as fácies é justificável por
suas afinidades petrológicas e as próprias imprecisões nas medidas
de SM e/ou conteúdos de opacos. Além disso, a presença de
quantidades variáveis de outros minerais opacos, como ilmenita e
sulfetos, deve proporcionar a obtenção de valores de SM diferentes
em amostras com conteúdos de opacos semelhantes, uma vez que
os conteúdos de magnetita, mineral ao qual a SM está diretamente
relacionada, devem variar. Vale ressaltar também, a
heterogeneidade da distribuição, forma e tamanho dos cristais de
magnetita, o que deve provocar variações significativas de SM
em amostras com quantidades próximas dos mesmos.

É nítida também a correlação positiva entre SM e o
conteúdo modal de anfibólio (Fig. 8b), ficando clara a
coincidência de valores de SM mais elevados com as fácies
mais ricas em anfibólio, que são as mais precoces no processo
de diferenciação magmática.

Uma relação análoga é observada entre SM e o
conteúdo modal total de minerais máficos (Fig. 8c), refletindo
o aumento paralelo dos conteúdo modais de minerais máficos
e magnetita na maioria das fácies. As fácies mais ricas em
máficos, provavelmente menos evoluídas no processo de
diferenciação magmática, possuem valores de SM mais
elevados. Isto é coerente com a formação mais acentuada de
magnetita nos estágios iniciais da cristalização (Oliveira
1998). Confirma, igualmente, a tendência geral de diminuição
dos valores de SM no sentido das rochas mais leucocráticas e
potencialmente mais evoluídas. Estas são mais afetadas pelos
processos tardi a pós-magmáticos e, conseqüentemente, mais
ricas em clorita e muscovita (Oliveira 1998). A correlação
negativa entre muscovita e SM pôde ser confirmada somente
nos LMzH e LMzE,  fácies mais afetadas por processos pós-
magmáticos (Oliveira 1998). Nas demais fácies a muscovita
acha-se ausente ou é muito escassa.

Também observa-se uma correlação, no geral, positiva
entre SM e biotita modal (Fig. 8d), apesar de existir um
espalhamento maior, sugerindo dois trends subparalelos. Por
outro lado, não se constata uma correlação clara entre SM e
titanita modal. Isto é coerente com o fato de a titanita ser uma
fase magmática tardia e, em parte, substituir os opacos
(Oliveira 1998).

As relações entre SM e a soma dos conteúdos modais
de quartzo e feldspato potássico, evidenciam uma correlação
francamente negativa (Fig. 9). Como o somatório de quartzo
e feldspato potássico modais funciona como um indicador de
diferenciação magmática, admitindo-se uma origem comum
para as rochas do corpo, a sua evolução no sentido CBAMzG
→ BAMzG → ABMzG → BMzG+BMzH → BMzP →
(LMzH+LMzE+LMcS), seria acompanhada por decréscimo
gradual nos valores de SM.

Relações entre SM e as composições químicas
Constata-se, no Granito Redenção, uma correlação

positiva entre os valores de SM e aqueles dos óxidos Fe
2
O

3
,

FeO, MgO, CaO (Fig. 10), TiO
2
 e P

2
O

5
, observando-se

crescimento gradual da SM paralelamente ao aumento no
conteúdo destes óxidos. Estas correlações são bem marcadas,
ficando clara a relação entre as variações de SM e os conteúdos
de óxidos concentrados nos minerais máficos, confirmando
o indicado pelos dados modais. Também neste caso ocorre
alguma superposição entre os pontos representativos da
diferentes fácies, com exceção dos CBAMzG, que possuem
sempre conteúdos destes óxidos bem superiores aos das
demais fácies (Tab. 4). As rochas mais enriquecidas nos óxidos
acima citados seriam as mais precoces admitindo-se para o
corpo uma evolução por processo de cristalização fracionada.
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Estas rochas possuem, por sua vez, SM mais elevada do que
as fácies mais félsicas, comparativamente empobrecidas
naqueles óxidos e relativamente mais evoluídas (BMzP e
LMzH+LMzE+LMcS). Esta interpretação é reforçada pela
forte correlação negativa observada entre os  valores de SM e
os óxidos SiO

2
 e K

2
O, que crescem durante o fracionamento

(Fig. 10e, f). Ela mostra que o decréscimo de SM deu-se
paralelamente à evolução magmática do corpo.

Observou-se, ainda, uma correlação negativa de SM
com Fe

2
O

3
/FeO (Fig. 11a). Isto indica que, neste caso, as

condições mais oxidantes não favoreceram a formação de
magnetita, devendo, ao contrário, ter ocorrido a diminuição
do seu conteúdo por oxidação da mesma.

O diagrama Fe
2
O

3
 versus FeO (Fig. 11b) mostra que a

maioria das amostras  apresenta razões Fe
2
O

3
/FeO superiores

a um (1,0), sendo que as fácies menos evoluídas (CBAMzG,
BAMzG e ABMzG) tendem a possuir razões em torno de um
(1,0), os BMzG+BMzH geralmente entre um (1,0) e dois (2,0)
e as fácies mais fracionadas  (BMzP, LMzH, LMzE e LMcS)
com razões próximas ou superiores a dois (2,0). Este diagrama
confirma a diminuição de SM com o aumento do grau de

oxidação, verificado no sentido das fácies com anfibólio,
menos evoluídas, para os leucogranitos, mais evoluídos,
passando pelos biotita-monzogranitos. Portanto, no corpo
Redenção, as amostras com razões Fe

2
O

3
/FeO mais baixas

apresentam  valores de SM mais elevados.
Admitindo-se que as razões Fe

2
O

3
/FeO determinadas

fossem representativas das condições magmáticas, todo o
corpo teria se formado em condições oxidantes, uma vez que
as razões Fe

2
O

3
/FeO variam de próximas  a um (1,0) a maiores

que dois (2). Ishihara (1981) propõe razões Fe
2
O

3
/FeO > 0,5

para granitos da série magnetita. Não se pode, no entanto,
deixar de lado a hipótese de que essas altas razões sejam,
particularmente no caso das fácies derivadas de líquidos mais
félsicos e mais enriquecidos em voláteis, fortemente
influenciadas por processos hidrotermais no domínio
subsolidus, não refletindo, portanto, as condições magmáticas.

DISCUSSÕES E CONCLUSÕES
O Granito Redenção foi dividido em cinco populações

magnéticas, as quais se correlacionam coerentemente com as
suas fácies, com a SM diminuindo no sentido da diferenciação

Figura 8- Diagramas mostrando as relações entre o comportamento dos valores de suscetibilidade magnética (SM) e os conteúdos modais de : a) minerais
opacos, b) anfibólio, c) minerais máficos, d) biotita.
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magmática (CBAMzG → BAMzG → ABMzG →
BMzG+BMzH Ù BMzP Ù LMz+LMcS). As rochas formadas
precocemente, relativamente ricas em anfibólio (CBAMzG e
BAMzG), possuem os maiores valores de SM (populações D
e E), enquanto os leucogranitos, mais tardios, distribuem-se
nas populações A e B, que compreendem os menores valores
de SM. Os valores intermediários, correspondentes à
população C, são observados nas rochas onde a biotita
predomina sobre o anfibólio – BMz e ABMzG – e em alguns
leucogranitos que se situam na porção inferior dessa
população. Observa-se ainda a existência de uma relação entre
SM e as texturas das rochas estudadas. As fácies
equigranulares de granulação grossa apresentam os maiores
valores de SM e suas amostras se concentram nas populações
E, D e C, enquanto que as heterogranulares e porfiríticas se

distribuem dominantemente nas populações C e B.
Finalmente, os LMzE e os microgranitos ocorrem nas
populações C, B e A. Esta relação entre os valores de SM e as
texturas parece traduzir tão somente a relação existente entre
a variação textural e a diferenciação magmática do corpo
granítico Redenção.

Os valores de SM e os conteúdos modais de minerais
opacos e anfibólio mostram nas diversas fácies uma correlação
positiva, demonstrando o equilíbrio entre opacos e anfibólio,
minerais formados em estágio magmático precoce. Este
comportamento é claro nas fácies cujo conteúdo de anfibólio
é mais significativo (CBAMzG, BAMzG e ABMzG). O trend
de diferenciação magmática também é marcado pela
correlação positiva entre o conteúdo de máficos e SM. As
amostras mais enriquecidas em ferromagnesianos, precoces
no sentido da evolução magmática, possuem maiores valores
de SM. Tal comportamento é confirmado pelas correlações
positivas entre SM e os óxidos Fe

2
O

3
, FeO, MgO, CaO, TiO

2

e P
2
O

5
 que revelam o decréscimo desses óxidos e de SM

durante a diferenciação magmática. Por outro lado, entre SM
e clorita observa-se uma tendência à correlação negativa, que
pode ser explicado pela desestabilização e conseqüente
martitização da magnetita no estágio pós-magmático nas
variedades mais ricas em fluidos.

Os valores relativamente elevados de SM (> 1,0454x10-3)
e das razões Fe

2
O

3
/FeO (Fig. 11) observados no Granito Redenção,

bem como os conteúdos modais de opacos (>0,1%) e a presença
marcante da Mt em todas as fácies, são características
compatíveis com os granitos da série magnetita (Ishihara 1977,
1981). Diagramas discriminantes relacionando os valores de
SM com o conteúdo modal de minerais opacos (Fig. 12a), e
destes com a percentagem modal de feldspato potássico +
quartzo (Fig. 12b), confirmam esta afinidade. É importante
salientar que a classificação proposta por Ishihara (1977, 1981)

Figura 9- Diagrama mostrando as relações entre o comportamento dos
valores de suscetibilidade magnética (SM) e a soma dos conteúdos modais
de quartzo e feldspato potássico. Símbolos conforme figura 8.
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SiO2 66,30 71,10 71,33 73,91 73,28 74,55 74,84 76,15 75,67
TiO2 1,25 0,56 0,49 0,33 0,31 0,27 0,17 0,13 0,29
Al2O3 12,55 13,60 13,80 13,24 13,50 12,65 13,10 12,80 12,53
Fe2O3 3,84 1,87 1,38 1,36 1,37 1,25 1,06 0,80 0,99
FeO 3,61 1,52 1,61 0,77 0,86 0,52 0,28 0,31 0,46
MnO 0,15 0,07 0,06 0,05 0,05 0,04 0,07 0,04 0,05
MgO 1,15 0,53 0,47 0,29 0,40 0,21 0,13 <10 0,14
CaO 2,70 1,93 1,68 1,24 1,43 0,80 0,88 0,62 0,58
Na2O 3,50 3,57 3,55 3,34 3,33 3,23 3,38 3,25 3,03
K2O 3,80 4,37 4,78 4,90 4,88 5,18 5,22 5,15 5,50
P2O5 0,45 0,19 0,15 0,08 0,07 0,05 0,03 0,02 0,02
PF 0,49 0,37 0,28 0,39 0,38 0,45 0,54 0,33 0,45
Total 99,78 99,67 99,56 99,92 99,83 99,18 99,68 99,58 99,71

Fe2O3T 7,85 3,57 3,18 2,23 2,33 1,83 1,37 1,15 1,50
Fe2O3/FeO 1,06 1,23 0,85 1,77 1,59 2,41 4,42 2,58 2,16

Tabela 4- Composições químicas médias das diversas fácies do Granito Redenção (Oliveira 2001).
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não possui conotação genética,
podendo ser aplicada a granitóides
formados em diferentes ambientes
tectônicos, ou seja, mesmo aqueles
formados em mbientes distintos do
estudado pelo referido autor.

A comparação dos dados de
SM e minerais óxidos de Fe e Ti do
Granito Redenção com os de outros
corpos graníticos do Cráton
Amazônico (Oliveira 2001), permitiu
concluir que o Granito Redenção
apresenta, de modo geral, semelhanças
mineralógicas e magnéticas com os
granitos Musa e Jamon, ratificando
suas afinidades em termos de tipologia
e geoquímica (todos estes granitos são
do tipo A, aluminosos e subalcalinos).
Constatou-se, no entanto, a presença
marcante da magnetita (Mt) e de
ilmenitas dos tipos I e Cext, bem como
o desenvolvimento tardio de
quantidades variáveis de hematita
(martita). A ilmenita apresenta-se em
todas as suas variedades texturais (Ilm
I, C, T, S e P; Tab. 5) e com um valor
médio de SM comparativamente
menor no Granito Redenção (Fig. 12a
e 13), refletindo provavelmente a
oxidação mais intensa de sua
magnetita no estágio subsolidus.
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A presença no estágio magmático das diferentes fácies do Granito Redenção da paragênese titanita (idiomórfica) +
magnetita + quartzo sugere, segundo Wones (1989), condições oxidantes e de fugacidade de oxigênio (fO

2
) relativamente

elevada. Com base nisso, acredita-se que condições de fO
2
 próximas às do tampão HITMQ e um pouco superiores às do

tampão NNO devem ter reinado durante a formação das rochas que constituem o Granito Redenção. Além disso, tudo indica
que a fO

2
 deve ter crescido durante

o estágio pós-magmático, em
particular, nos leucogranitos, haja
vista que a razão Fe

2
O

3
/FeO, a

intensidade da martitização e das
transformações pós-magmáticas
aumentaram sensivelmente nestas
rochas, com o conseqüente
decréscimo dos valores de SM. A
correlação negativa entre SM e
Fe

2
O

3
/FeO, deixa claro que as

condições mais oxidantes não
favoreceram a formação de
magnetita, devendo, inclusive, ter
causado a diminuição do seu
conteúdo por oxidação da mesma.
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Portanto, nas rochas mais félsicas, derivadas de líquidos mais
evoluídos, o crescimento do teor de H

2
O no líquido acarretou

no estágio pós-magmático um aumento relativo de fO
2
.

Agradecimentos
Aos pesquisadores do Grupo de Pesquisa Petrologia

de Granitóides (GPPG-CG-UFPA) pelo apoio nas diversas
etapas deste trabalho. Ao químico Natalino Valente do DGP-
UFPA pela realização das análises de FeO. Este trabalho

recebeu apoio financeiro do CNPq (bolsa de mestrado do primeiro
autor, processos 000400038/99 e 463/96/2000-7) e UFPA
(Projetos 212-CG/PROINT–2000 e 128–CG/PROINT–20001).
Este artigo é uma contribuição para os projetos PRONEX – CNPq
(Projeto 103-98; Processo 66.2103/1998-0) e IGCP - 426.

1

± 0,668

± 1,002

± 1,336

± 0,334

E-3= x10-3

+

E
-3

S
Iv

S
M

(C
G

S
/g

)

% Opacos

Campo da série magnetita

Campo da série
ilmenita

Granito
Redenção

Granito Musa

Granito Jamon

Distribuição dos
granitóides do

Japão

10-5

10-4

10-3

10-2

0,01 0,1 10

a

±

± 1,670
± 2,004
± 2,338
± 2,672
± 3,006
± 3,34

± 6,68

± 10,02

± 13,36
± 16,70
± 20,04
± 23,38
± 26,72
± 30,06
±± 33,4

66,8.

+

+
+

+ +++++ ++ +

+
+++

+
+

+

+

+
+

+ ++
+

++

+
+ + +

+
+ ++

+

+

+

+
++
+
+

+

+

+

+
+

+

+
+

+

+

+

++
++ +

++

+

30
0

1

2

3

4

5

% Qtz + Fk

%
O

pa
co

s

Campo da Série
Magnetita

Campo da Série
Ilmenita

40 50 60 70 80 90

b

Figura 12- Diagramas discriminantes relacionando: a) valores de SM com o conteúdo modal de opacos do Granito Redenção. Os números à direita do
diagrama representam os valores aproximados de SM no sistema internacional volumétrico. Campos de concentração dos granitos Musa e Jamon segundo
Magalhães (1991). Diagrama modificado de Ishihara (1981) e Figueiredo (1999); b) conteúdos modais de opacos versus feldspato potássico + quartzo do
Granito Redenção. Campos conforme Ishihara (1981).

40

0

10

20

30

-4,2 -3,7 -3,2 -2,7 -2,2 -1,7 -1,2

Granito Musa
Granito Jamon
Granito Redenção

F
re

qü
ên

ci
a

Log K (SIv)

GRANITÓIDE
CARACTERÍSTICA

GRANITO
REDENÇÃO (1)

GRANITO
JAMON (2)

GRANITO
MUSA (2)

Composição Monzogranítica Monzogranítica Sieno e monzogranítica

Magnetita
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Presente em todas as

fácies

Martita
Presente em todas as

fácies
Aumenta nas fácies

mais tárdias
Aumenta nas fácies

mais tárdias

Ilm I

Presente em todas as
fácies, com exceção

dos BMzH

mais abundante nos
monzogranitos menos

evoluídos

mais abundante nos
monzogranitos menos

evoluídos

Ilm T
Pouco freqüente em

todas as fácies
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Ilm C
Presente em
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Comum nas fácies
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Ilm P
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evoluídas

Comum nas fácies
monzograníticas
menos evoluídas

Intercrescimento
Ilm-Hem

muito comum nos LMz
Somente em diques
dacíticos associados

Idem Jamon

(1): Oliveira 2001;  (2): Magalhães & Dall‘Agnol 1992; Magalhães 1991; Dall’Agnol et al.
(1997).

Figura 13- Polígonos de freqüência referentes aos dados de
SM (K) dos granitos Musa e Jamon (modificado de Magalhães
et al. 1994) comparado com o do Granito Redenção.

Tabela 5- Características dos minerais óxidos de Fe e Ti observadas nos granitos Redenção,
Jamon e Musa.
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ABSTRACT

VEINING AND HYDRAULIC FRACTURES IN METABASITES HOSTING THE ESTRELA GRANITE COMPLEX, CARAJÁS
METALLOGENIC PROVINCE

The Carajás region was the place of syntectonic granite magmatism occurring between 2.74 and 2.76 Ga. The granites promoted
contact metamorphism and venulation / hydraulic fracturing in their host metavolcano-sedimentary rocks (Itacaiúnas Supergroup).
Concomitantly with the volcanic activity this supracrustal sequence underwent a prior regional oceanic metamorphism episode of greenschist
facies. Emplacement of syntectonic alkaline granites (Estrela, Serra do Rabo, Planalto) at relatively shallow levels (~ 6 km), created
tectono-metamorphic aureoles under hornblende hornfels facies conditions. During this thermal metamorphic phase (HT-LP) dehydration
reactions promoted an increase in fluid pressures (P

f
) so that hydraulic fractures and veins were produced in metabasites from the xenoliths

and the inner aureole. Stress related to both the aureole flattening and the regional deformation in the presence of metamorphic fluids
induced increase of  potential energy in minerals. Pressure solution and dissolution of minerals were enhanced in such conditions. Material
transfer, most probably caused by advective flow of supersaturated fluids, led to the formation of quartz-, plagioclase- and amphibole-
bearing veins.

Keywords: Carajás, Archean, contact metamorphism, veining, hydraulic fracturing, material transfer.

RESUMO

Na Província Mineral de Carajás um episódio de magmatismo granítico sintectônico ocorreu entre 2,76 e 2,74 Ga, provocando
metamorfismo de contato e venulação / fraturamento hidráulico em rochas metavulcano-sedimentares arqueanas (Supergrupo Itacaiúnas).
As rochas vulcânicas arqueanas de Carajás, hospedeiras de diversas mineralizações, sofreram durante a atividade vulcânica generalizado
metamorfismo oceânico de fácies xisto verde. O mecanismo de inchamento (ballooning) que permitiu a colocação do Complexo Granítico
Estrela em níveis crustais relativamente rasos (~ 6 km) propiciou a criação de uma auréola tectono-metamórfica de fácies hornblenda
hornfels. A estruturação desta auréola, causada pela soma dos esforços regionais e de expansão lateral do corpo granítico, foi acompanhada
de metamorfismo de contato (alta temperatura e baixa pressão). Neste contexto, foram desencadeadas reações de desidratação / devolatilização
responsáveis pelo aumento da pressão de fluido (P

f
), pelo fraturamento hidráulico e pela venulação em rochas metabásicas da população

de xenólitos e da auréola interna. A transferência de material, muito provavelmente induzida pelo fluxo advectivo de fluidos supersaturados,
permitiu a formação de veios de anfibólio, plagioclásio ou quartzo.

Palavras-chave: Carajás, Arqueano, metamorfismo de contato, venulação, fraturamento hidráulico, transferência de material.

INTRODUÇÃO
A colocação final de intrusões graníticas em níveis

crustais rasos tem sido explicada por meio de mecanismos de
inchamento (ballooning). Estes modelos explicam como
corpos intrusivos podem se alojar em profundidades
relativamente pequenas, cortando rochas supracrustais

metamorfisadas em fácies xisto verde, cujos conteúdos de
fluido são importantes, na maior parte dos casos. A expansão
lateral da intrusão quente, juntamente com esforços
compressivos regionais, favorece a deformação /
metamorfismo de contato da auréola adjacente aos plútons
(Bateman 1985).
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As relações entre venulação / fraturamento hidráulico
e metamorfismo de contato têm sido discutidas em diversos
trabalhos (Cesare 1994, Davies e Ferry 1993, Dutrow e Norton
1995, Etheridge et al. 1984, Hanson 1992). A produção de
fluidos, resultante do aumento de gradientes termais, no
contexto de metamorfismo de contato (progressivo) de
seqüências litológicas previamente hidratadas, é atribuída a
reações de desidratação/devolatilização (Walther e Orville
1982, Russ-Nabelek 1989). De outro lado, o entendimento
dos mecanismos de fraturamento hidráulico/venulação pode
contribuir na prospecção de bens minerais, pois durante estes
processos podem estar envolvidos mecanismos de dissolução,
transporte e deposição de material em quantidades
significativas e por distâncias consideráveis (Beach 1979).
Alguns exemplos de mineralizações de ouro em que são
evidenciadas relações entre magmatismo granítico e
metamorfismo em terrenos do tipo greenstone arqueanos
foram apresentados por Wang et al. (1993).

GEOLOGIA REGIONAL
Situada na parte sudeste do Cráton Amazônico

(Almeida et al. 1981) a região de Carajás (Fig. 1A) tem sua
geologia formada por granulitos, granitóides arqueanos de
diferentes idades e extensas seqüências supracrustais
arqueanas. O embasamento é constituído por granulitos
máficos de  3002 ± 14 Ma (U-Pb em zircão)  (Hirata et al.
1982; Araújo et al. 1988, Pidgeon et al. 2000) e por raras
exposições de metagranitóides  de 2851 ± 4 a 2841 Ma (U-Pb
em zircão) (Machado et al. 1991).

As rochas metavulcano-sedimentares pertencentes ao
Supergrupo Itacaiúnas (Docegeo 1988) afloram por grandes
extensões na região de Carajás, sendo distribuídas nos grupos
Igarapé Salobo, Igarapé Pojuca, Igarapé Bahia, Grão-Pará e
Buritirama. O Grupo Igarapé Salobo, aflorante a norte da Serra
do Carajás, é constituído por paragnaisses, anfibolitos, xistos
ferruginosos, quartzitos, metandesitos e metarcóseos. Estas
rochas foram submetidas a metamorfismo de alta temperatura
e baixa pressão (750 oC, ± 2 kbar) e, posteriormente, a uma
fase de metamorfismo nos fácies anfibolito (granada, grunerita
e hornblenda) e xisto-verde (clorita, quartzo e biotita)
(Lindenmayer et al. 1994b).

O Grupo Igarapé Pojuca engloba anfibolitos
hidrotermalizados com intercalações de metarenitos,
metassiltitos, formações ferríferas, cortados por diques
básicos. A presença de rochas com cordierita e antofilita em
rochas deste grupo, foi atribuída ao metamorfismo de fácies
anfibolito sobre rochas básicas previamente hidrotermalizadas
(Medeiros Neto e Villas 1985). A idade U-Pb, em zircão de
2732 Ma obtida em um anfibolito deste grupo foi relacionada
ao metamorfismo (Olszewski Jr et al. 1989, Machado et al.
1991). Para Lindenmayer et al. (1994b) as rochas dos grupos
Igarapé Salobo e Igarapé Pojuca seriam variações laterais do
Grupo Grão Pará, submetidas a metamorfismo de fácies
hornblenda hornfels. Uma evolução semelhante é proposta

por Barros e Barbey (1998) para as rochas encaixantes do
Complexo Granítico Estrela.

Segundo Hirata et al. (1982), o Grupo Grão-Pará é
representado por um espesso pacote de quartzitos e itabiritos
(Formação Carajás) com intercalação de metabasaltos e
riolitos subordinados. Estas rochas máficas fazem parte de
um vulcanismo toleítico que teria sofrido hidrotermalismo
em condições submarinas. A idade (U-Pb em zircão) destes
riolitos é de 2769 Ma (Machado et al. 1991).

Diferentes interpretações são apresentadas quanto ao
posicionamento estratigráfico das rochas circunvizinhas ao
Complexo Granítico Estrela. As rochas situadas a norte do
maciço granítico foram consideradas como pertencentes ao
embasamento (Complexo Xingu), ao Grupo Igarapé Pojuca
e ao Grupo Grão-Pará (Hirata et al. 1982, Araújo et al. 1988,
Docegeo 1988). As rochas situadas a sul do Complexo
Granítico Estrela foram incluídas no Grupo Grão-Pará (Araújo
et al . 1988), em parte, no Grupo Rio Fresco (Docegeo 1988)
e às seqüências Salobo-Pojuca (Hirata et al. 1982).

Barros e Barbey (1998) mostram que o Complexo
Granítico Estrela é intrusivo em rochas metavulcano-
sedimentares pertencentes à mesma unidade, tanto a norte
quanto a sul do complexo, tal como proposto por Araújo et
al. (1988). Barros e Barbey (1998) mostram que as rochas
metavulcano-sedimentares de fácies hornblenda hornfels
passam lateralmente para rochas do fácies xisto verde à
medida que se afasta do Complexo Granítico Estrela. Uma
variação de grau metamórfico semelhante foi descrita por
Lindenmayer et al. (1994b) no alvo Salobo, situado mais a
oeste. Como apenas a variação no grau metamórfico não
permite separar unidades diferentes prefere-se considerar esta
seqüência de rochas suprcrustais como pertencente ao
Supergrupo Itacaiúnas de Docegeo (1988).

Nas proximidades da Serra Pelada são encontradas
intrusões máficas-ultramáficas acamadadas do Complexo
Luanga (Suita e Nilson 1988) cuja idade (U-Pb em zircão) de
2763 ± 6 Ma (Machado et al. 1991) é comparável àquela do
Complexo Granítico Estrela e próxima de algumas idades de
rochas do Grupo Igarapé Salobo.

Granitóides sintectônicos com idades de 2727 ± 29Ma
a 2763 ± 7 Ma são representados pelo Complexo Granítico
Estrela e pelos granitos Plaquê, Planalto e Serra do Rabo
(Macambira et al. 1996, Huhn et al. 1999, Barros et al.
2001a, 2001b, Sardinha et al. 2001). São corpos alongados
na direção E-W, alcalinos, metaluminosos a fracamente
peraluminosos, de quimismo muitas vezes semelhante ao
dos granitos do Tipo A.

Sobre as rochas metavulcânicas do Supergrupo
Itacaiúnas encontram-se os arenitos litorâneos e fluviais da
Formação Águas Claras (Araújo et al. 1988; Nogueira et al.
1995), os quais são cortados por diques e sills de diabásio e
gabro, cujas datações (U-Pb, Pb-Pb em zircão) destas rochas
máficas apontam idades de 2,56 Ga a 2,71 Ga (Dias et al.
1996, Mougeot et al. 1996).
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Figura 1- A) Mapa geológico esquemático da região de Carajás (modificado de Docegeo 1988; Araújo et al. 1988). B)  Mapa lito-estrutural do Complexo
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Granitóides foliados, moderadamente alcalinos (Old
Salobo, Itacaiúnas), com idades (U-Pb e Pb-Pb zircão) de 2,57
Ga, são descritos a norte da Serra dos Carajás (Machado et
al. 1991; Lindenmayer et al. 1994a). A forma e distribuição
destes corpos ainda não são conhecidas de modo satisfatório.

Numerosos granitos (Central de Carajás, Cigano,
Musa, Jamon, Seringa e Bannach, entre outros)
paleoproterozóicos (1,88 Ga) são encontrados nos blocos Rio
Maria e Carajás (Docegeo 1988; Machado et al. 1991;
Macambira e Lafon 1995). Estes granitos afloram sob a forma
de batólitos subcirculares discordantes da estruturação da
regional o que atesta sua colocação pós-tectônica. Estes
granitos  têm estrutura isotrópica, granulação grosseira,
texturas rapakivi localizadas, e quimismo alcalino e
metaluminoso comparável àquele dos granitos do Tipo A
(Dall’Agnol et al. 1994).

Diques de diabásio e pequenos corpos de gabro são
relativamente freqüentes (Docegeo 1988). Uma idade de 550
± 30 Ma foi obtida em diabásios pelo método K-Ar em
anfibólio (Gomes et al. 1975).

SEQÜÊNCIA METAVULCANO-SEDIMENTAR
Litologia, Estrutura e Metamorfismo

As unidades metavulcano-sedimentares (Fig. 1B)
encaixantes do Complexo Granítico Estrela são constituídas
predominantemente de rochas metabásicas de natureza
toleítica, às quais estão subordinados formações ferríferas
bandadas, quartzitos, metapelitos e, de modo bastante
limitado, rochas metaultrabásicas e rochas cálcio-silicáticas
(Barros e Barbey 1998). As características litológicas,
metamórficas, estruturais e o posicionamento estratigráfico
destas rochas supracrustais permitem compará-las às rochas
do Supergrupo Itacaiúnas.

Na área estudada, a evolução tectono-metamórfica das
rochas supracrustais é fortemente controlada pelos efeitos de
metamorfismo de contato provocados pelo Complexo
Granítico Estrela. Assim são discriminados três grandes
domínios (Fig. 1B) são definidos: a auréola externa, a auréola
interna e o conjunto de xenólitos (Barros e Barbey 1998,
Barros et al. 2001a).

Na auréola externa destaca-se o acamamento litológico
(S

0
) ressaltado pela orientação E-W das serras de formações

ferríferas e de quartzitos intercaladas às rochas metabásicas.
Estas últimas, em geral, apresentam textura subofítica
preservada, porém uma transformação hidrotermal
generalizada provocou a transformação de clinopiroxênios
primários em pseudomorfos de actinolita±clorita. Anfibólios
mostram um forte zoneamento definido por núcleos
actinolíticos (Fe

2
O

3
 = 11,89 - 12,99%; Al

2
O

3
 = 2,24-2.86%;

TiO
2
 = 0,05-0,16%; K

2
O = 0,00%; XMg = 0,68-0,70) de

coloração verde pálido e margens ferro pargasíticas ou ferro
tschermakíticas (Fe

2
O

3
 = 17.37-21,37%; Al

2
O

3
 = 12,07-

16,35%; TiO
2
 = 0,25-0,59%; K

2
O = 0,47-0,93%; XMg = 0,34-

0,46) de tonalidades verde oliva azulado. A formação da

actinolita é atribuída ao metamorfismo (M
0
) estático, de

natureza submarina, ao passo que as bordas de ferro pargasita
são interpretadas como o resultado do início dos efeitos do
metamorfismo de contato (M

2
) provocado pelo Complexo

Granítico Estrela (Barros e Barbey 1998). De modo localizado
é observada uma xistosidade (S1) (E-W/subvertical) em
bandas de espessura decimétrica a centimétrica, marcada em
rochas máficas e ultramáficas pela orientação preferencial de
cristais de biotita/clorita. A xistosidade S

1 
e o acamamento S

0

são concordantes. Não são vistos veios hidrotermais nem
fraturas hidráulicas nas rochas máficas da auréola externa.

A auréola interna, com quase 2 quilômetros de largura,
se distingue pela presença de rochas metavulcano-
sedimentares fortemente foliadas (S

2
). A atitude da xistosidade

S
2
 é, em grande parte, concordante  com os contatos do

Complexo Granítico Estrela. Entretanto, a norte e a oeste do
maciço, a trajetória da foliação das rochas encaixantes forma
junções tríplices. Os mergulhos da xistosidade S

2
 são na

grande maioria dos casos de alto ângulo a subverticais.
As rochas metabásicas (hornblenda hornfels) exibem

forte orientação preferencial e texturas muito recristalizadas
dos tipos nematoblástica e granoblástica. Seus anfibólios
têm coloração verde oliva e composições que variam de ferro
pargasitas (FeO = 14,96 - 17,38%; Al

2
O

3
 = 7,75 - 10,94%;

TiO
2
 = 0,46 - 0,61%; K

2
O = 0,30 - 0,80; XMg = 0,50 - 0,58)

a magnésio hornblendas (FeO = 15,93 - 16,73%; Al
2
O

3
 =

9,57 - 9,67%; TiO
2
 = 0,52 - 0,73%; K

2
O = 0,43 - 0,47%;

XMg = 0,53 - 0,55). Os plagioclásios são oligoclásicos a
labradoríticos (An23 - 62). Em algumas rochas metabásicas
desta auréola interna são vistos cristais de biotita castanha
avermelhado ou cristais de diopsídio (En = 31,40 - 34,50%;
Fs = 17,40 - 21,30%; Wo = 46,20 - 49,40%) com contornos
retilíneos e poligonais.

Rochas ultramáficas, deste domínio, são representadas
por tremolita xistos de granulação fina, forte xistosidade e
textura nematoblástica.

Uma grande camada verticalizada de formações
ferríferas se amolda ao contorno leste do Complexo Granítico
Estrela e desenha uma dobra de dimensão quilométrica, que
resulta da interferência entre os esforços regionais e de
expansão lateral do maciço granítico.

Junto ao contato norte do Complexo Granítico Estrela,
ocorrem, de modo localizado, veios de quartzo de espessuras
métricas, com importantes concentrações de sulfetos, cortando
rochas anfibolíticas. Um exemplo destes veios de quartzo é
visto na mina de ouro de Serra Verde (Reis e Villas 1999),
situada a menos de dois quilômetros do maciço granítico.

Próximo ao contato sul do Complexo Granítico Estrela
ocorrem quartzo-plagioclásio-anfibólio-biotita gnaisses ricos
em porfiroblastos sintectônicos de granada. Estas rochas
mostram uma foliação marcante de orientação N85E/85NW,
definida pela forte orientação de cristais de anfibólio,
plagioclásio e biotita. Uma lineação (85/330) bem
desenvolvida é marcada pela orientação de cristais de biotita.
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Dentre os xenólitos (Fig. 2F) encontrados no
Complexo Granítico Estrela predominam aqueles de
natureza metabásica. Em geral, as rochas metabásicas
(hornblenda a clinopiroxênio hornfels) deste domínio
exibem uma estrutura maciça e textura granoblástica. Seus
anfibólios têm coloração verde oliva a verde acastanhado e
composição ferro edenítica, ferro tschermakítica e ferro
pargasítica (FeO = 14,24 - 26,08%; Al

2
O

3
 = 9,04 - 11,54%;

TiO
2
 = 0,43 - 1,65%; K

2
O = 0,50 - 1,44; XMg = 0,35 - 0,45).

Os contatos retilíneos e poligonalizados dos cristais de
diopsídio (En = 34,08 - 34,11%; Fs = 18,48 - 21,30%;
Wo= 47,33 - 44,58%) atestam sua origem metamórfica
(Barros e Barbey 1998).

Veios de anfibólio, plagioclásio ou quartzo, e fraturas
hidráulicas são abundantes nas rochas metabásicas da auréola
interna e da população de xenólitos.

As assembléias mineralógicas (cf. Spear 1993) e as
estimativas realizadas por meio de cálculos termométricos
indicam temperaturas de 450° a 550°C para a auréola
externa, de 550° a 650°C para a auréola interna e de 650° a
820°C para os xenólitos. As pressões estimadas para a
colocação do Complexo Graníticas Estrela e do
metamorfismo termal (M

2
) são próximas de 3,5 kb (Barros

e Barbey 2000, Barros et al. 2001a).

TIPOLOGIA DOS VEIOS E FRATURAS
HIDRÁULICAS

Com base na morfologia e na relação entre a orientação
dos veios e a foliação S

2
, a seguinte classificação é proposta.

– Os veios e fraturas perpendiculares à xistosidade
S

2
 são relativamente abundantes nas rochas metabásicas da

auréola interna. Os anfibólios dos veios são bem
desenvolvidos, subédricos a euédricos. Podem ser
observados veios com aspecto pegmatóide apresentando até
1 metro de espessura, contendo cristais centimétricos (10
cm) de anfibólio (Fig. 2A). Veios precoces, instalados
originalmente em posição perpendicular à xistosidade S

2
,

encontram-se moderada a fortemente dobrados (Figs. 2B e
E). Em lâmina delgada os  veios de anfibólios exibem textura
maciça (Fig. 3B).

– Os veios e fraturas em pares conjugados (Fig. 2C)
são mais freqüentes em rochas metabásicas da auréola interna,
e em alguns xenólitos (Fig. 2F). Muitas vezes estas fraturas
não mostram preenchimentos, porém veios de anfibólio em
pares conjugados podem ser igualmente descritos. Em geral,
estas fraturas conjugadas são subverticais e têm direções
N10-20E e N10-20W.

– Os veios e fraturas paralelos à xistosidade S
2
 são

comuns na auréola interna, possuem espessuras centimétricas
a milimétricas e comprimentos decimétricos a métricos. Aos
veios de quartzo podem estar associados cristais relativamente
bem desenvolvidos de turmalina. Neste caso particular, os
filões e pequenos agregados de quartzo mostram íntima

relação espacial com porfiroblastos centimétricos de granada
(Barros e Barbey 2000). Em alguns afloramentos as fraturas
perpendiculares e paralelas à xistosidade S

2
 se associam a

fraturas conjugadas e a fraturas que aparentemente não
obedecem a direções regulares, resultando em arranjos
complexos (Fig. 2D).

– As fraturas e os veios escalonados são
preferencialmente encontrados às rochas metabásicas da
população de xenólitos (Fig. 2F) e da auréola interna (Fig. 3A),
sobretudo onde as rochas encaixantes ocupam uma reentrância
a norte do CGE. O preenchimento destas estruturas pode ser
feito por anfibólios ou epidoto.

– Veios brechóides se formam quando fragmentos
angulosos de anfibolitos são englobados por veios de
anfibólio. Nestes casos, a rocha metabásica ganha uma
tonalidade cinza esbranquiçado próximo ao contato com o
veio, a qual traduz a formação de plagioclásio nestes locais.

- Os agregados amebóides são vistos em rochas
metabásicas da auréola interna, na invaginação situada a norte
do CGE. Estes agregados possuem uma coloração
esbranquiçada, dada pela concentração de cristais grossos de
plagioclásio albítico (Figs. 3A e C). Grandes cristais de
anfibólio de coloração cinza escuro dão um aspecto
mosqueado a alguns dos agregados de albita. Finas vênulas
de anfibólio cortam de modo errático os agregados de albita.
Nestes casos, a albita sofre deformação dúctil relativamente
importante, marcada por forte encurvamento de maclas,
kinking, formação de subgrãos e neoblastos (Fig. 3D). Esta
recristalização parcial da albita se verifica em alguns planos
irregulares que não obedecem a uma direção preferencial. Os
neoblastos de albita são muito finos e se limitam às bordas
dos cristais maiores, dando origem a feições semelhantes à
textura manto-núcleo de White (1975).

Quando concentrações de plagioclásio são cortadas
por veios paralelizados de anfibólio pode ser formado  um
bandamento conspícuo, e que pode ser ainda mais realçado
quando envolvido em subseqüente deformação (Figs. 3E e
F). Casos extremos resultam em rochas híbridas com aspecto
zebrado, já reconhecidas por Barros et al. (1992), embora na
ocasião o seu significado geológico não tenha sido
compreendido.

– Os bolsões de quartzo com dimensões decamétricas
a centimétricas são encontrados em rochas metabásicas da
auréola interna em seu domínio norte. Um exemplo
significativo é representado pelo garimpo Serra Verde, onde
ao quartzo (Fig. 3H) estão associadas concentrações
importantes de sulfetos (pirita e calcopirita) e megacristais
de anfibólio mineralizado em ouro (Reis e Villas 1999). Veios
irregulares contendo anfibólio ou grossos cristais isolados de
anfibólio podem ocorrer associados aos bolsões de quartzo.
Localmente podem ocorrer veios de quartzo±epidoto em
arranjos multidirecionais que resultam em estruturas do tipo
boxwork (Fig. 3G).
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Figura 2- A) Rocha metabásica cortada por veio com megacristais de anfibólio. B) Rocha metabásica cortada por veios de quartzo paralelos à xistosidade S
2
,

veios de quartzo dobrados, fraturas conjugadas NE-NW e fraturas paralelas à xistosidade S
2
. C) Rocha metabásica foliada (S

2
) mostrando fraturas penetrativas

em pares conjugados NE e NW. D) Fraturas hidráulicas multidirecionais em rocha metabásica. E) Veios de plagioclásio precoces e dobrados em rocha
metabásica. F) Afloramento de xenólito de rocha metabásica englobado pelo CGE mostrando veios escalonados com anfibólio, veios de anfibólio de
granulação grossa com agregados ricos em plagioclásio.
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Figura 3- A) Rocha metabásica com veios escalonados de anfibólio e bolsões amebóides de plagioclásio. B) Fotomicrografia de rocha metabásica cortada
por veios de anfibólio. C)  Fotomicrografia de agregado de plagioclásio cortado por vênulas de anfibólio sem orientação preferencial. D) Fotomicrografia de
agregado de plagioclásio cortado por finos veios de anfibólio. Notar a forte deformação do plagioclásio (neoblastos - nb e curvamento de maclas - kb). E)
Afloramento de rocha metabásica mostrando veios e bolsões de plagioclásio englobando fragmentos anfibolíticos alongados e orientados paralelamente à
xistosidade S

2
. F) Bandamento metamórfico conspícuo resultante de venulação e subseqüente achatamento. As porções de coloração cinza são de rocha

metabásica, as porções escuras são ricas em anfibólio e as bandas claras são concentrações de plagioclásio. G) Rocha metabásica cortada por veios de
quartzo ± epidoto em arranjo do tipo box-work. H) Bloco de rocha constituída de megacristais de pirita-calcopirita-anfibólio-quartzo (Mina de Serra Verde).
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DISCUSSÕES E CONCLUSÕES
A história metamórfica das rochas metavulcano-

sedimentares arqueanas encaixantes do Complexo Granítico
Estrela é marcada por três fases (M

0
, M

1
 e M

2
) de

metamorfismo em um regime progressivo, o qual é
evidenciado pelas transformações estruturais, texturais e
mineralógicas, principalmente das rochas metabásicas.

Durante o metamorfismo progressivo, as rochas
desenvolveram texturas granoblásticas. Este arranjo textural,
associado aos esforços regionais e de expansão lateral
(ballooning) do granito, contribuiu para a redução de
porosidade e conseqüente impedimento do escape de voláteis.
A produção contínua de fluidos metamórficos em um meio
progressivamente menos poroso fez com que a pressão de
fluidos suplantasse a pressão litostática, ocorrendo então o
fraturamento hidráulico (Etheridge 1983, Etheridge et al.
1984, Yardley 1986). Nestas condições, foram favorecidos
os processos de transferência e deposição de material em
sistemas de fraturas. Com o aumento da pressão poderiam
ser esperados aumentos dos potenciais químicos capazes de
favorecer a dissolução por pressão (Vernon 1976, Bell e Cuff
1989) e posterior deposição dos anfibólios.

Reações semelhantes àquelas propostas por Cooper
(1972) poderiam ter ocorrido nas rochas metabásicas
previamente hidratadas durante a fase M

0
:

3MgFe Al Si O (OH) + 12Ca Al Si O (OH) + 4SiO10 4 6 20 16 2 3 3 12 2 2 �
clorita Al epidoto quartzo

100Ca MgF Al Si O (OH) + 4CaAl Si O + 2H O.2 3 4 6 22 2 2 2 8 2

hornblenda tschermaquítica anortita fluido

NaAlSi O + Ca MgFe Si O (OH)3 8 2 5 8 22 2 �
albita actinolita

NaCa MeFe AlSi O (OH) + 4SiO2 5 7 22 2 2

hornblenda edenítica quartzo

Estas reações explicariam (1) a formação de veios de
anfibólio e dos agregados amebóides de plagioclásio, (2) as
modificações das composições dos anfibólios e (3) a íntima
associação dos veios de anfibólio com os veios de quartzo,
muitas vezes observada em rochas metabásicas encaixantes
do Complexo Granítico Estrela. A produção contínua de
voláteis, no contexto do metamorfismo de contato, permitiu
que ocorressem aumentos cíclicos da pressão de fluidos,
marcados por vários pulsos de precipitação/deposição em
veios, sendo os mais precoces geralmente dobrados e cortados
por veios tardios menos deformados.

Yardley e Botrell (1992), ao discutirem as relações
entre metamorfismo e venulação, mostraram que a
solubilidade da sílica diminui com o abaixamento da
temperatura e da pressão. Logo, o abaixamento da pressão de
fluidos quando da criação de espaços, teria facilitado a
deposição da sílica em veios e bolsões. Aqueles autores
também atentam para a origem e modo de transporte da sílica.

O quartzo pode ser originado de fonte externa ou ser
redistribuído da rocha hospedeira ao longo de pequenas
distâncias. O transporte da sílica pode ter sido realizado pela
circulação advectiva de fluidos e por difusão. Neste caso
estudado, a origem dos mineras envolvidos na venulação
(anfibólio, plagioclásio e quartzo) por segregação das rochas
metabásicas hospedeiras poderia estar relacionada a reações
de devolatilização que ocorreram durante o metamorfismo
de contato (progressivo).  Com relação aos mecanismos de
transporte, as considerações se tornam mais especulativas.
Mecanismos de difusão talvez tenham atuado em algum
momento, mas o transporte advectivo também deve ter tido
grande importância na migração de material, ainda que por
pequenas distâncias.

Segundo Yardley e Botrell (1992), processos ligados
à venulação/fraturamento hidráulico são favorecidos ora pela
deformação, ora pelo acréscimo de temperatura. Nas rochas
encaixantes do Complexo Granítico Estrela, as duas condições
estiveram presentes: a deformação da auréola interna pela
soma dos esforços regionais mais o efeito de expansão lateral
do maciço granítico e o aquecimento provocado pela intrusão
granítica quente.

A deformação intracristalina dúctil sofrida por
cristais de albita cortados por finos veios de anfibólio
parece mostrar que fraturamento venulação ocorreram sob
condições de alta temperatura (McCaig e Knipe 1990), o
que é coerente com a idéia de metamorfismo (de contato)
progressivo e produção de fluidos.

A orientação em pares conjugados de direção NE e
NW, ou em fendas de tensão de direção N-S, apresentada por
muitos veios e fraturas hidráulicas parece estar relacionada
aos esforços de encurtamento subhorizontal que atuaram
durante a colocação do Complexo Granítico Estrela. Algumas
fraturas e veios com orientações próximas a NS poderiam
corresponder a posições de fendas de tensão (cf. Gapais et al.
1987). Ambos arranjos espaciais de veios e fraturas hidráulicas
parecem se enquadrar a feições simétricas favoráveis em
regimes coaxiais.

Os anfibólios que preenchem os veios, pela sua
granulação grossa, por vezes mesmo pegmatóide, e por suas
formas euédricas/subédricas, guardam muitas semelhanças
com anfibólios de granulação grossa encontrados nos pirita-
calcopirita-quartzo hidrotermalitos auríferos associados a
rochas metabásicas da Mina de Serra Verde. Isto poderia
sugerir alguma relação  entre esta mineralização aurífera e os
efeitos tectono-termais provocados pelo maciço granítico.

Ao norte do Complexo Granítico Estrela, onde as
rochas metabásicas formam uma invaginação, os processos
de venulação e transferência de material foram bastante
importantes. Duas ocorrências de veios métricos de quartzo,
tendo um deles sulfetos associados, são encontradas. Estas
grandes quantidades de quartzo também estão presentes na
Mina de Serra Verde, sugerindo também ligações entre os
seus processos de formação. A grande quantidade de veios
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nesta invaginação poderia ser explicada pelo arranjo complexo
dos esforços neste domínio, onde se teriam somado esforços
de colocação dos plútons 1 e 3 e esforços regionais. Nestes
locais em que há concorrência de esforços regionais e
magmáticos, muitas vezes são criadas zonas de deformação
constritiva e zonas de pressões nulas (Brun e Pons 1981). O
resultado destas condições é representado nas rochas
encaixantes do Complexo Granítico Estrela pela presença de
tectonitos L e de veios métricos de quartzo. O arranjo
multidirecional de fraturas hidráulicas também parece
confirmar o complexo arranjo dos esforços neste domínio.
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ABSTRACT

U-PB (TIMS AND SHRIMP) AND SM-ND GEOCHRONOLOGY OF GRANITOIDS IN SERRA DE SANTA BÁRBARA (SW MATO
GROSSO STATE): A POSSIBLE EXTENSION OF THE BOLIVIAN SAN IGNÁCIO OROGEN (?)

U-Pb (TIMS and SHRIMP) and Sm-Nd geochronology on granitoids from westernmost region of Mato Grosso State yielded
crystallization ages from 1423 ± 23 Ma to 1383 ± 40 Ma and metamorphic ages of ca. 1310 ± 34 Ma. Crustal residence ages are from
1.69Ga to 1.52 Ga, and ε

Nd(t)
 values are between 3.6 and 3.4, suggesting mantle-derived sources.

The probable extension of the San Ignácio orogen rocks (reported in Bolivia) to southwestern Mato Grosso is indicated, based
upon the structural continuity and age correlation of both groups of rocks. In additon, the rocks described in Bolivia (syn- and post-
tectonic granitoids) are similar to the rocks identified in the studied area, constraining a coherent history for the two regions.

If the hypothesis of the rocks here studied being an extention of the San Ignácio orogen is correct, consequently the range of ages
from 1423 ± 23 Ma to 1383 ± 40 Ma should represent the period of magmatic processes correlated to the San Ignácio magmatic arc. The
U-Pb ages of ca. 1310 Ma may indicate the metamorphism probably related to the collisional process between the Parágua Block and the
Amazonian craton and an alloctonous origin for the Parágua Block.

Keywords: U-Pb, Sm-Nd, San Ignácio Orogen, Amazonian Craton, Proterozoic

RESUMO

Estudos geocronológicos U-Pb (TIMS e SHRIMP) e Sm-Nd em rochas graníticas do extremo oeste do Estado do Mato Grosso
indicam idades de cristalização entre 1423 ± 23 Ma a 1383 ± 40 Ma e metamorfismo a 1310 ± 34 Ma. Idades de residência crustal estão
entre 1,69 Ga e 1,51 Ga e valores de ε

Nd(t)
 entre 3,6 e 3,4 indicam fontes derivadas do manto para estas rochas.

A provável correlação das rochas do orógeno San Ignácio (reportados na Bolívia) com as rochas observadas no oeste do Mato
Grosso é sugerido pela continuidade estrutural e correlação das idades entre elas. Em adição, as rochas descritas na Bolívia (granitóides
sin a tarditectônicos) são similares às rochas aqui estudadas, estabelecendo uma história geológica coerente para as duas regiões.

Se a hipótese acima proposta for correta, a variação de idade entre 1423 ± 23 Ma a 1383 ± 40 Ma pode representar o período de
processos magmáticos correlacionáveis ao arco magmático San Ignácio.  As idades metamórficas de 1310 ± 34 Ma podem indicar o
processo colisional entre o Bloco Parágua e o Cráton Amazônico, o que pode sugerir uma origem alóctone para as rochas do embasamento
Mesoproterozóico da Bolívia.

Palavras-chave: U-Pb, Sm-Nd, Orógeno San Ignácio, Cráton Amazônico, Proterozóico

INTRODUÇÃO
Os cinturões orogênicos paleo e mesoproterozóicos do

sudoeste do Cráton Amazônico têm sido agrupados nas províncias
Rio Negro/Juruena, Rondoniano/San Ignácio e Sunsás/Aguapeí,

através de estudos geocronológicos de cunho regional (Cordani et
al. 1979, Tassinari 1981, Tassinari e Macambira, 1999; Bettencourt
et al. 1999). Em cada uma desta províncias geocronológicas
sumarizadas por Tassinari et al (2000), tem sido possível
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caracterizar, através de estudos de maior detalhe, terrenos
acrescionários distintos. Em adição a esta subdivisão do Cráton
Amazônico, trabalhos geocronológicos U-Pb e Sm-Nd
reportados por Santos et al. (2000) permitiram aos autores
propor diferentes limites para estas províncias, proposta esta
não utilizada no presente trabalho.

Desta forma, na Província Rio Negro/Juruena foram
identificadas as acresções crustais juvenis representadas pelas
rochas do orógeno Alto Jauru (1,79-1,74 Ga) e Cachoeirinha
(1,58-1,52 Ga) (Van Schmus et al. 1999; Geraldes et. al. 2001,
respectivamente). Na Província Rondoniano/San Ignácio foram
caracterizados os orógenos Rio Alegre (1,51-1,50 Ga) e Santa
Helena (1,45-1,42 Ga) (Matos et. al. 2001; Geraldes et al. 2001,
respectivamente). Na Província Sunsás/Aguapeí foram
caracterizados os orógenos Nova Brazilândia (1,15-1,10 Ga),
Sunsás (ca. 1,00 Ga) e Aguapeí (1,00-0,97 Ga) (Rizzotto, 1999;
Litherland et al. 1986; Geraldes et al. 1997, respectivamente).

Ainda na Província Rondoniana/San Ignácio, são
observadas as rochas de idade mesoproterozóica,
representadas por xistos, gnaisses e granulitos, descritos por
Litherland et al. (1986) como pertencentes ao Bloco Parágua
e geradas no evento San Ignácio (1,40-1,27 Ga) (Fig. 1),
conforme resumido na Tabela 1. A principal unidade é
representada pelo Complexo Pensamiento, composta por
granitóides sincinemáticos de idades Rb-Sr entre 1375 ± 80 Ma
e 1291 ± 49 Ma (Litherland et al. 1986) e idades modelo Sm-Nd
(T

DM
) entre 1,99 Ga e 2,09 Ga, com valores de ε

Nd
 levemente

negativos (Darbyshire 2000). Ocorrem também no Complexo
Pensamiento rochas pós-cinemáticas com idades Rb-Sr entre
1391 ± 70 Ma e 1283 ± 33 Ma (Litherland et al., 1986) e T

DM

entre 1,73 Ga e 1,51 Ga, com valores de ε
Nd

 entre 1,4 e 1,0
(Darbyshire 2000). Em adição ocorre o Complexo alcalino
El Tigre, interpretado como o pulso final do magmatismo
San Ignácio, de idade Rb-Sr de 1286 ± 46 Ma (Litherland et
al 1986), T

DM
 de 1,88 Ga ε

Nd
 de -0,9 (Darbyshire, 2000). As

rochas granulíticas que ocorrem ainda na mesma região na
Bolívia têm sido interpretadas como embasamento do
Complexo Pensamiento, com idades Rb-Sr cerca de 1,97 Ga
(Litherland et al 1986).

Este conjunto de rochas que caracterizam o orógeno
San Ignácio foi interpretado por Saes e Fragoso Cesar (1996)
como gerado em ambiente de arco magmático, conforme
indicado pela presença de granitóides calcio-alcalinos. A
possível continuidade destas rochas em território brasileiro
pode estar representada no Estado de Mato Grosso, pelos
granitóides observados na base dos quartzitos do Grupo
Aguapeí que sustentam a Serra Santa Bárbara. Estas rochas
ocorrem a oeste do vale do rio Alegre, onde Matos e
Schorscher (1997) identificam zonas de falhas e cisalhamentos
que podem indicar o limite entre o orógeno Rio Alegre e o
Bloco Parágua. A área de estudo localiza-se a oeste das
rochas do orógeno Rio Alegre (Fig. 2) e é representada por
rochas de composição tonalítica, granodiorítica e granítica.

Este trabalho tem por objetivo o estudo geocronológico
destas rochas, utilizando como ferramentas os métodos U-
Pb por diluição isotópica (TIMS) e por SHRIMP, bem como
Sm-Nd. Estas análises tiveram como objetivo investigar a
possibilidade destas rochas constituírem o prosseguimento
do Bloco Parágua reportado em território boliviano. As
implicações tectônicas desta correlação também são
discutidas.

GEOCRONOLOGIA U-Pb (Convencional e SHRIMP) e
Sm-Nd
Procedimentos Analíticos

A preparação das amostras foi realizada no Centro de
Pesquisas Geocronológicas (CPGeo) do Instituto de
Geociências da USP e as análises U-Pb por diluição isotópica
foram realizadas no laboratório de geoquímica isotópica na
Universidade de Kansas (EUA). A separação de zircões
envolveu a coleta de 10 a 20 kg de amostras, britagem,
moagem, concentração em mesa vibratória, separação
magnética e em líquidos densos, abrasão em ar comprimido
segundo a sistemática desenvolvida por Krogh (1982a e b).
Os grãos foram dissolvidos individualmente com HF e
adicionado o traçador misto 205Pb-235U. Após a dissolução
completa (3 a 5 dias a 200oC) Pb e U foram separados em
colunas com resinas de troca aniônica, segundo os
procedimentos descritos por Krogh (1973) e Parrish (1987).
As razões isotópicas foram medidas usando um espectrômetro
de massa VG sector com multicoletor, usando-se o detector
Daly. As constantes de decaimento utilizadas foram as definidas
por Steiger e Jäger (1977): λ(238U) = 1,55125 x 10-10 ano-1 e
λ(235U) = 9,8485 x 10-10 ano-1. As composições isotópicas de
208Pb, 207Pb e 206Pb radiogênicos foram calculadas levando em
conta correções para o branco de Pb atual e para as
composições não radiogênicas destes isótopos foram efetuadas
correções utilizando-se o modelo de Stacey e Kramers (1975).
Os erros gerados pela incerteza na regressão das discórdias
foram calculados para 2s. Os resultados são apresentados em
diagrama 206Pb/ 238U versus 207Pb/235U (Wetherill 1967) com
elipses cujas dimensões são representativas dos erros
analíticos obtidos (2σ).

Para as análises SHRIMP os cristais de zircão foram
catados com pinça, utilizando-se lupa binocular (objetivando
a eliminação de grãos metamictizados) e montados em discos
de epoxi (20-50 grãos por amostras) juntamente com padrões
de zircão, representados por cristais de SL13 com 572 Ma,
206Pb/238U=0,09279 e U=238 ppm (Paces e Miller, 1993). A
escolha dos sítios para análise (com dimensões médias de ca.
30 mm de diâmetro) foi baseada em imagens de
catodoluminescência para distinguir áreas sem fraturamento.
Recente resumo dos procedimentos são dados por Stern
(1998). As razões U-Th-Pb e concentrações foram
determinadas no SHRIMP II na Research School of Earth
Sciences, Australian National University, Canberra (Australia).
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Figura 1- Mapa geológico esquemático do sudoeste do Cráton Amazônico (adaptado de Dardenne e Schobbenhaus 2001).

Tabela 1- Dados Rb-Sr (Litherland et al., 1986) e Sm-Nd (Darbyshire, 2000) das rochas do Bloco Parágua na Bolívia.

* Idade Rb-Sr obtida por errócrona com alto erro.
** Não disponível na referência utilizada.
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Os resultados analíticos são apresentados em diagrama inverso
segundo Tera e Wasserburg (1972), onde as cruzes indicam
erros analíticos (1σ).

Para as análises de Sm-Nd foram utilizadas rochas
pulverizadas, dissolvidas em HF e os traçadores 145Nd e 144Sm
foram adicionados às soluções. A separação dos elementos
terras raras foi feita por colunas de troca catiônica com resina
segundo os procedimentos descritos em Patchet e Ruiz (1987).
As composições isotópicas destes elementos foram medidas
em espectrômetro VG  Sector multicoletor. Para os cálculos
de idades utilizou-se o programa Isoplot (Ludwig 1998) com
as seguintes constantes (DePaolo 1988): 146Nd/144Nd =  0,7219,
λ

Sm
 = 0,654 x 10-11 ano-1.

Resultados U-Pb e Sm-Nd
As análises U-Pb e Sm-Nd estão sumarizadas na Tabelas

2, 3 e 4. A localização das amostras coletadas é apresentada na
figura 2. As rochas analisadas apresentam idades U-Pb em
zircão (TIMS e SHRIMP) entre 1423 ± 23 Ma e 1310 ± 34 Ma.
As idades T

DM
 estão entre 1,69 Ga e 1,51 Ga e os valores de

ε
Nd(t)

 entre 3,6 e 3,4. A seguir são apresentados os resultados
das amostras individualmente.

TONALITO - Esta
unidade foi observada nas
margens do rio Aguapeí. São
rochas de coloração rósea, com
granulometria grossa a média,
cuja composição varia de
tonalitos a trondjemitos.
Segundo Pinho (1990), a
relação de contato entre as
rochas desta área apresenta
grande complexidade, uma vez
que são observadas rochas de
composição anfibolítica
intensamente deformadas em
contato com rochas foliadas de
composição tonalítica. Durante
a coleta observou-se também a
presença de rochas com
composição monzogranítica
anisotrópicas provavelmente
resultado da fusão local das
rochas tonalíticas.

A amostra coletada (97-
121) apresenta composição
tonalítica com foliação fraca a
intensa. Quatro frações
(monocristal) de zircão do
tonalito foram analisadas e os
resultados, quando lançados no
diagrama da concórdia,
resultaram em uma idade de
1383 ± 40 Ma (Fig. 4A). Todos

os resultados analíticos são concordantes e se distribuem por
sobre a concórdia com uma variação de idade entre 1408 Ma
e 1360 Ma. Os cristais de zircão analisados pertencem a uma
população homogênea (Fig. 3A) e os resultados concordantes
sugerem que o processo de fusão do tonalito (e formação do
monzogranito) tenha provocado perda de Pb no decorrer desse
processo e a conseqüente distribuição dos resultados analíticos
ao longo da concórdia. Este padrão também indica a
inexistência de perda expressiva de Pb durante processos
posteriores à cristalização.

Análises U-Pb SHRIMP de cristais de zircão (seis
pontos) desta amostra (Fig. 4B) indicam um intercepto
superior de 1423 ± 21 Ma, e pode ser interpretada como idade
de cristalização do tonalito. Uma análise Sm-Nd nesta rocha
forneceu idade modelo T

DM 
de 1,52 Ga e ε

Nd(t)
 de +3,6,

sugerindo sua origem a partir do manto com pouca
contribuição crustal.

GRANODIORITO - A oeste do rio Alegre são
observados lajedos e blocos dessa rocha. Sua composição
mineralógica principal é quartzo, plagioclásio, feldspato
alcalino e anfibólio. Em amostras de mão é observada fraca
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Figura 2 - Localização dos terrenos acrescionários paleo e mesoproterozóicos no sudoeste do Cráton
Amazônico, sudoeste do Estado do Mato Grosso.
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orientação mineral, sendo a rocha de coloração cinza a rosa e
granulação grossa. A forma dos grãos de zircão analisados é
mostrada na figura 3B e na figura 4C é apresentado o diagrama
da concórdia para a amostra  97-142, onde sete frações de
zircão (monocristal) indicam uma idade de 1412 ± 21 Ma.
Uma análise Sm-Nd nesta amostra indicou idade modelo T

DM

de 1,58 Ga e ε
Nd(t)

 de +3,6, sugerindo sua origem a partir do
manto com pouca contribuição de componentes crustais.

GRANITO LAGES - Esta unidade ocorre na porção
sul das rochas do orógeno Rio Alegre, ao longo da estrada de

acesso para Casal Vasco, sendo recoberta parcialmente pelos
sedimentos da Formação Pantanal na porção sul da área de
ocorrência. O granito Lages foi descrito inicialmente por
Matos e Ruiz (1991) e é constituído por granito cinza foliado
de granulometria fina. A populacão de zircão analisada
(amostra 97-144) é apresentada na figura 3C e é constituída
por grãos com proporção entre eixos 3:1, com pirâmides
bem desenvolvidas. Quatro frações de zircão (monocristais)
foram analisadas e quando lançadas no diagrama da
concórdia (Fig. 4D) resultam em duas idades distintas. A
primeira é definida por duas frações que indicam uma idade

Figura 3 - Fotomicrografias das populações de zircão datados no presente trabalho. A-amostra 97-121; B-amostra 97-142; e C-amostra 97-144.
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imprecisa de 1608 ± 200 Ma e apesar do erro alto, podem
representar herança de material mais antigo.  Duas outras frações
de zircão indicam a idade de 1310 ± 34 Ma, sugerindo que esta
rocha, como o tonalito, pode ter perdido Pb após o período de
tempo correspondente a sua cristalização. Uma análise Sm-Nd
nesta rocha indicou idade modelo T

DM 
de 1,69 Ga e ε

Nd(1600)
 de

+3,4. Se a idade U-Pb de 1608 ± 200 Ma representar herança de
crosta siálica mais antiga, os valores de T

DM 
 e de ε

Nd(1600)
 sugerem

origem mantélica para o protólito desta amostra.

DISCUSSÃO E IMPLICAÇÕES TECTÔNICAS
As rochas aqui estudadas não apresentam limites

geocronológicos precisamente definidos de forma que indicam
uma história geológica policíclica. Os resultados analíticos U-Pb
em zircão indicam idades variando entre 1423 ± 23 Ma e

1310 ± 34 Ma e os dados Sm-Nd mostram idades modelo
T

DM
 de 1,69 Ga a 1,52 Ga e os valores de ε

Nd(t)
 de 3,6 a 0 (Fig.

5). Estes resultados podem ser interpretados de forma que o
período de tempo entre 1423 ± 23 Ma e 1383 ± 40 Ma
corresponde a idades de cristalização representando um
importante evento magmático na região. Por ouro lado, a idade
de 1608 ± 200 Ma do Granito Lages pode representar herança,
indicando uma importante participação das rochas do
embasamento na origem desta rocha, corroborando os dados
reportados por Litherland et al. (1986) que indicam a presença
de embasamento mais antigo para as rochas do Complexo
Pensamiento. Por sua vez, a idade U-Pb de ca. 1310 ± 34 Ma
obtidos em zircões da amostra 97-144 pode indicar o período
de tempo correspondente ao processo de colisão das rochas
aqui estudadas com o proto-Cráton Amazônico.

Tabela 2- Resultados das análises Sm-Nd das amostras estudadas.

* M e N referece à inclinação utilizada para a separação das frações magnéticas a 0,5 A no Frantz. [1] referece a número de grãos analisados.
** Valores corrigidos pelo branco analítico e Pb comum para dados de DI.
*** Baseadas nas constantes de Steiger e Jäger (1977).

* Correções de Pb comum para os dados SHRIMP foram realizados a partir do 204Pb medido.
** Baseadas nas constantes de Steiger e Jäger (1977).

Tabela 3- Resultados das análises U-Pb por Diluição Isotópica das amostras estudadas.

Tabela 4- Resultados das análises SHRIMP das amostras estudadas.
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A hipótese da extensão do Bloco Parágua na região
oeste de Mato Grosso tem por base a continuidade geográfica,
a concordância das estruturas regionais e a correlação de
idades entre as rochas granitóides que ocorrem em ambas
regiões, apesar da falta de cartografia geológica de detalhe.
O Bloco Parágua foi definido englobando as rochas do
Complexo Pensamiento, que compreendem granitos pré, sin
e tárdi cinemáticos, gerados, segundo Liherland et. al. (1986),
durante o evento San Ignácio, cujas rochas apresentam idades
Rb-Sr e K-Ar no intervalo de tempo entre 1400-1270 Ma.

Figura 5- Curva de evolução isotópica de Nd para as rochas granitóides do
SW do Estado do Mato Grosso. Os valores de ε

Nd
 entre 3,6 e 3,4 indicam

uma origem mantélica para estas rochas.

As idades Rb-Sr das rochas granitóides do Complexo
Pensamiento reportados por Litherland et al. (1986) podem
indicar idades mistas de cristalização e de metamorfismo, e
as respectivas idades U-Pb em zircão (ainda não realizadas)
poderiam indicar idades de cristalização mais antigas.
Conseqüentemente os valores de ε

Nd(t) 
reportados por

Darbyshire (2000), por serem calculados com base nas idades
Rb-Sr (em função de serem únicas as idades disponíveis),
podem ser mais positivos (se as idades U-Pb das mesmas
amostras forem mas antigas), e tenderiam a se aproximar dos
valores de ε

Nd(t)
 reportados para os granitos estudados no

presente trabalho (calculados para idades U-Pb).
O grupo de rochas observado na área em estudo no

SW do Estado do Mato Grosso tem similaridades com as
associações litológicas descritas na Bolívia. Desta forma, os
resultados do estudo U-Pb realizado em zircão, e Sm-Nd em
rocha total, permitem definir uma história geológica coerente
e de continuidade entre os dois terrenos, descritos até o
momento separadamente. Se a hipótese das idades U-Pb do

magmatismo calcio-alcalino aqui reportadas representar uma
extensão das rochas do Bloco Parágua,  o período de tempo
entre 1423-1379 Ma pode representar o desenvolvimento do
arco magmático San Ignácio e a idade 1310 ± 34 Ma pode
indicar o metamorfismo regional e a colisão entre o Bloco
Parágua e o proto-Cráton Amazônico.

Em oposição a esta hipótese, Tohver et al (2002)
apresentam idades platô 40Ar/39Ar de 1198 ± 3 Ma e 1201 ± 2 Ma
(biotitas), acompanhadas de dados paleomagnéticos, indicando
que o SW do Cráton Amazônico colidiu com o supercontinente
Laurentia neste período de tempo, de forma a não haver indícios
de que o Bloco Parágua estava anexado ao Cráton
Amazônico anteriormente a ca. 1,2 Ga.  Os dados reportados
por estes autores foram realizados em basaltos do Grupo
Nova Floresta (redefinindo sua idade K-Ar até então aceita
como de ca. 1,0 Ga), e indicam a existência de processo
orogenético anterior ao evento Nova Brasilândia reportado
por Rizzotto (1999) com idade U-Pb de 1110 Ma. Em adição,
dados U-Pb em cristais de zircão detrítico no grupo Aguapeí,
reportados por Santos et al. (2001), indicam idades máximas
de deposição de 1231 ±  14 Ma e idade mínima de ca. 920
Ma (idade platô 40Ar/39Ar do evento Aguapeí, segundo M.
C. Geraldes, dados não publicados e Tohver et al. 1999).
Sadowiski e Bettencourt (1996), entre outros autores,
sugerem uma colisão das massas continentais representadas
pelo Cráton Amazônico e o supercontinente Laurentia
ocorreu  por volta de 1,0 Ga.

Os resultados U-Pb para as rochas aqui estudadas
caracterizam um domínio com idades de cristalização distintas
das rochas observadas no orógeno Rio Alegre, cujas idades
U-Pb estão entre 1,51 Ga e 1,50 Ga (Geraldes et al. 2001).
As idades modelo T

DM
 (entre 1,69 Ga e 1,52 Ga) e valores de

ε
Nd

 entre 3,6 e 3,4 das rochas do orógeno Rio Alegre são,
entretanto, equivalentes aos das rochas aqui estudadas. Ambos
terrenos encontram-se cobertos pelas rochas sedimentares do
Grupo Aguapeí, cujo início e final de deposição varia entre
1,3 Ga e 0,95 Ga segundo Litherland et. al. (1986), limite
temporal este de acordo com os resultados apresentados no
presente trabalho.

Uma importante implicação da definição temporal do
evento San Ignácio é a sua distinção do evento Rondoniano
descrito no Estado de Rondônia (Tassinari et al. 2000). Neste
estado, as rochas no evento Rondoniano são caracterizadas
como geradas em ambiente intracontinental a partir de fusão
crustal com idades entre 1,45 Ga e 1,25 Ga e é exemplificado
pela idade U-Pb SHRIMP de 1,34 Ga em  zircão de rochas
granulíticas reportado por Tassinari et al. (1999). A
equivalência temporal entre o evento San Ignácio (constituído
por rochas geradas em arco magmático) e o evento
Rondoniano (composto por rochas afetadas por metamorfismo
regional em ambiente continental) permitiu a Teixeira e
Tassinari (1984) sugerirem a Província geocronológica
Rondoniano/San Ignácio, que através dos dados disponíveis
na literatura recente (Tassinari et al. 2000, Darbyshire, 2000;
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Geraldes et al., 2001), pode ser subdividida nos orógenos Rio
Alegre (1,51-1,50 Ga), Santa Helena (1,45-1,42 Ga) e, a partir
dos dados aqui reportados, nos orógenos San Ignácio (1,42-
1,32 Ga) e Rondoniano (1,45-1,25 Ga).

Outro aspecto importante a ser relevado nesta
discussão é sobre a origem de xistos e granulitos reportados
por Litherland et al. (1986),  no Bloco Parágua, cujas idades
Rb-Sr  estão entre 1,9 Ga e 1,7 Ga. Se as idades destas rochas
forem confirmadas por estudos U-Pb, duas hipóteses podem
ser sugeridas para a sua geração. A primeira leva em conta
que rochas de idades similares são observadas na Província
Rio Negro/Juruena, o que permite sugerir que as rochas mais
antigas do terreno Parágua comporiam um único terreno na
borda sudoeste do Cráton Amazônico nesta época, e separadas
por processos tafrogênicos posteriores. A existência de rochas
sedimentares do grupo Aguapeí recobrindo as rochas do Bloco
Parágua e das rochas aqui estudadas indica que continuidade
de ambas regiões deve ter ocorrido posteriomente a 1110 Ma,
idade do evento Nova Brasilândia.

Uma segunda hipótese para a origem das rochas mais
antigas reportadas no Bloco Parágua é que elas não apresentam
cogeneticidade com as rochas da Província Rio Negro/
Juruena, tendo sido geradas de maneira alóctone e
posteriomente aglutinadas ao Cráton Amazônico por
processos acrescionários durante o Mesoproterozóico.
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INTRODUÇÃO
A Província Mineral de Carajás (PMC), SE do Cráton

Amazônico, considerada como contendo as principais reservas
minerais do Brasil, engloba importantes depósitos como de
Fe, Au, Cu, Mn. e representa uma das maiores concentrações

de minérios do planeta. O depósito de Cu-Au do Igarapé Bahia
está encaixado em rochas do grupo homônimo, unidade
superior do Supergrupo Itacaiúnas (Docegeo 1988). O
depósito Igarapé Bahia é uma mina de ouro atualmente
explotada pela Companhia Vale de Rio Doce (CVRD).

Petrologia e geocronologia das rochas encaixantes do depósito de Cu-Au
Igarapé Bahia, Província Mineral de Carajás, Pará, Brasil

Marco Antonio Galarza1

Moacir José B. Macambira2

1 Curso de Pós-graduação em Geologia e Geoquímica, Centro de Geociências, Universidade Federal do Pará,
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ABSTRACT

PETROLOGY AND GEOCHRONOLOGY OF THE COUNTRY ROCKS OF THE IGARAPÉ BAHIA Cu-Au DEPOSIT, CARAJÁS
MINERAL PROVINCE, PARÁ, BRAZIL.

The Igarapé Bahia Cu-Au deposit, hosted in the homonimous group, is located in the Carajás Mineral Province (SE of the State of
Pará, Brazil). This group is mainly composed of mafic metavolcanic, metapyroclastic and clastic metasedimentary rocks, as well as by
banded iron formations and hydrothermally altered breccias, cut by mafic intrusive rocks (dikes). The main Cu-Au mineralization occurs
in the breccias that are located between the metavolcanic and metapyroclastic/metasedimentary rocks. The main hydrothermal alteration
types are chloritization (predominant), carbonatization, sulfidation and ferrification, resulting in mineral assemblages compatible with the
greenschist facies. On the basis of the petrographic, mineralogical and major and trace elements data these rocks can be classified as
metabasaltic andesite (metavolcanic), lapilli and laminated metatuffs (metapyroclastic) and metagabbro (dikes). The geochemical data
suggest that these rocks are tholeiitic and were generated in a continental rift environment, what is supported by tectonostratigraphic
evidence and Nd isotopic data. The geochemical similarity in major and trace elements as well as REE suggest a correlation of the Igarapé
Bahia Group with the Grão Pará Group (Carajás Mineral Province). Single zircon Pb evaporation dating of metavolcanic and metapyroclastic
rocks respectively yielded ages of 2745±1 Ma and 2747±1 Ma, interpreted as the ages of crystallization. These ages are also correlated
with the bimodal volcanism (ca. 2.76 Ga) of the Grão Pará Group.

Keywords: Petrology, Geochemistry, Geochronology, Igarapé Bahia deposit, Carajás Province

RESUMO

O depósito de Cu-Au Igarapé Bahia, hospedado no grupo homônimo, está localizado na Província Mineral de Carajás (SE do
Estado do Pará, Brasil). Esse grupo é constituído principalmente por rochas metavulcânicas máficas, metapiroclásticas e metassedimentares
clásticas, bem como por formações ferríferas bandadas e brechas alteradas hidrotermalmente, sendo cortadas por rochas intrusivas máficas
(diques). A mineralização de Cu-Au principal ocorre nas brechas que se posicionam entre as rochas metavulcânicas e metapiroclásticas/
metassedimentares. Os principais tipos de alteração hidrotermal são a cloritização (dominante), carbonatação, sulfetação e ferrificação,
gerando assembléias compatíveis com a fácies xisto-verde. Com base nos estudos petrográficos, mineralógicos e químicos de elementos
maiores e traço, essas rochas podem ser classificadas como metandesitos basálticos (metavulcânicas), metatufos de lapilli e laminados
(metapiroclásticas) e metagabros (diques). Os dados geoquímicos, em que pese a alteração hidrotermal, sugerem tratar-se de rochas
toleiíticas geradas em um ambiente de rifte continental, o que é suportado por evidências tectono-estratigráficas e dados isotópicos de Nd.
A similaridade geoquímica, tanto para os elementos maiores e traço, quanto para os ETR, favorece a hipótese de correlação do Grupo
Igarapé Bahia com o Grupo Grão Pará (Província de Carajás). Datações por evaporação de Pb em monocristais de zircão de rocha
metavulcânica e metapiroclástica forneceram idades de cristalização de 2745±1 Ma e de 2747±1 Ma, respectivamente. Essas idades são
correlacionáveis com o vulcanismo bimodal (ca. 2,76 Ga) do Grupo Grão Pará.

Palavras-chave: Petrologia, Geoquímica, Geocronologia, Depósito Igarapé Bahia, Província de Carajás
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A lavra do depósito é feita a céu aberto sendo explotado
somente o minério supergênico. O minério foi concentrado a
valores econômicos por processos supergênicos que deram
origem a uma crosta laterítico-gossânica com espessura média
de 100 m. A mineralização primária de sulfetos é dominada
por calcopirita e apresenta teores de Cu em geral acima de
1%. O minério está hospedado principalmente em brechas
alteradas hidrotermalmente dispostas no contato entre as
rochas metavulcânicas e metassedimentares/metapiroclásticas
(p.ex. Almada e Villas 1999, Villas et al. 2001).

Este estudo apresenta novos resultados de trabalhos
de campo, petrográficos, geoquímicos (incluindo ETR) e
geocronológicos das rochas encaixantes das mineralizações
do depósito Igarapé Bahia. O objetivo principal é descrever e
caracterizar as relações petrogenéticas existentes entre elas e
subsidiar discussões sobre a idade e origem das rochas
encaixantes do depósito.

GEOLOGIA REGIONAL
A PMC, formada e tectonicamente estabilizada no

Arqueano, foi afetada por um evento paleoproterozóico
extensivo acompanhado por intrusões graníticas anorogênicas
e diques máficos e félsicos associados (p. ex. Macambira et
al. 2001). A PMC é dividida nos segmentos crustais sul e
norte, cujo limite parece ser transicional. Esses blocos
tectônicos são conhecidos como os Terrenos Granito-
Greenstone de Rio Maria (Huhn et al. 1988), ao sul, e o
Cinturão de Cisalhamento Itacaiúnas (Araújo et al. 1988), ao
norte. A figura 1 apresenta em parte o arcabouço

litoestratigráfico e geocronológico mais atualizado da PMC.
No segmento sul, as rochas mais antigas são os greenstone
belts do Supergrupo Andorinhas e o Tonalito Arco Verde
(2,97-2,90 Ga; Pimentel e Machado 1994, Macambira e
Lancelot 1996), localizados na região de Rio Maria, SE da
província. Essas rochas são intrudidas por granitóides
(granodioritos, trondhjemitos e granitos) de ca. 2,87 Ga
(Pimentel e Machado 1994, Macambira e Lancelot 1996, Leite
2001). No segmento norte da PMC, onde o Cinturão de
Cisalhamento Itacaiúnas está desenvolvido, o embasamento
arqueano está composto pelos complexos gnáissico Xingu e
granulítico Pium (2,85-3,00 Ga; Machado et al. 1991, Avelar
et al. 1999, Pidgeon et al. 2000), resultantes de regeneração
metamórfica de terrenos arqueanos.

O Supergrupo Itacaiúnas é constituído pelos grupos
Igarapé Salobo, Igarapé Pojuca, Buritirama, Igarapé Bahia e
Grão Pará (ca. 2,76 Ga; Wirth et al. 1986, Machado et al.
1991, Macambira et al. 1996, Trendall et al. 1998), todos
compostos por seqüências vulcanossedimentares preenchendo
a bacia de Carajás. O magmatismo máfico é dominante e todas
as unidades litoestratigráficas parecem ser contemporâneas,
mostrando diferentes graus metamórficos e deformacionais.
Uma extensa cobertura metassedimentar arqueana
principalmente clástica de origem marinha a fluvial,
denominada Formação Águas Claras (p. ex. Nogueira et al.
1995) abrange uma grande área da PMC. Vários corpos
graníticos arqueanos deformados, alongados e lenticulares,
de direção E-W, compondo a Suíte Plaquê (2,73 Ga, Avelar
et al. 1999), intrudem as rochas do Complexo Xingu. Outras

intrusões neoarqueanas incluem o
Complexo Granítico Estrela (2,76
Ga, Barros et al. 2001),
complexos máfico ultramáficos
acamadados e o Granito Old
Salobo (2,57 Ma, Machado et al.
1991). Essas seqüências e
unidades antigas são intrudidas
por diques máficos e por
granitóides anorogênicos
paleoproterozóicos (p. ex.
Macambira e Lafon 1995).

Figura 1- Mapa geológico-
geocronológico da Província Mineral de
Carajás, modificado de Costa et al. (1995),
Faraco et al. (1996) e Dall’Agnol et al.
(1997). As idades são  apresentadas em
Ga. ACL=Águas Claras, GM=Gameleira.
FC= falha Carajás, FCz= falha Cinzento.
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GEOLOGIA DO DEPÓSITO IGARAPÉ BAHIA
O depósito de Cu-Au Igarapé Bahia (Fig. 1) localiza-se

a aproximadamente 70 km do Núcleo Urbano de Carajás. Esse
depósito está encaixado em rochas do Grupo Igarapé Bahia,
que é dividido nas formações Grota do Vizinho (base) e
Sumidouro (topo), ambas constituídas por seqüências
vulcanossedimentares hidrotermalmente alteradas (Docegeo
1988). Na área do depósito, o Grupo Igarapé Bahia ocorre como
uma pequena janela erosional dentro da Formação Águas Claras
(Fig. 2). A seqüência inferior consiste dominantemente de
rochas metavulcânicas máficas (RMV) intercaladas com
formações ferríferas bandadas, enquanto a superior é formada
por rochas metassedimentares (metarritmitos, metassiltitos,
metagrauvacas) interestratificadas com rochas
metapiroclásticas (RMP) intermediárias a félsicas (tufos de
cristal, tufos laminados e, mais localmente, tufos finos e lapilli
tufos), bem como por silexitos e formações ferríferas bandadas.
Intercalações com metabasaltos são subordinadas na parte
superior. Separando essas duas seqüências, ocorre uma zona
de brechas hidrotermalmente alteradas (ZBH) variando de 30
a 100 m de espessura, a qual, localmente, mostra contatos
gradacionais com as seqüências adjacentes. Nas brechas,
litoclastos de RMV e de formações ferríferas bandadas são
dominantes (Villas e Santos 2001). Esses clastos, especialmente
os de RMV, tendem a estar orientados paralelamente aos
contatos das brechas. Os maiores constituintes minerais da
matriz são clorita, magnetita, carbonatos (siderita > ankerita) e
calcopirita em diferentes proporções, além de quantidades
menores de quartzo, turmalina, biotita, apatita e monazita (Villas
e Santos 2001). A razão clastos/matriz é altamente variada,
produzindo brechas sustentadas pelo arcabouço e pela matriz
que têm sido interpretadas como de origem freática (Almada e
Villas 1999). Foram elas, portanto, formadas anteriormente aos
movimentos tectônicos que tornaram a seqüência
vulcanossedimentar subvertical. Para Dreher e Xavier (2001),
as brechas do depósito Igarapé Bahia seriam geradas por debris-
flow submarino associado a uma antiga falha de crescimento,
provavelmente situada próximo ao depósito. Segundo Tallarico
et al. (1998) e Tazava e Oliveira (2000) as brechas mineralizadas
chamadas de brechas hidrotermais ou hidráulicas que ocorrem
no depósito Igarapé Bahia são de origem epigenética. Rochas
da Formação Águas Claras repousam discordantemente sobre
aquelas do Grupo Igarapé Bahia. Elas representam uma espessa
seqüência de rochas siliciclásticas fracamente metamorfisadas
(quartzo arenitos), que são dominantes, e estão interacamadas
com leitos conglomeráticos e, menos comumente, pelíticos.

Falhamentos e/ou fraturamentos subseqüentes
afetaram tanto as rochas do Grupo Igarapé Bahia como da
Formação Águas Claras, permitindo a intrusão de abundantes
diques dioríticos e gabróicos –RIM (p. ex. Villas e Santos
2001, Villas et al. 2001), com direção dominante N-S. Cinco
corpos de minério compõem o depósito Igarapé Bahia, sendo
conhecidos como Corpo Acampamento Sul (CAS),
Acampamento Norte (CAN), Furo Trinta (CF30), Central e

Alemão. Esse último está localizado a NW do CAN sob cerca
de 250 m de rochas da Formação Águas Claras e é constituído,
em grande parte, por sulfetos maciços de Cu-Fe + Au (Barreira
et al. 1999). A distribuição espacial da ZBH, como a das RMV
e PMP/metassedimentares formam uma estrutura semicircular
de origem ainda desconhecida (Fig. 2) mas que pode ser
resultante de sistemas de falhamentos.
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Figura 2- Mapa geológico (A) (modificado de Soares et al. 1999) e seção
vertical do furo F351-CAS (B), do depósito Igarapé Bahia. Destacam-se os
corpos de minério, furos de sondagem e pontos de coleta das amostras
estudadas. 1. Rochas intrusivas máficas, 2. Formação Águas Claras, 3.
Rochas metassedimentares e metapiroclásticas, 4. Brechas, 5. Rochas
metavulcânicas máficas.

FEIÇÕES PETROGRÁFICAS
Os estudos petrográficos foram realizados em amostras

de testemunhos de furos de sondagem dos corpos CAS, CAN
e CF30. O objetivo principal foi detalhar os tipos rochosos
mais expressiva da seqüência vulcanossedimentar. Os estudos
constaram da observação microscópica de 48 lâminas delgadas
(Anexo) de amostras selecionadas a partir de descrições
macroscópicas em testemunhos de sondagem. Do ponto de
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vista petrográfico, os tipos rochosos do Grupo Igarapé Bahia
aqui estudados apresentam como mais marcante característica
a ocorrência de cloritização generalizada compatível com as
associações minerais da fácies xisto-verde. A amostragem
permitiu a caracterização dos seguintes tipos litológicos:
rochas metavulcânicas máficas, rochas metapiroclásticas,
rochas metassedimentares e rochas intrusivas máficas.
Descrições das brechas encontram-se em Lindenmayer et al.
(1998), Almada e Villas (1999), Tallarico et al. (2000), Villas
et al. (2001), Dreher e Xavier (2001).

Rochas Metavulcânicas Máficas (RMV)
Essas rochas estão presentes em toda a seqüência

vulcanossedimentar. Apesar de haver predominância de rochas
de composição basáltica (muito provavelmente
representativas de derrames), ocorrem também rochas de
composição andesítica a dacítica (Sachs 1993). São rochas
de constituição maciça, compactas, homogêneas, cinza-
esverdeada a verde-clara, de granulação fina a média,
microfraturadas e cortadas por veios e vênulas de quartzo,
sulfeto e carbonato. Apresentam textura fanerítica e
equigranular fina a média. Microscopicamente a textura é
ofítica e subofítica, quando a alteração não foi tão intensa a
ponto de obliterar as texturas originais (Fig. 3A). Localmente
apresentam texturas afanítica, microporfirítica e amigdaloidal,
parcialmente preservadas.

As amostras A12, A13, A15, A17, A21, A24, A25,
A27, A37, A38, A44 e A45, encontram-se alteradas
hidrotermalmente (parcial a totalmente cloritizadas) e em
diferentes graus de intensidade, preservando, contudo, grande
número de suas feições primárias. São compostas
principalmente por plagioclásio e piroxênio ou por seus
produtos de alteração representados por clorita, sericita,
actinolita-tremolita e epidoto, além de quartzo, titanita, biotita,
carbonatos (siderita, calcita) e minerais opacos em
quantidades subordinadas. A associação mais comum
constitui-se, nos locais onde a alteração hidrotermal não foi
intensa, de cristais de anfibólio (geralmente actinolita e rara
hornblenda) e ripas de plagioclásio parcialmente alterado,
evidenciando textura reliquiar ofítica a subofítica. Como
acessórios têm-se óxidos de Fe, epidoto, clorita, carbonato,
titanita e biotita. Nos locais onde a alteração foi intensa, as
texturas encontram-se totalmente obliteradas e a assembléia
mineral mais comum é dada por clorita, quartzo, calcita,
epidoto, titanita e calcopirita (Sachs 1993).

Os cristais de anfibólio são subédricos a anédricos,
formando feixes e agregados irregulares. Podem ocorrer como
fantasmas esverdeados preservando a forma original do
piroxênio, incluindo ripas de plagioclásio. Também se
apresentam na forma de cristais fibrosos, aciculares, ou como
cristais maiores com inclusões de quartzo. Nas proximidades
dos veios, os cristais geralmente são bem desenvolvidos e
bem formados, apresentando maclamento. A actinolita ocorre
como produto de alteração de piroxênio pré-existente, e pode

alterar-se para clorita, e raramente para biotita, epidoto e
carbonato. O piroxênio, raramente preservado, encontra-se
substituído por anfibólio (actinolita). O plagioclásio apresenta-
se em ripas subédricas exibindo diferentes graus e tipos de
alteração. Os cristais maiores encontram-se mais alterados.
Os menos alterados, ainda exibem sua geminação preservada
(albita a andesina). Saussuritização e sericitização são as
alterações mais comuns e, com menor freqüência, cloritização
nos planos de fratura do plagioclásio. Nas rochas mais
alteradas figuram como principais constituintes quartzo e
clorita, secundados por albita, carbonato, epidoto, titanita e
calcopirita. O quartzo encontra-se preenchendo veios e
vênulas ou como material ligante entre fragmentos de brecha.
Os cristais são límpidos e cheios de inclusões. Localmente
há agregados arredondados de quartzo recristalizado
circundados por cristais orientados de clorita (Fig. 3B). Como
principais produtos de alteração hidrotermal de plagioclásio,
piroxênio e anfibólio ocorrem a clorita, epidoto, carbonatos
e minerais opacos, preenchendo veios e vênulas ou
disseminados pela matriz das rochas. Os principais minerais
opacos são calcopirita, pirita, magnetita, hematita e ilmenita,
as duas últimas geralmente em intercrescimentos lamelares.

Outro grupo de amostras (A14, A16, A18, A19, A22,
A23, A26, A35, A39, A41, A43 e A46) apresenta uma textura
formada principalmente por micro e fenocristais de
plagioclásio totalmente alterados, sem geminação. Localmente
encontram-se agregados arredondados de quartzo com bordas
recristalizadas, às vezes formando sombras de pressão
inclusos numa matriz orientada ou não de clorita (80 a 90%),
quartzo, sericita, sulfeto e óxidos de ferro. A foliação é
truncada por veios de quartzo, carbonato (siderita, calcita),
sulfeto e plagioclásio (albita?). Os sulfetos são de forma
anédrica a subédrica e encontram-se tanto inclusos no
plagioclásio como disseminados, associados à clorita. Cristais
euédricos de turmalina são subordinados. Os cristais de clorita
encontram-se formando palhetas ou massas irregulares. O
quartzo é de forma anédrica reliquiar.

Rochas Metapiroclásticas (RMP)
Essas rochas apresentam grande variação

granulométrica e composicional em termos de cristais e
fragmentos líticos. A caracterização dos intervalos
piroclásticos deve-se à boa preservação das texturas primárias
e da granulometria e neles puderam ser identificados
metatufos finos (laminados) e metatufos de lapilli. Metatufos
de cristais não foram observados. A classificação dessas
rochas seguiu os critérios de Fisher (1966) e Pettijohn (1975).
As amostras apresentam constituição maciça, compacta,
coloração cinza esverdeada a verde-escura, granulação fina a
média, estando microfraturadas, cortadas por veios e vênulas
de quartzo ± carbonato e calcopirita; localmente
apresentam concentrações subordinadas de calcopirita
(nódulos anastomosados). Os fragmentos líticos são de
metapelitos, de metavulcânicas e de formação ferrífera bandada.
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Figura 3- Fotografias das amostras de rochas encaixantes do depósito Igarapé Bahia: (A) textura ofítica a intersertal na RMV (amostra A24, F384/CF30,
377,44m, NC); (B) agregados arredondados de quartzo recristalizado circundados por cristais orientados de clorita, com provável textura reliquiar porfirítica
(amostra A21, F327/CAN, 303,10m, NC); (C) metatufo laminado marcado pelo arranjo planar dos cristais de clorita e sericita (amostra A52, F384/CF30,
312,50m, NC); (D) metatufo lapilli grosseiro composto de cristais de quartzo ± clastos de RMV mostrando orientação de fluxo; a matriz é muita fina e
composta principalmente de clorita e plagioclásio sericitizado (amostra A48, F351/CAS, 114,75m, NC); (E) rocha pelítica mostrando estruturas slump
(F351/CAS, b1: 95m, b2: 99m e b3: 101,5m); (F) quartzo-arenito composto essencialmente por quartzo e plagioclásio sericitizado, com grãos policristalinos
de quartzo, muscovita bandada e sulfeto subordinados (amostra A9, F351/CAS, 111,70m, NC).
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(Cont.) Figura 3- (G) metarritmito composto de camadas milimétricas a centimétricas intercaladas de quartzo-clorita, e quartzo, siderita, calcopirita e
óxidos de ferro, mostrando textura de micrograduação (amostra A8, F351/CAS, 161,5m, NC); (H) formação ferrífera bandada composta de alternância de
laminações de magnetita e quartzo recristalizado, mostrando microdobras assimétricas (amostra A56, F332/CAN, 253,1m, NC); (I) textura intergranular
a intersertal constituída de plagioclásio, piroxênio ± anfibólio, clorita e quartzo e ± biotita e calcopirita (amostra A29, F353/CAS, 270,0m, NC); (J)
intercrescimento granofírico de quartzo-feldspato (amostra A58, F375/CAS, 986,6m, NC).

Além dos fragmentos já citados, os metatufos são constituídos
por quartzo, clorita, sericita, plagioclásio e sulfeto. Essas
rochas ocorrem intercaladas às rochas metavulcânicas e às
metassedimentares.

O metatufo laminado está representado pela amostra
A52 que apresenta laminação bem marcada pelo arranjo planar
dos cristais de clorita e sericita na forma de finíssimas palhetas
orientadas. Caracteriza-se pela intercalação de níveis de cristal
fino e cinerítico (Fig. 3C). É comum a presença de fenocristais
angulosos de quartzo e de cristais subédricos de plagioclásio
(albita-oligoclásio). A matriz ocupa de 70 a 90% do volume
da rocha. Os metatufos de lapilli (amostras A48, A49, A50,
A51, A53 e A54) apresentam fragmentos de natureza e
granulometria variadas, de angulosas a subarredondadas,
sendo a maioria de cristais de quartzo e, em menor quantidade,
de fragmentos líticos. A matriz dessas rochas é muito fina,
constituída principalmente por clorita, sericita, plagioclásio,
sulfetos e quartzo anédricos; subordinadamente observam-se
grãos policristalinos de quartzo (silexitos). A maioria das
amostras apresenta orientação de fluxo (Fig. 3D).

Rochas Metassedimentares
Nesse grupo de rochas foram identificadas quartzo

arenitos, metarritmitos e formação ferrífera bandada. Os
quartzo arenitos (amostras A7 e A9) são rochas de constituição
maciça, de coloração cinza esverdeada com pontuações
esbranquiçadas; possuem granulometria de areia fina a grossa.
A amostra A7 foi coletada numa zona de fratura,
apresentando-se microfraturada com estruturas slump
correspondentes a fragmentos centimétricos irregulares de
metapelito (Fig. 3E) e intensa oxidação nas bordas. A amostra
A9 apresenta-se menos alterada pelo intemperismo ou
hidrotermalismo. Ao microscópio, essas rochas são compostas
essencialmente por quartzo, sericita e clorita, e
subordinadamente tem-se plagioclásio saussuritizado,
muscovita, opacos (sulfetos, óxidos de ferro), zircão, apatita
e fragmentos líticos. O quartzo (mais abundante) e o
plagioclásio sericitizado apresentam-se como grãos sub-
angulosos a angulosos dispersos numa matriz constituída por
clorita, sericita, quartzo e óxidos de ferro. O quartzo apresenta
bordas corroídas pela reação com a matriz, com extinção
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ondulante moderada a forte, ocorrendo subordinadamente
grãos policristalinos disseminados próximo às zonas
microfraturadas. Fantasmas de plagioclásio encontram-se
totalmente transformados para cristais de sericita e dessa para
muscovita  na forma de agulhas intercrescidas. Clorita, sericita
e muscovita são os constituintes principais da matriz.
Localmente, observa-se clorita radial e muscovita bandada
associadas ao quartzo e vênulas de clorita e quartzo ao longo
das fraturas (Fig. 3F). Cristais de zircão e apatita foram
observados. As rochas apresentam uma laminação muito tênue
na qual os grãos maiores de quartzo parecem estar orientados
segundo essa laminação. Os fragmentos líticos são
representados por metapelitos e metassiltitos de granulação
muito fina.

O metarritmito (amostra A8) é uma rocha maciça, de
coloração cinza esverdeada com alternância de camadas
milimétricas com diferentes colorações e granulometrias. Ao
microscópio é composto essencialmente de quartzo, clorita e
sericita, além de plagioclásio intensamente alterado para
sericita, clorita, opacos (sulfetos) e muscovita subordinada
(Fig. 3G). Os níveis milimétricos alternados são compostos
principalmente de quartzo, carbonato (siderita) e clorita.
Microgradação e estruturas convolutas são relativamente
comuns. Níveis de espessura superior a 5 mm são formados
principalmente por abundante quartzo, com clorita, sericita e
opacos (sulfetos) subordinados. Os níveis de espessura inferior
a 5 mm são formados principalmente por clorita ± quartzo
com finas lâminas intercaladas de siderita, quartzo e opacos
(sulfetos e óxidos de ferro). O quartzo apresenta-se em
pequenos cristais finos, com bordas corroídas pela reação com
a matriz, composta principalmente por cristais de clorita e
sericita, orientados paralelamente à laminação. Os minerais
opacos (sulfetos) encontram-se concentrados nos planos de
laminação ou disseminados.

As formações ferríferas bandadas (amostras A55 e
A56) são laminadas, constituídas principalmente pela
alternância de níveis de magnetita e de quartzo recristalizado
(Fig. 3H) e subordinadamente proporções variáveis de
carbonato, calcopirita, fluorita, clorita e biotita. Localmente
apresentam microdobras abertas e assimétricas, com a
formação de uma tênue foliação plano-axial, marcada por
palhetas orientadas de clorita. Ouro muito fino pode ocorrer
disseminado nos níveis de formações ferríferas (Sachs 1993).
São comuns microfalhas truncando e perturbando a
laminação. As formações ferríferas bandadas ocorrem
intercaladas, na maioria dos casos, com os metarritmitos,
RMV e brechas.

Rochas Intrusivas Máficas (RIM)
As RIM cortam na forma de diques todos os tipos

rochosos do Grupo Igarapé Bahia. Observa-se no contato das
rochas intrusivas com as rochas encaixantes, uma intensa
brechação, onde os clastos das rochas encaixantes apresentam-
se orientados e imersos em uma matriz essencialmente clorítica.

As amostras A28, A29, A30, A40, A42, A47 e A58
são de constituição maciça, compactas, coloração esverdeada
escura, com pontuações brancas e pretas subordinadas, e
granulação fina a média. Essas rochas são cortadas por veios
e vênulas de quartzo ± sulfeto. Apresentam uma textura
fanerítica e equigranular média a fina. Microscopicamente
essas rochas mostram uma textura intergranular a subofítica
(a maioria) e granofírica (A47, A58), constituída
principalmente por plagioclásio, com ou sem piroxênio
(reliquiar) ± anfibólio, clorita, quartzo ± biotita e sulfetos (Fig.
3I). Turmalina, carbonato, epidoto, sericita e apatita
constituem a suíte de minerais acessórios. Localmente há
intercrescimento granofírico de quartzo e feldspato (Fig. 3J).

Os cristais de plagioclásio são de forma euédrica a
subédrica, parcialmente saussuritizados e ocupam os espaços
intercristalinos dos cristais alongados de piroxênio. O
piroxênio corresponde à augita, cujos cristais são euédricos a
subédricos, estando parcialmente alterados nas bordas para
anfibólio e esse, por sua vez, para clorita e opacos. Os cristais
de anfibólio parcialmente cloritizados são subédricos a
anédricos. Intimamente associado com plagioclásio, formando
contatos irregulares, ocorre o quartzo em grãos límpidos
anédricos. A clorita e minerais opacos, além da albita, são os
principais produtos da alteração hidrotermal. Cristais
individuais de clorita apresentam-se formando massas
irregulares na matriz, associados a óxidos de ferro e epidoto
pseudomórfico. Os minerais opacos mostram formas
anédricas a subédricas e acham-se, em geral, associados aos
minerais máficos.

Alteração Hidrotermal
Os principais tipos de alteração hidrotermal que

ocorrem nas rochas do depósito Igarapé Bahia são a
cloritização, carbonatação, sulfetação e ferrificação. Em
menor expressão apresentam-se turmalinização e silicificação.

Cloritização - Esse tipo de alteração hidrotermal é o
mais abundante em todos as unidades rochosas e é
denunciado pela coloração esverdeada das rochas. A clorita
ocorre, na maioria dos casos, como massas de granulação
muito fina, raramente encontra-se cristais bem
desenvolvidos. Às vezes a clorita apresenta-se orientada ou
envolvendo agregados arredondados de quartzo
recristalizado. Nas vênulas e veios a clorita mostra-se bem
cristalizada e, às vezes, com hábito radial.

Carbonatação - Esse tipo de alteração está bem
representado na ZBH pela precipitação de siderita e, em menor
escala, de ankerita e calcita. Esses carbonatos ocorrem
principalmente em veios, vênulas, e disseminados na matriz
como agregados granulares ou microcristalinos anédricos. A
siderita é o carbonato mais abundante na ZBH mais rica em
sulfetos, o que deve indicar contempo-raneidade e estreita
relação com a mineralização. Já a calcita deve pertencer a
uma fase mais tardia relacionada diretamente à colocação dos
diques que cortam todos os litotipos do Grupo Igarapé Bahia.
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Sulfetação - Ocorre de maneira mais expressiva
na ZBH, porém também apresenta-se nas outras unidades
rochosas. Os sulfetos encontram-se, em geral, de forma
maciça e disseminada preenchendo espaços entre os
clástos e/ou em vênulas. Calcopirita é o sulfeto mais
abundante, seguido por bornita, covelita, calcocita e
pirita. Os cristais apresentam-se de forma geralmente
xenomórfica, exceto a pirita que pode ocorrer na forma
euédrica a subédrica.

Ferrificação - O ferro é o componente mais importante
de todas as fases de alteração e de mineralização. Ele está
presente na composição da clorita, do anfibólio, da siderita,
da magnetita e dos sulfetos (calcopirita, pirita e bornita). A
magnetita associada aos sulfetos mostra formas subédricas a
euédricas, evidenciando, neste último caso, que ela é
hidrotermal (Almada e Villas 1999).

Turmalinização - A turmalina ocorre em todos os tipos
rochosos do depósito, sendo pouco comum nas rochas
metassedimentares. Ocorre na forma euédrica a subédrica e,
mais raramente, na forma radial. As dimensões variam desde

pequenos cristais, dispersos na matriz da ZBH, até grandes
cristais prismáticos, bastante fraturados preenchidos por
cristais de calcopirita, podendo estar associados ao quartzo e
à calcopirita em alguns veios.

Silicificação - Esse tipo de alteração é representada por
quartzo cristalino ou microcristalino, que ocorre como grãos
anédricos a subédricos, disseminado na matriz da ZBH ou em
vênulas acompanhado de clorita, siderita, sulfetos e/ou turmalina.

GEOQUÍMICA
Nesse item serão apresentadas as feições geoquímicas

mais expressivas dos litotipos RMV, RMP e RIM do Grupo
Igarapé Bahia, objetivando caracterizar a natureza do
magmatismo máfico (ambiente geotectônico) no qual esse
grupo foi gerado, discutir sua correlação com o Grupo Grão
Pará ou com rochas de outras regiões de ambientes parecidos.

Métodos empregados
Com base nos critérios petrográficos e considerando a

representatividade das rochas menos alteradas, foram analisadas
12 amostras das rochas encaixantes do depósito Igarapé Bahia

para determinação dos teores dos
elementos maiores e traço, incluindo os
ETR (Tabela 1). Quatro amostras
referem-se às RMV, quatro às RMP e
quatro às RIM. Todas as análises foram
realizadas nos laboratórios da Bondar
Clegg, Canadá. Os elementos maiores
foram determinados por fluorescência de
raios-X (XRF), enquanto a perda ao fogo
(P.F.) foi por métodos gravimétricos e Ba,
Sr, Y, Nb, Zr e Rb por fluorescência de
raios-X. Ag, Cu, Pb, Zn, Cr, Mo, Ni, Co,
V, Sn e W foram determinados por
espectrometria óptica de plasma com
acoplamento indutivo (ICP), enquanto
que o F foi por espectrometria de ions
electroespalhados. Para a determinação
dos teores de As e Sb foi utilizada
absorção atômica com sistema de
hidretos. Já o Au, Ce, Cs, Eu, La, Lu,
Nd, Sc, Sm, Tb, Th, U, Yb, Hf e Ta foram
analisados por ativação neutrônica –
INAA.

Rochas Metavulcânicas Máficas
Os teores de voláteis (perda ao

fogo) variam de 3,46 a 5,09%, sugerindo
ter sido intensa a interação com os fluidos
hidrotermais, mostrando um alto grau de
alteração. SiO

2
, Al

2
O

3
 e TiO

2
 parecem

ter sido pouco mobilizados e mostram
teores relativamente uniformes.
Os dados analíticos permitem inferir

Tabela 1 - Composição química (base anidra) para as rochas do depósito Igarapé Bahia, Serra
dos Carajás. RMV= rocha metavulcânica máfica, RMP= rocha metapiroclástica, RIM = rocha
intrusiva máfica. * = ppb, Total = somatória pré-normalizada dos elementos maiores mais perda
ao fogo, < abaixo do limite de detecção.
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que a natureza dessas rochas seja máfica (basáltica) ou até
mesmo toleiítica. Essas amostras apresentam-se enriquecidas
em ferro e MgO, sugerindo provavelmente que parte do Fe e
do Mg tenha sido transferida dos fluidos hidrotermais para as
rochas. Apesar da alteração, a natureza toleiítica é confirmada
no diagrama sílica vs. álcalis (Fig. 4A) de Irvine e Baragar
(1971) onde, todas as amostras analisadas plotam no campo
dos basaltos sub-alcalinos (toleiíticos), e pelos teores de Zr e
Ti, elementos estes considerados pouco móveis no ambiente
hidrotermal, mesmo em condições de extrema alteração
(Finlow-Bates e Stumpfl 1981). Natureza similar apresentam
as RMV estudadas por Sachs (1993), Althoff et al. (1994) e
Ferreira Filho (1985), do mesmo depósito, as descritas por
Teixeira e Eggler (1994) do depósito de ferro N4, bem como,
os toleiítos e andesitos arqueanos de Condie (1981). Uma
razão Nb/Y < 2 é característica de suítes toleiíticas intraplaca
(Pearce e Cann 1973, Floyd e Winchester 1975), similar a
apresentada pelas RMV do Igarapé Bahia, que indicam razões

Nb/Y baixas (média = 0,74). A classificação química da RMV
A37 como andesito basáltico é confirmada no diagrama Zr/
TiO

2
 versus Nb/Y (Fig. 4B), enquanto que a amostra A21 se

enquadra no campo do basalto alcalino. A amostra A37
coincide com os campos de outras RMV dos grupos Igarapé
Bahia (Sachs 1993) e Grão Pará (Teixeira e Eggler 1994) (Fig.
4B). Valores muito semelhantes com os das RMV do depósito
Igarapé Bahia apresentam os toleiítos arqueanos associados
a greenstone belts (Condie 1981). No diagrama de Nb-Zr-Y
(Fig. 4C) para discriminar ambientes tectônicos de rochas
basálticas, a amostra A37 plota no campo dos toleiítos de
intraplaca (WPT) ou basaltos de arcos vulcânicos (VAB).
Resultados similares são apresentados por algumas RMV
estudadas por Sachs (1993) e Teixeira e Eggler (1994).

As maiores concentrações nos elementos traço são
apresentadas pelo F (337–1110 ppm) e Cu (27–2649 ppm).
Já os teores de Cr, Ni, Co, V, Zn e Zr estão, majoritariamente,
entre 50 e 250 ppm. Sc, Y, Ba e Rb apresentam concentrações

no intervalo de 14 a 60 ppm; os dois
primeiros com distribuição bem
mais uniforme que os outros dois,
enquanto a Sn, W, Sb, Ag, As, Nb e
Sr normalmente registram valores
abaixo do limite de detecção para o
método usado. Quanto ao Th, U, Hf,
Ta, Pb e Mo raramente apresentam
concentrações acima de 15 ppm. Os
teores de Au são muito baixos,
variando de 3 a 220 ppb.

Utilizando-se os teores para
elementos traços incluindo os ETR,
normalizados em ralação aos
valores fornecidos por Taylor e
MacLennan (1985), o diagrama
multielementar (Fig. 4D) mostra,
em geral, enriquecimento em
relação ao manto primitivo, por
fatores que variam de cerca de 1 a
200. Por outro lado, ficam evidentes
as anomalias negativas de K e
moderada de Nb, provavelmente
devido aos processos de alteração
hidrotermal.

O padrão de distribuição dos
ETR é moderadamente inclinado
com evidente enriquecimento dos
ETRL sobre os ETRP e sem
anomalias importantes (Tabela 1,
Fig. 4E). Com relação ao condrito
(Evensen et al. 1978), os fatores de
enriquecimento variam de 12 a 400.
Configurações muito similares são
mostradas pelos metandesitos

Figura 4 - Diagramas para as RMV do depósito
Igarapé Bahia. A) sílica vs. álcalis, mostrando o limite
dos campos dos basaltos alcalinos e sub-alcalinos
(toleiíticos), conforme (Irvine e Baragar 1971) e TAS
(Le Maitre 1989) para as RIM; B) Zr/TiO

2
 vs. Nb/Y

(Winchester e Floyd 1977); C) Nb-Zr-Y (Meschede
1986); D) Multi-elementos, normalizados para o
manto primitivo (Taylor e MacLennan 1985); E)
Padrões de ETR, normalizados para condrito
(Evensen et al. 1978), símbolos como na Fig. 4D.
Campos de RMV e RIM: 1- Teixeira e Eggler (1994)
e 2- Sachs (1993) e 3-Barros et al. (1994).
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basálticos do depósito de ferro N4 (Teixeira
e Eggler 1994) e RMV do depósito Igarapé
Bahia (Tallarico et al. 2000, Althoff et al.
1994, Sachs 1993), como também, as rochas
vulcânicas cálcio-alcalinas de greenstone
belts do sul da África (Hawkesworth e
O’Nions 1977).

Rochas Metapiroclásticas
As amostras de RMP apresentam-se

menos alteradas do que as RMV. Os teores
de voláteis (perda ao fogo) são mais baixos,
variando de 2,31 a 3,20%. Essas rochas são
quimicamente dominadas pelos componentes
SiO

2
, Al

2
O

3
, Fe

2
O

3 total
 e K

2
O, que somados fazem 93 a 95%

do seu peso, o que leva a sugerir que se trata de rochas de
natureza félsica. Concentrações médias de TiO

2
 e MgO, outros

componentes de certa expressão são 0,51% e 1,18%,
respectivamente. As RMP são muito pobres em CaO e Na

2
O.

No diagrama sílica vs. álcalis de Irvine e Baragar (1971) (Fig.
4A), os metatufos de lapilli plotam no campo dos basaltos
sub-alcalinos (toleiíticos). Natureza similar apresentaram as
RMP estudas por Althoff et al. (1994) e Ferreira Filho (1985).
No diagrama Zr-Nb-Y (Fig. 4C), as RMP se enquadram no
limite dos toleiítos e basaltos alcalinos de intraplaca.

Os elementos traço que apresentam as mais altas
concentrações são o F (246 - 413 ppm) e o Cu (439 - 1212
ppm). Cr, Ni, Co, Sc, V, Zn, Rb, Ba, Nb, W, Y e Th registram
concentrações cujos teores não ultrapassam a faixa de 10 a
65 ppm. Exceção é o Zr que varia de 125 a 167 ppm. U, Hf,
Ta, Pb e Mo apresentam concentrações menores que 5 ppm,
enquanto que As, Sb, Ag, Sn e, às vezes, Sr e Cs, ficam abaixo
do limite de detecção. As amostras analisadas são pobres em
Au (7 a 42 ppb).

No diagrama multi-elementos (Fig. 5A) fica evidente
que nos metatufos de lapilli, os elementos analisados são
enriquecidos em relação ao manto primitivo (Taylor e
MacLennan 1985) por fatores que variam em geral entre
> 1 e 200,  com a exceção do Sr que mostra um
empobrecimento mais pronunciado, possivelmente devido
ao fracionamento magmático ou processos de alteração
hidrotermal. Além do Sr, Nb revela moderada anomalia
negativa. O padrão de distribuição dos ETR é
moderadamente inclinado, mostrando um enriquecimento
dos ETRL sobre os ETRP, distinguindo-se anomalia negativa
para Sm e positiva para Eu, com a exceção da amostra A50
(Tabela 1; Fig. 5B). Com relação ao condrito (Evensen et
al. 1978), os fatores de enriquecimento variam de cerca de
10 a quase 1000. Como principais diferenças
composicionais, entre as RMV e RMP, além dos elementos
maiores (p. ex. SiO

2
, TiO

2
, Fe

2
O

3
 etc.), temos para as RMP:

1) menores teores de Zr, V, Cr, Co, Zn, Sc e Au; 2) maiores
teores de W, Nb, Ba, e Rb; 3) maior enriquecimento nos
ETRL; e 4) anomalia para Sm (negativa).

Rochas Intrusivas Máficas
As RIM, apesar de apresentarem um moderado a alto

grau de alteração hidrotermal, mostram uma notável
preservação das texturas ígneas primárias. As análises
petrográficas e químicas permitiram separar-se dois grupos
distintos de amostras quanto a alteração: o mais alterado (A58)
sem vestígios de piroxênio reliquiar e portador de textura
granofírica, e o menos alterado (A28, A29 e A42) portador
de piroxênio reliquiar. Os teores de voláteis (perda ao fogo)
são relativamente mais baixos, quando comparados com as
RMV e RMP, variando de 0,71 a 1,02%, com a exceção da
amostra A58. Os dados químicos das RIM indicam uma
composição basáltica a diorítica e são dominados pelos
componentes de SiO

2
, Al

2
O

3
, Fe

2
O

3total
, CaO e Na

2
O,

totalizando 95%. A natureza toleiítica é evidenciada no
diagrama sílica vs. álcalis (Fig. 4A) onde as amostras de RIM
plotam no campo dos basaltos sub-alcalinos (toleiíticos).
Caráter similar apresentam as RIM estudadas por Sachs
(1993), Barros et al. (1994) e Teixeira e Eggler (1994). No
diagrama TAS (Fig. 4A), todas as rochas analisadas têm
composição de basalto, por conseguinte, elas são aqui
classificadas como metagabros de granulação fina a média.
Composições químicas similares apresentam os metagabros
de Águas Claras (Barros et al. 1994) e metadiabásios
estudados por Sachs (1993), enquanto que as amostras
descritas por Teixeira e Egger (1994) plotam no campo dos
andesito basálticos (Fig. 4A).

Dentre os elementos traço, F (92-495 ppm) e Cu (33-
1310 ppm) apresentam os maiores teores. Com valores em
geral abaixo de 150 ppm, e com maior freqüência na faixa
variando de 15 a 70 ppm, aparecem Zr, Cr, Ni, Co, Sc, V, Zn,
Ba, Sr e Rb, enquanto Pb, Nb, Hf, U, Th, Y, Ta e Cs ficam
abaixo do limite de detecção ou chegam até 10 ppm.
Significativamente, concentrações de Sn, W, Mo, As, Sb, Nb
e Ag ficam abaixo do limite de detecção para o método/técnica
usado. Quanto ao Au, os teores são muito baixos, variando
de zero a 250 ppb.

Os teores dos óxidos principais não são muito diferentes
daqueles encontrados para as RMV, o que sugere possivelmente
derivação do magma de uma mesma ou similar fonte.
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Figura 5 - Diagramas para as RMP do depósito Igarapé Bahia. A) Multi-elementos,
normalizados para o manto primitivo (Taylor e MacLennan 1985); B) Padrões de ETR,
normalizados para condrito (Evensen et al. 1978). Símbolos como na Fig. 5A.



163Galarza M. A. e Macambira M.J.B. / Petrologia e geocronologia  do depósito de Cu-Au Igarapé Bahia

O diagrama multi-elementar (Fig. 6A), normalizado em
relação ao manto primitivo (Taylor e MacLennan 1985),
mostra padrões similares para as amostras estudadas, com a
exceção da amostra A58, que apresenta, a grosso modo, padrão
similar a das RMV. Em linhas gerais os padrões obtidos são
similares àqueles dos toleiítos continentais.

O padrão de distribuição dos ETR (Fig. 6B), na maioria
das amostras (A28, A29 e A42) apresenta-se horizontalizado,
sem enriquecimento, em relação ao condrito (Evensen et al.
1978), dos ETRL sobre os ETRP, e sem anomalias importantes.
A exceção é a amostra A58 que se mostra enriquecida em
ETRL. As amostras A28, A29 e A42 apresentam padrão de
distribuição dos ETR similar ao dos metagabros de Águas
Claras (Barros et al. 1994), enquanto, que a amostra A58
apresenta padrão similar às das RMV e quartzo dioritos do
depósito de ferro N4 (Teixeira e Eggler 1994).

Discussão dos Resultados
A partir dos dados apresentados na Tabela 1 e

discutidos acima, observa-se que as RMV, RMP e RIM
apresentam natureza de basaltos sub-alcalinos (toleiíticos),
contudo, as RMP se mostram petrologicamente mais
evoluídas, enquanto que as RIM são mais precoces. Na sua
maioria, apresentam enriquecimento em Cu e ETRL e
empobrecimento em Cr, Ni e V, quando comparadas com
rochas arqueanas equivalentes (Condie 1981), provavelmente
devido aos processos de alteração hidrotermal superpostos.
Os padrões de distribuição nos diagramas multi-elementares
dessas rochas assemelham-se com o padrão dos toleiítos
continentais, porém superpõem-se parcialmente ao dos
basaltos de fundo oceânico (Holm 1985), enquanto que os
padrões de ETR das mesmas enquadram-se nos intervalos
indicados por Henderson (1984) para basaltos toleiítos
continentais, arcos insulares ou back-arc. Apresentam também
semelhanças com o padrão dos toleiítos e andesitos arqueanos
do tipo II (RMV e RMP) e intermediário entre os toleiítos
tipo I e II (RIM) de Condie (1981). Nas rochas estudadas, os
ETR não mostram modificação significativa em função do
processo de alteração hidrotermal, só havendo variações
importantes de padrão nos casos mais extremos de alteração.
Padrões comparáveis foram obtidos por Dardenne et al.

(1988), Sachs (1993) e Althoff et al. (1994),
podendo-se sugerir  uma certa similaridade
geoquímica entre as rochas do Grupo Igarapé
Bahia e as do Grupo Grão Pará. Com base no
diagrama discriminante de ambientes tectônicos
(Fig. 4C), para as RMV, sugere-se que o magma
que originou essas rochas esteja relacionado a
toleiítos de intraplaca, correspondendo,
possivelmente, a toleiítos associados a rifte
continental. Esta hipótese é corroborada por
evidências tectono-estratigráficas (Pinheiro e
Holdsworth 2000) e dados isotópicas de Nd
(Galarza et al., submetido).

GEOCRONOLOGIA
Os estudos geocronológicos foram realizados no

Laboratório de Geologia Isotópica (Pará-Iso) do Centro de
Geociências da UFPA, pelo método de evaporação de Pb em
monocristais de zircão. São apresentados e discutidos os
resultados das análises geocronológicas realizadas em amostras
de RMV e RMP do depósito Igarapé Bahia. O objetivo principal
é definir a idade de cristalização dessas rochas, verificar
contemporaneidade com as rochas do Grupo Grão Pará e
evidenciar a extensão do vulcanismo arqueano na PMC.

Procedimentos Analíticos
Das 9 amostras de RMV, RMP e RIM selecionadas para

análise geocronológica (Anexo), somente em duas amostras
foram encontrados cristais de zircão. Os cristais foram extraídos
de cerca de 80 kg de rocha ou saprolito para cada amostra
selecionada. Após trituração, pulverização e peneiramento das
amostras, os cristais de zircão provenientes de frações
granulométricas entre 0,088 mm e 0,250 mm foram separados
com auxílio de elutriação, separador magnético Isodynamic
Frantz e líquido pesado. Os cristais escolhidos nessa fase foram
lavados a quente com HNO

3
 (50%), para a eliminação de crostas

ferruginosas. Em seguida, foram selecionados por triagem
manual sob uma lupa binocular. Os cristais selecionados foram
preferencialmente aqueles sem evidências de metamitização,
sem inclusões ou fraturas, porém, em caso de baixo número,
foram analisados cristais apresentando essas características.
Finalmente, os cristais selecionados foram depositados e
aprisionados em um filamento de rênio em formato de canoa,
para subseqüente introdução em um espectrômetro de massa
Finnigan MAT 262. Os dados geocronológicos foram obtidos
pelo método de evaporação de Pb em monocristais de zircão
em filamento duplo com as adaptações desenvolvidas a partir
de Kober (1987).

Essa técnica posiciona frente a frente os dois filamentos,
sendo um de evaporação, onde o zircão é depositado, e um de
ionização, a partir do qual o Pb é analisado. Geralmente,
são realizadas três etapas de evaporação ou aquecimento
(EV) a 1450°C, 1500°C e 1550°C, com intervalos de tempo
de 3 a 5 minutos de evaporação para cada etapa.
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Dependendo da quantidade de Pb que o zircão contém e de
sua capacidade em fixar-se no filamento de ionização, pode-
se realizar até cinco ou mais EV. O Pb evaporado deposita-se
imediatamente no filamento de ionização, o qual é mantido a
temperatura ambiente. Passado o tempo de evaporação, o
filamento é desligado e o filamento de ionização é aquecido
a uma temperatura em torno de 1050°C para que o Pb ali
depositado seja ionizado. Em cada EV são obtidos, em geral,
até 5 (análise em monocoletor), e 10 (análise multicoletor)
blocos de dados. A partir das médias das razões 207Pb/206Pb
dos blocos define-se uma idade para cada EV. Esses resultados
são representados num diagrama Idade (Ma) versus Etapas
de aquecimento, onde cada etapa fornece uma idade. Em geral,
são consideradas as idades obtidas nas etapas de mais alta
temperatura que são as mais representativas da idade de
cristalização do mineral, eliminando-se as etapas de mais
baixa temperatura. Os resultados são apresentados com
desvios a 2s e as correções do Pb comum são feitas mediante
uso do modelo do Pb em estágio duplo proposto por Stacey e
Kramers (1975), utilizando a razão 204Pb/206Pb. Esses dados
são tratados estatisticamente e filtrados segundo critérios
metodológicos estabelecidos no Pará-Iso (Gaudette et al. 1998).

Rocha Metavulcânica Máfica
De 5 amostras de RMV do CAS coletadas para estudo

geocronológico pelo método de evaporação de Pb de zircão,
conseguiu-se extrair o mineral de apenas uma. Foram
selecionados 35 grãos de zircão de RMV saprolitizada A60,
coletada na seção 700 da malha local do CAS, correspondente
ao topo da seqüência metavulcânica. Os cristais de zircão
apresentam uma coloração castanho-claro, são transparentes
a translúcidos com brilho adamantino, automórficos, com
hábito prismático (bipiramidal) a arredondados, mostrando,
por vezes, bordas corroídas. Apresentam proporções

comprimento-largura variáveis. Alguns cristais encontram-
se microfraturados, quebrados em uma extremidade e quase
todos contêm inclusões escuras a transparentes. Foram eleitos
10 cristais de zircão e, com a exceção dos cristais 6, 7 e 14,
todos emitiram Pb suficiente para análise isotópica (Tabela
2). No cálculo da idade foram utilizadas as análises dos cristais
1, 11, 12 e 13, reunidas no diagrama representado na Fig. 7A.
Eliminando-se as etapas de mais baixa temperatura, as etapas
de mais alta temperatura forneceram uma idade média de 2745
± 1 Ma (2σ). Cristais de zircão com idades de 2961 ± 3 Ma e
2868 ± 3 Ma (2σ) foram interpretados como herdados (Galarza
et al., submetido).

Rocha Metapiroclástica
Foi selecionado um conjunto de 15 grãos de zircão de

RMP saprolitizada (amostra A59), que corresponde à seqüência
de rochas tufáceas (tufo de lapilli, tufo laminado, tufo cinza,
tufo de cristal), coletada na seção 700 da malha local do CAS.
Os cristais de zircão apresentam uma coloração que varia de
castanho-claro a avermelhado, são translúcidos com brilho
adamantino, automórficos, com hábito prismático (bipiramidal)
e apresentam, por vezes, bordas corroídas. São uniformes
quanto à relação de tamanho (proporções comprimento-largura
de 1,5:1), exceto para 6 cristais que apresentaram relação 2:1.
Todos se apresentam levemente microfraturados e contendo
poucas inclusões escuras. Para a análise pelo método de
evaporação foram eleitos 11 cristais cujos resultados são
apresentados na Tabela 2. Para o cálculo da idade foram
utilizadas as análises dos cristais 1, 2, 3, 6, 11, 12, 13 e 14,
cujas etapas de mais alta temperatura forneceram uma idade
média de 2747 ± 1 Ma (2σ) (Fig. 7B), similar à idade obtida
para as RMV (2745 ± 1 Ma). Cristais de zircão herdados dessa
mesma amostra forneceram idades médias de 2959 ± 2 Ma e
2879 ± 2 Ma (2σ) (Galarza et al., submetido).
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Interpretação dos Resultados
Os resultados geocronológicos obtidos pelo método

de evaporação de Pb em monocristais de zircão (Pb-Pb em
zircão) apresentam, em geral, valores similares às idades
fornecidas pelo método U-Pb em zircão (Kober 1987;
Andsdell e Kyser 1991; Gaudette et al. 1998). Portanto, as
idades Pb-Pb em zircão obtidas por essa metodologia podem
ser interpretadas como indicativas da idade de cristalização
do zircão. Dessa forma interpreta-se as idades obtidas para a
RMP saprolitizada (A59) de 2747 ± 1 Ma e para a RMV
saprolitizada (A60) de 2745 ± 1 Ma, como suas idades de
cristalização. Essas idades são similares à do vulcanismo
bimodal dos grupos Grão Pará (2758 ± 39 Ma, U-Pb em zircão,
Wirth et al. 1986; 2759 ± 2 Ma, U-Pb em zircão, Machado et
al. 1991; 2757 ± 36 Ma, Pb-Pb em zircão, Macambira et al.
1996; e 2760 ± 11 Ma e 2743 ± 11 Ma, U-Pb em zircão,
Trendall et al. 1998), bem como do Grupo Fortescue, Austrália
Ocidental (2,76 Ga; U-Pb em zircão, Pidgeon 1984; Richards
e Blockley 1984).

CONCLUSÕES
O Grupo Igarapé Bahia, no qual se encontra

hospedado o depósito Igarapé Bahia, é constituído por
uma seqüência inferior dominada principalmente por
rochas metavulcânicas máficas e formação ferrífera
bandada, enquanto que na seqüência superior predominam
rochas metapiroclásticas intermediárias a félsicas e
metassedimentares, com intercalações subordinadas de
formação ferrífera bandada e rochas metavulcânicas
máficas. Separando essas duas seqüências ocorre uma
camada de brechas hidrotermalmente alteradas, que são
as principais rochas hospedeiras da mineralização de ouro
e cobre. Rochas intrusivas máficas (dioríticas a gabróicas)
cortam todas essas unidades rochosas.

As rochas do Grupo Igarapé Bahia apesar de
apresentarem-se hidrotermalmente alteradas, mostram uma
notável preservação das texturas ígneas e sedimentares
primárias. Cloritização, carbonatação (siderita > ankerita >
calcita), sulfetação e ferrificação são os tipos de alteração
hidrotermal dominantes, porém turmalinização e silicificação
podem ser localmente importantes.

Considerando-se o grau de alteração hidrotermal
superposta, gerando uma paragênese compatível com a da fácies
xisto-verde baixo, constatou-se similaridades geoquímicas, em
termos de elementos maiores e traço entre as rochas máficas
metavulcânicas e intrusivas, e que diferem, em vários aspectos,
em relação às rochas metapiroclásticas. Com base nos estudos
petrográficos, mineralógicos e químicos de elementos maiores
e traço, essas rochas podem ser classificadas, respectivamente,
como metandesitos basálticos, metagabros, metatufos de lapilli
e laminado. Os dados geoquímicos sugerem que essas rochas
estejam relacionadas a toleiítos de intraplaca, possivelmente,
associados a rifte continental. Com respeito ao padrão de
distribuição de ETR, salvo um pequeno número de amostras,
essas rochas caracterizam-se por um enriquecimento em relação
ao condrito e por moderada a acentuada redução no sentido
dos ETRL para os ETRP, sugerindo que tenham tido uma fonte
magmática comum. Essas feições reforçam a correlação entre
os magmatismos máficos presentes nos grupos Igarapé Bahia
e Grão Pará.

As seqüências vulcanossedimentares do Grupo
Igarapé Bahia indicaram idades de 2745±1 Ma (RMV) e de
2747±1 Ma (RMP) sendo, portanto, arqueanas e
contemporâneas ao vulcanismo bimodal dos grupos Grão
Pará (PMC) e Fortescue (Austrália Ocidental). As idades
obtidas para o Grupo Igarapé Bahia são ligeiramente
inferiores às do Grupo Grão Pará, concordando com a ordem
estratigráfica proposta por Docegeo (1988).

Tabela 2 - Resultados analíticos Pb-Pb dos cristais zircão das amostras A60 (RMV) e A59 (RMP) saprolitizadas. (c) Razão 207Pb/206Pb corrigida do Pb comum.
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Baseados nas discussões acima, o modelo tectônico
para a Bacia Carajás proposto, envolve movimentos
transtensivos seguido por geração de rifte continental durante
o Arqueano. Esses movimentos permitiram a implantação
da bacia intracratônica Carajás (2,76-2,74 Ga) sobre um
embasamento previamente formado e estabilizado
(complexos Xingu e Pium) acompanhada da deposição das
seqüências vulcanossedimentares dos grupos Igarapé Salobo,
Grão Pará, Igarapé Bahia e Pojuca e das seqüências
metassedimentares da Formação Águas Claras. Diques e sills
gabróicos (2,65 Ga, Dias et al. 1996; 2,70 Ga, Mougeot et
al. 1996; 2,76 Ga, Galarza 2002), granitos arqueanos (2,74-
2,76 Ga, Huhn et al. 1999, Barros et al. 2001) e complexos
máfico-ultramáficos (2,76 Ga, Machado et al. 1991)
intrudiram nessa fase. Eventos tectônicos com idades entre
2,8-2,6 Ga, assim como a zona de rifteamento interpretada
aqui, são muito conhecidos. Eles coincidem com um período
maior de atividade magmática global (Windley 1984) e
marcam o desenvolvimento de várias seqüências
vulcanossedimentares (greenstone belts) fortemente
mineralizadas, as quais têm sido interpretadas por muitos
autores como formadas em zonas de rifte.
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ANEXO I
Amostras coletadas em furos de sondagem e em afloramentos do depósito
Igarapé Bahia. DP = Descrição petrográfica, AQ = Análise química, Pb
(zr) = método de evaporação de Pb em monocristais de zircão.
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ABSTRACT

HYDROTHERMAL ALTERATION OF MAFIC INTRUSIVE ROCKS OF THE GAMELEIRA CU-AU DEPOSIT: A COMPARISON
WITH THE ALTERATION OF THE MAFIC INTRUSIVE ROCKS OF THE IGARAPÉ BAHIA GOLD MINE AND S11 IRON DEPOSIT,
SERRA DOS CARAJÁS

This chapter evaluates the effects of hydrothermal alteration in a mafic intrusion from the Gameleira Cu-Au deposit (GAM), and
compares it with the altered intrusions from the Igarapé Bahia gold mine (MIB) and from the Serra Sul iron deposit (SS) in the Carajás
Mineral Province, Pará, Brazil. The least altered mineral assemblage found in the GAM is composed of actinolite, andesine, biotite,
ilmenite, titanite and chlorite; in the MIB it is made of Ca-amphibole, albite, quartz and tourmaline; and in the SS it is composed of augite,
Ca-amphibole, albite and quartz. The mafic bodies bear the same final alteration product, formed by chlorite, quartz, albite, calcite and
sericite. The chlorite geothermometer indicates that the lowest equilibrium temperatures attained during hydrothermal alteration at MIB,
GAM and SS were in the range of 168° to 277°C. Gresen’s mass balance calculation indicates that the GAM volume increased by 3%, that
the MIB increased by 2% after alteration, while no volume variation is recorded for the SS. The main calculated loss has been CaO for the
three intrusive bodies. In the highly chloritized MIB, SiO

2
, Zr, U and MgO increased. The potassic altered GAM rocks gained K

2
O, Rb,

Ba, Ni, Zr and SiO
2.
 P

2
O

5
, MnO and TiO

2
 remained almost immobile during the hydrothermal alteration. The pervasive alteration found in

the MIB and in the GAM strongly suggests that the hydrothermal process took place under high fluid/rock ratio, e.g., in a fluid-dominated
system. In the SS, the alteration occurred at a low fluid/rock ratio, in a rock-buffered system.

The geochemical signatures for the GAM, SS and MIB, indicate that Cl-rich fluids dominated during the early calcic-sodic
alteration, yielding albitization by Ca-leaching of plagioclase. They also suggest a later increase in fO

2 
and pH, and K+, Si4+activity, which

permitted biotite stabilization, Fe oxidation and silicification followed by the salinity increase and pH decrease, which caused instability
and chloritization of amphibole, biotite and tourmaline (pH<6,5). The closure of the hydrothermal system was controlled by the decreasing
of the temperature together with a late calcic-sodic alteration. Calcite was deposited at temperatures bellow 200°C, because of an increase
in the Ca 2+ activity, fO

2
, CO

2
 and pH.

Physical parameters controlled by rigid and impermeable igneous intrusive bodies seem to be more important for alteration than
the chemical processesin the studied area. The alteration intensity was a function of the time duration of the hydrothermal system, and also
a function of the availability of a heat source, fluids and metals (Cu-Au), latter probably unavailable in the SS area.

Keywords: Gameleira Cu-Au deposit, IOCG deposits; Carajás mafic rocks, hydrothermal alteration, geochemical mass balance
calculation.

RESUMO

A comparação entre os produtos de alteração hidrotermal de rochas intrusivas máficas, hospedeiras dos depósitos de Cu-Au de
Gameleira (GAM) e de Igarapé Bahia (MIB), do tipo óxido de Fe, Cu-Au, e do depósito ferrífero de S11 (SS) na Serra dos Carajás,
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INTRODUÇÃO
Rochas intrusivas máficas, mais ou menos tabulares e

alteradas, ocorrem tanto associadas aos depósitos de óxido de Fe
Cu-Au na Serra dos Carajás, como Gameleira, Águas Claras e na
Mina de Au do Igarapé Bahia, quanto sem associação direta com
depósitos minerais sulfetados, tais como descritos na Serra Norte
- N4 (Teixeira e Eggler 1994) e na Serra Sul - S11 (Lindenmayer
et al. 1996). Todas essas intrusivas são cronocorrelatas com as
rochas vulcânicas máficas e intermediárias do Grupo Grão Pará,
tendo produzido idades isotópicas que variam desde 2696 ± 109
Ma (Sm-Nd, Lindenmayer et al. 2001b) no Alvo Gameleira, até e
2577 ± 72 Ma (Rb/Sr em rocha total, Ferreira Fº 1985) na Mina de
Au do Igarapé Bahia.

A associação de intrusivas máficas com depósitos de
óxido de Fe Cu-Au sugere fortemente que estes corpos ígneos,
mais ou menos rígidos e impermeáveis, poderiam ter tido um
papel importante na focalização da circulação dos fluidos
hidrotermais que serviram de veículo para o transporte e
deposição do minério sulfetado.

Em Carajás foram importantes dois sistemas
hidrotermais desenvolvidos em épocas distintas. Um mais
antigo, responsável pela deposição das formações ferríferas
da Formação Carajás (Lindenmayer et al. 2001a) de idade
2740 ± 8 Ma (Trendall et al. 1998) e pelo depósito de Cu-Au
do Igarapé Bahia (2772 ± 46 Ma, Galarza et al 2001) e um
mais recente, formador da mineralização de Cu-Au do Alvo
Gameleira há 1837 ± 30 Ma (Lindenmayer et al.2001b) e do
depósito de polimetálico de Breves (Nunes et al. 2001).

O objetivo deste trabalho consiste no estudo da
alteração hidrotermal da intrusiva máfica do depósito de
Gameleira (GAM) e da comparação e discussão da evolução
de sistemas hidrotermais que afetaram também as intrusivas
máficas da Mina do Igarapé Bahia (MIB) e do depósito

ferrífero de S11, na Serra Sul (SS). Esta última, sem relação
com a mineralização sulfetada. A composição dos fluidos e
os efeitos da alteração serão estudados por meio da sucessão
mineral e balanço geoquímico de massa.

CONTEXTO GEOLÓGICO
O embasamento da região, recoberto discordantemente

pelas rochas do Supergrupo Itacaiúnas, é formado pelos
gnaisses tonalíticos e trondhjemíticos do Complexo Xingu
(Silva. et al. 1974), de 2859 ± 2 Ma (U/Pb, Machado et al.
1991), (Fig. 1).

Sobreposta ao embasamento ocorre uma seqüência de
rochas vulcânicas máficas e félsicas (Gibbs et al. 1986) e
intrusivas máficas e máfico-ultramáficas, englobadas em diversas
unidades, como por exemplo nos grupos Igarapé Salobo-Pojuca
(Docegeo 1988), Grão Pará (Beisiegel et al. 1973) ) e Igarapé
Bahia (Docegeo 1988). Datações isotópicas recentes mostraram
que estes grupos, anteriormente considerados como unidades
distintas, são cronocorrelatos. (Machado et al. 1991, Galarza et
al. 2002, Lindenmayer et al. 2001b). No topo das rochas
vulcânicas intercalam-se as formações ferríferas bandadas da
Formação Carajás (Beisiegel et al. 1973). As rochas sedimentares
clásticas do Formação Águas Claras (Araújo e Maia 1991),
recobrem a seqüencia vulcânica  (Docegeo 1988).

Rochas intrusivas máficas, possivelmente colocadas em
pequena profundidade, o que é indicado pela textura granofírica
de algumas delas, são freqüentes na área, tendo sido descritas
cortando: as rochas do Grupo Igarapé Bahia (Ferreira Fº 1985);
os arenitos da Formação Águas Claras (Barros et al. 1994); as
formações ferríferas da Formação Carajás na Serra Norte
(Teixeira e Eggler 1994), na Serra Sul (Lindenmayer et al. 1996)
e as rochas vulcânicas do Grupo Salobo-Pojuca, no depósito
de Gameleira (Lindenmayer et al. 2001b).

revelou a formação de assembléias de alteração semelhantes em rochas máficas de afiliações magmáticas diversas. As rochas menos
alteradas são constituídas por actinolita-Fe-actinolita, andesina, biotita, ilmenita e clorita no GAM, por Fe-tschermakita-actinolita, albita,
quartzo e turmalina no MIB e por augita, Mg-hornblenda-actinolita, albita e quartzo no SS. A assembléia final de alteração compreende:
clorita, quartzo, albita, calcita e sericita no SS e no MIB e actinolita, biotita, oligoclásio, quartzo e clorita, no GAM. Todas as rochas foram
equilibradas entre 277° e 168ºC (geotermômetro da clorita). Cálculos de balanço geoquímico de massa mostraram que a alteração do SS
foi isovolumétrica. No MIB e GAM houve 2 - 3% de aumento de volume. Em todas as rochas houve remoção de CaO. Constataram-se
ganhos de K

2
O, SiO

2
,Rb, Ba, Zr e Ni no GAM; SiO

2
, MgO

 
, Zr, U e MgO no MIB; e nenhum enriquecimento apreciável de componentes

químicos no SS. P
2
O

5
, MnO e TiO

2
 permaneceram relativamente imóveis nos três corpos intrusivos estudados. As assinaturas geoquímicas

comuns ao GAM, MIB e SS, indicam que fluidos ricos em Cl foram dominantes durante a alteração cálcico-sódica precoce, com lixiviação
do Ca do plagioclásio e fixação do Ca do piroxênio no anfibólio. Sugerem ainda um aumento posterior da atividade do K+, do Si 4+, da fO

2

e do pH, permitindo a estabilização da biotita, oxidação do ferro e silicificação, sucedidos por aumento da salinidade e diminuição do pH,
dando início à cloritização e desestabilização do anfibólio, biotita e turmalina (pH <6,5). Indicam também que no fechamento do sistema,
marcado pela diminuição de temperatura, houve alteração cálcico-sódica tardia, devida ao aumento da atividade do Ca 2+, fO

2
, CO

2
 e do

pH, resultando na deposição da calcita, a temperaturas abaixo de 200°C. Processos físicos controlados pelo corpo máfico rígido e inicialmente
impermeável foram muito importantes na canalização dos fluidos, nos contatos ou a partir de fraturas desenvolvidas em resposta a pressão
dos fluidos. A intensidade da alteração, função do tempo de atuação dos fluidos hidrotermais, como observada no depósito de Cu-Au de
Gameleira, onde perdurou entre 30 e 204 Ma (Lindenmayer et al. 2001b) ou no MIB, extremamente alterado, é muito mais importante do
que a composição química da rocha intrusiva máfica encaixante. A intensidade de alteração depende também da disponibilidade de uma
fonte de calor, fluidos e metais (Cu e Au), os últimos possivelmente ausentes na área do SS.

Palavras-chave: depósito de Cu-Au de Gameleira, depósitos de óxido de Fe Cu-Au, Carajás, alteração hidrotermal, balanço
geoquímico de massa.
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Granitos deformados tais como Estrela (2,7 Ga, Barros
et al 2001), Salobo e Itacaiúnas, com ∼ 2,5 Ga (Machado et
al. 1991; Barros et al. 1994 e Souza et al. 1996) e granitos
anorogênicos com ∼ 1,8 Ga (Machado et al. 1991), cortam as
rochas anteriormente descritas.

MÉTODOS DE TRABALHO
As rochas estudadas estão pertencem ao depósito de

Gameleira (GAM), correspondente à extensão leste do
depósito de Cu-Zn do Pojuca. Os outros corpos máficos estão

no extremo sul do depósito de minério primário de Cu-Au do
Igarapé Bahia (MIB) (Lindenmayer et al. 1998) e na zona
leste do depósito ferrífero de S11 (SS), na Serra Sul.

Todos os corpos intrusivos foram detectados e
caracterizados a partir das descrições de testemunhos de
sondagem. Essas descrições foram seguidas de interpretação
dos perfis geológicos correspondentes (Figs. 2A, B e C). Para
uma melhor caracterização dos corpos máficos foi ainda
realizado um estudo petrográfico detalhado das amostras
coletadas, visando estabelecer as feições texturais e a sucessão

Figura 1 – Mapa Geológico esquemático da
região da Serra dos Carajás mostrando a
localização das rochas intrusivas máficas
estudadas – Depósito de Gameleira (GAM),
Mina do Igarapé Bahia (MIB), e depósito
ferrífero de S11 (SS).
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mineral resultantes dos processos de alteração. Foram também
efetuadas análises químicas em alguns silicatos, por meio de
microssonda eletrônica e análises químicas de elementos
maiores e traços em 24 amostras, e ETR em 13 amostras.

A confecção e descrição das lâminas, bem como a
preparação das amostras de rocha para análise química foram
realizadas nos laboratórios da UNISINOS.

Os teores dos elementos maiores das rochas do GAM
foram determinados no laboratório Actlabs, no Canadá. SiO

2
,

Al
2
O

3
, TiO

2
, Fe

2
O

3 
, MnO, MgO, CaO, K

2
O, Na

2
O e P

2
O

5

foram analisados por ICP e os elementos traços e ETR por
ICP-MS. O FeO foi determinado por titulação.

O FeOt, utilizado nos cálculos geoquímicos, foi
calculado de acordo com a equação FeOt = FeO + 0,89981
Fe

2
O

3
.
 
 As análises do SS e MIB utilizadas são de Lindenmayer

et al. (1996, 1998).
A determinação da densidade das rochas, para os

cálculos de balanço de massa, foi efetuada pelo método do
picnômetro (Lahee, 1961) , nos laboratórios da UNISINOS.

As análises minerais do GAM foram realizadas na
microssonda eletrônica Cameca, modelo Camebax SX50 da
Universidade de Brasília. Foi utilizada a voltagem de
excitação de 15 kV, corrente de 25 mA e diâmetro de feixe de
5 mm e tempo de análise de 10 a 15 segundos. Os silicatos do
SS e do MIB foram analisados na microssonda eletrônica
JEOL, modelo Super Probe733, pertencente aos laboratórios
da Companhia Vale do Rio Doce - SUTEC. Foi utilizada a
voltagem de excitação de 15 kV, tempo de análise de 10
segundos para todas as fases minerais e corrente de 15 mA.
Os padrões utilizados consistiram em minerais naturais, vidros
sintéticos e metais, em ambos os equipamentos.

Os códigos de todas as amostras apresentadas neste
texto correspondem ao número dos furos de sondagem seguido
da profundidade em que foram coletadas.

AS ROCHAS INTRUSIVAS MÁFICAS
O sill máfico de Águas Claras, descrito por Barros et

al. (1994), é formado por rochas de composição gabróide,
apresentando textura ofítica a subofítica e granofírica e
granulação média a grossa. As rochas que compõem este
sill são muito semelhantes em composição, textura e
granulação tanto às do corpo máfico do depósito de
Gameleira (GAM), quanto às intrusivas da Serra Sul (SS),
da Mina do Igarapé Bahia (Ferreira F° 1985) (MIB) e da
mina de Fe do N4 (Teixeira e Eggler 1994). Os corpos
máficos, aqui estudados, não apresentam evidências de
campo que permitam classificá-los inquestionavelmente
como intrusivos. A evidência mais importante - a granulação
média a grossa - não significa necessariamente a presença
de uma rocha intrusiva, pois derrames basálticos arqueanos
com tais texturas têm sido descritos (MacKenzie e Guilford
1982). De qualquer maneira, todos eles são corpos ígneos

tabulares, não diferenciados, de contatos nítidos com as
rochas encaixantes, portadores de textura ofítica, subofítica
ou granofírica, de granulação média a grossa e que
aparentemente se comportaram como corpos mais ou menos
rígidos e impermeáveis durante a alteração hidrotermal,
conservando, em graus variados, a textura ígnea original
(Lindenmayer et al. 2001b).

Os três corpos máficos aqui comparados revelam
intensidade de alteração muito diferente, embora a
percentagem de voláteis (PF) e a asssociação mineral dos
termos finais, mais hidratados, sejam semelhantes. A
assembléia mineral menos alterada, apresentada pela intrusiva
da Serra Sul (SS), ainda mostra alguns minerais ígneos
reliquiares, os quais não foram encontrados, nem no Alvo
Gameleira (GAM), nem na intrusiva estudada do Igarapé
Bahia (MIB). As rochas portadoras da associação clorita,
albita, quartzo e calcita ocorrem em zonas localizadas no SS
e no GAM, enquanto que no MIB elas constituem a assembléia
predominante.

O corpo intrusivo do GAM é formado por uma rocha
gabróide, com espessura aparente máxima variando entre 300
e 500 m. Ele encontra-se encaixado numa seqüência vulcânica
intermediária xistificada, cortada por dois granitóides, sendo
balizado na base por hidrotermalitos. As rochas que o
compõem esta intrusão apresentam cor verde clara,
acinzentada e granulação média a grossa, mostrando textura
subofítica, ofítica ou granular subidiomórfica reliquiar
(Lindenmayer et al. 2001b) (Fig. 2A).

O corpo intrusivo máfico estudado na Mina do
Igarapé Bahia (MIB) é formado por rochas portadoras de
anfibólio cálcico e plagioclásio e rochas compostas por
clorita-albita e quartzo. Ele está alojado entre uma unidade
sedimentar clástica, no topo, e rochas vulcânicas máficas,
na base. Sua espessura aparente varia entre 10 e 75 m. O
MIB é formado por rochas maciças, de cor verde com
pontuações brancas e textura granoblástica média,
mostrando relíquias da textura subofítica e granofírica. Em
zonas de cisalhamento localizadas, observa-se uma
carbonatização intensa. Nestas zonas se desenvolvem rochas
foliadas compostas por calcita, clorita e quartzo
(Lindenmayer et al. 1998) (Fig. 2B).

O corpo máfico do SS é composto por rochas gabro-
dioríticas. Ele apresenta topo erodido, sendo que sua
espessura preservada varia entre 8 e 43 m. Seu contato
inferior, nítido, com a formação ferrífera bandada da
Formação Carajás, é marcado por vesículas preenchidas por
clorita e epidoto. O SS é aqui considerado como uma
intrusiva de topo erodido, e não um derrame basáltico,
devido a sua textura média a grossa e a presença de texturas
granofíricas, semelhantes àquelas descritas em outras
intrusivas da Serra de Carajás (Ferreira F° 1985; Barros et al.
1994; Teixeira e Eggler 1984) (Fig. 2C).
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Figura 2- A – Seção geológica esquemática do Alvo Gameleira. Seção LT-3000 SE (Modificada
de Lindenmayer et al. 2001b). B – Seção geológica esquemática (LT-00) da Mina do Igarapé
Bahia (Modificada de Lindenmayer et al. 1998).C – Seção geológica esquemática da intrusiva
gabro-diorítica da Serra Sul (SS) (Modificada de Coelho 1986).

A

B

C



174 Contribuições à Geologia da Amazônia - Volume 3

biotita que chega a formar agregados em forma de rosetas,
dando um aspecto mosqueado à rocha. A biotitização total
do anfibólio é localizada.

A actinolita-Fe-actinolita pseudomórfica do piroxênio
é pleocróica e varia de verde pardo, verde até verde azulado,
ou de castanho amarelado, verde amarelado até verde azulado.
Observam-se inclusões orientadas de ilmenita, aparentemente
segundo planos de clivagem do piroxênio precursor. Antofilita
é mineral raro.

O plagioclásio ocorre em duas gerações. A mais antiga
é formada por plagioclásio prismático envolvido pelo
anfibólio ou intersticial a este último mineral. Os cristais são
turvos e quase que totalmente substituídos por sericita, quartzo

e argilo minerais, embora ainda seja possível
observar fantasmas dos planos de geminação
albita e albita-Carlsbad. Ele se encontra
substituído parcialmente por biotita em
microfraturas ou como vermículas. Auréolas de
albita límpida da segunda geração ocorrem em
continuidade óptica com o plagioclásio mais
antigo (oligoclásio-andesina).

A biotita é intersticial e/ou circunda o
anfibólio cálcico. Penetra nas fraturas, bordas e
planos de clivagem do anfibólio, como resultado
de uma substituição que pode variar desde
incipiente até total. Microfraturas preenchidas
por biotita e conectando seus agregados são
observadas muitas vezes, marcando os caminhos
de percolação dos fluidos responsáveis pelo
metassomatismo potássico. Agregados de biotita,
pseudomórficos do anfibólio, incluem ilmenita
esqueletal, junto com titanita e leucoxênio (Fig. 3B).
A biotita mais comum é pleocróica em tons de
amarelo pardo a marrom- avermelhado. Ela
geralmente possui inclusões de uraninita, allanita
e outros minerais radiativos que provocam o
aparecimento de halos pleocróicos freqüentes e
muito intensos. Todavia, a biotita associada com
a mineralização sulfetada é pleocróica em tons
de verde e rica em flúor (Lindenmayer et al.
2001b).

O quartzo é raro nos gabros que
apresentam biotitização incipiente, tornando-
se mais freqüente à medida que este processo
se intensifica. Escapolita forma textura em
peneira, englobando o anfibólio cálcico,
plagioclásio e clorita, indicando tratar-se de
um mineral tardio. Turmalina idioblástica e
poiquiloblástica exibe inclusões de biotita,
sendo mais freqüente em rochas muito
biotitizadas. Geralmente são zonadas e
pleocróicas de rosa a marrom avermelhado. A
sucessão dos minerais de alteração do GAM
está sintetizada na figura 4A.

Tabela 1 - Composição modal dos gabros das rochas intrusivas máficas do depósito de
Gameleira (POJ e GAM), da Serra Sul (S11) e do Igarapé Bahia (BAH).

PETROGRAFIA
A rocha intrusiva máfica do Alvo Gameleira

As rochas constituintes do corpo intrusivo, quando
menos alteradas, possuem textura ofítica a subofítica, sendo
compostas por actinolita-Fe-actinolita, pseudomórfica do
piroxênio ígneo; e plagioclásio cálcico alterado, coexistente
com albita neoformada (Fig. 3A, Tab. 1).

Os gabros são compostos por actinolita, plagioclásio,
biotita e quartzo, mostrando diversos graus de alteração
hidrotermal, marcados pela intensidade variável da
substituição dos anfibólios por biotita, que ocorre juntamente
com o aumento da quantidade de quartzo (Tab. 1). Estágios
intermediários de alteração são marcados pela presença de
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Figura 3 – A – Textura subofítica do gabro do Alvo Gameleira (GAM). Estágio de alteração potássica moderada, com biotita substituindo a actinolita (biot.
biotita, act. actinolita, pl. plagioclásio). B – Detalhe de um agregado de biotita da amostra anterior (biot. biotita, act. actinolita, pl. plagioclásio). C – Gabro
da Mina de Au do Igarapé Bahia com textura subofítica. Observe o cristal prismático geminado de Fe-tschermakita (Fe-tsch.), pseudomórfico do piroxênio
original. D – Estágio de alteração mais avançado do gabro MIB. Agregados policristalinos de clorita (cl) substituem os anfibólios. Os minerais incolores
são quartzo (qz) e albita (ab). E - Gabro-diorito da Serra Sul (SS) com textura subofítica (pl. plagioclásio, qz. Quartzo). F – Detalhe de um cristal de augita
(aug) circundado por Mg-hornblenda (Mg-hbl) marrom, do gabro-diorito do SS.
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Figura 4 -A – Sucessão dos minerais de alteração da intrusiva máfica do
Alvo Gameleira – GAM. B – Sucessão dos minerais de alteração da intrusiva
máfica da Mina do Igarapé Bahia – MIB. C – Sucessão dos minerais de
alteração da intrusiva máfica do depósito ferrífero da Serra Sul – SS.

Figura 4A

Figura 4B

Figura 4C

Nas rochas gabróides do GAM houve um processo de
alteração hidrotermal, anterior à biotitização, responsável pela
formação da actinolita e provavelmente concomitante com a
formação do oligoclásio e da albita. Normalmente, rochas
básicas metamorfisadas na fácies xisto-verde têm como
assembléia característica clorita, actinolita, albita, quartzo,
epidoto e calcita, enquanto que em fácies anfibolito domina a
associação de anfibólios e plagioclásios cálcicos (Spear 1993).
Assim, a assembléia observada no gabro, composta por
actinolita, Fe-actinolita e plagioclásio sódico, deve ter sido
proveniente de processo hidrotermal, pois a associação
mineral existente indica que os gabros são deficientes em
cálcio, o que é característico de sistemas abertos.

A rocha intrusiva máfica da mina de Au do Igarapé Bahia
O corpo máfico do MIB é formado por gabros

granofíricos maciços, de cor verde com pontuações brancas,
portadores de texturas subofíticas remanescentes e
intercrescimentos granofíricos. Possui granulação média,
sendo composto por clorita e anfibólio (39 – 58,40%);
plagioclásio (14 - 37%) e quartzo (1,6 - 27%), além de
titanita, calcopirita, pirita, magnetita e ilmenita (1,4 - 3%)
(Fig. 3C, Tab. 1). Ele não mostra mais a sua associação
mineral ígnea original, embora a textura ígnea se encontre
moderadamente a bem preservada. Sua alteração progressiva
é representada pela substituição da Fe-tschermakita por
actinolita e Fe-clinocloro, e do plagioclásio por albita e
quartzo, além de epidoto e sericita subordinados. A turmalina
é mineral de alteração freqüentemente observado. Veios de
calcita e calcita-quartzo mineralizados são também
observados nessas rochas.

Duas assembléias de alteração distintas foram
encontradas no MIB. Uma de mais alta temperatura, presente
somente em uma amostra (Ba-10-183) analisada quimicamente,
é composta por anfibólios (54%), albita, (37%), clorita (4,4%),
epidoto (2,6%), quartzo (1,6%), ilmenita, magnetita e titanita
(1,4%) e traços de biotita e sericita (Fig. 4C). A outra, de mais
baixa temperatura e amplamente distribuída, é formada por
clorita (39-52%), albita (14-35%), quartzo (20-27%), ilmenita
e magnetita (2-3%) e traços de calcita, mica branca, pirita,
calcopirita e uraninita (Fig. 3D, Tab. 1).

Na intrusiva granofírica em que dominam os
anfibólios, a textura subofítica remanescente é dada por
anfibólios prismáticos (0,1 - 1,5mm), pseudomórficos do
piroxênio original, imersos numa matriz composta
predominantemente por plagioclásio. Os anfibólios mostram
cores variadas, sendo comum um mesmo cristal apresentar
diversas colorações, de acordo com a variação da composição
química. Dois tipos principais de variações composicionais
foram observados nos anfibólios. No primeiro a Mg-
hornblenda (z = verde - marrom) ocupa preferencialmente o
núcleo de cristais, circundados por hornblenda actinolítica (z
= verde - azul). No segundo, Fe-tschermakita (z = verde
escuro) é circundada progressivamente por Mg-hornblenda e
actinolita, ambas mostrando o índice z de cor verde clara.
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Associadas aos anfibólios, distribuem-se ainda biotita marrom
- castanha (0,01-0,5 mm) e turmalina, ambas parcialmente
substituídas por clorita, além de zircão e allanita. O
plagioclásio é prismático (0,1-2mm), turvo e parcialmente
substituído por epidoto, carbonato e mica branca. A presença
da geminação albita-Carlsbad indica que eles são ainda os
fantasmas do plagioclásio cálcico, ígneo. Coroas de albita
(An

9
) límpida e em continuidade óptica com o plagioclásio

alterado são muito freqüentes. O plagioclásio turvo mostra
ainda intercrescimentos vermiculares com o quartzo. Isto
indica, de acordo com Shelley (1995), resfriamento rápido e
cristalização do magma residual no ponto eutético. Ilmenita
e magnetita apresentam formas esqueletais marcando planos
de clivagem e fraturas de antigos minerais máficos.

Nas amostras do MIB em que predomina a clorita
observa-se uma matriz composta por palhetas de clinocloro
ou chamosita (0,1-0,2 mm), sem orientação preferencial e
comumente pseudomórficas do piroxênio e anfibólio
originais. Cristais prismáticos de plagioclásio turvos (0,1-
2mm) destacam-se, por suas dimensões, dos demais minerais
constituintes da matriz. O plagioclásio mostra ainda
intercrescimentos vermiculares com o quartzo, em forma de
coroas, em torno dos antigos cristais euédricos.

Estes intercrescimentos granofíricos são observados
também em zonas de forma grosseiramente triangular, na matriz
clorítica, intersticiais aos antigos minerais máficos. A albita,
proveniente do processo de alteração, é límpida, não geminada,
possui formas irregulares, e se distribui em forma de coroas
que apresentam continuidade óptica com o plagioclásio
alterado. O quartzo, além de constituir as vermículas
intercrescidas com o plagioclásio, ocorre em cristais individuais
irregulares. Ele comumente possui formas esqueletais ou
arredondadas, distribuídas ao longo de planos de clivagem do
plagioclásio. Em casos extremos, o quartzo chega a substituir
completamente o plagioclásio, indicando  silicificação. A
calcopirita é instersticial à clorita (0,01-0,5 mm), associando-
se à ilmenita e magnetita esqueletais. Fluorita (0,01-0,02 mm)
é observada na matriz junto ao quartzo e à clorita. As relações
texturais e mineralógicas descritas indicam que essas rochas
foram submetidas à cloritização e silicificação, posterior à
formação da assembléia portadora dos anfibólios (Fig. 4B).

A rocha intrusiva máfica do depósito ferrífero da Serra Sul
O SS é composto por gabro-dioritos cinza esverdeados

portadores de granulação média e textura subofítica a
intergranular (Fig. 3E), que gradam para texturas
pseudoporfiríticas e glomeroporfiríticas finas, próximo aos
contatos da intrusão. As texturas granofíricas parecem
predominar em direção ao topo do corpo máfico.

Nas rochas intrusivas da Serra Sul observa-se alteração
desde incipiente até moderada. Nelas, a alteração progressiva
fez com que o piroxênio fosse parcialmente substituído por
Mg-hornblenda, actinolita e Fe-clinocloro, e o plagioclásio
cálcico por sericta, zoisita, calcita, albita e quartzo.

O piroxênio ígneo original encontra-se parcialmente
preservado, o que não ocorre com o plagioclásio (Tab. 1).

O piroxênio do SS é uma augita prismática e subédrica,
freqüentemente aureolada por Mg-hornblenda ou actinolita
marrom, a qual se encontra cheia de inclusões submicroscópicas
de minerais opacos. Esta Mg-hornblenda, por vezes substitui
pseudomorficamente o piroxênio (Fig. 3F). Actinolita
esverdeada substitui a augita remanescente e a Mg-hornblenda,
formando coroas e penetrando em fraturas e planos de clivagem
de ambos os minerais. Clorita (Fe-clinocloro), em proporções
variáveis, é observada substituindo tanto a augita quanto a
Mg-hornblenda e a actinolita. A clorita ocorre também em
agregados de formas irregulares, sem orientação preferencial,
preenchendo vesículas, junto com a clinozoisita. O último
mineral ferro-magnesiano a se formar foi a actinolita, que
substitui pseudomorficamente como monocristais os outros
anfibólios e o piroxênio. A actinolita forma também
grandes cristas esqueléticos que crescem sobre a clorita e
a albita. Fantasmas do plagioclásio ígneo ocorrem como
prismas subidiomórficos (Fig. 3E) que ainda mostram
vestígios dos planos de geminação albita-Carlsbad. Eles
são compostos por agregados de mica branca, clinozoisita
e calcita, freqüentemente circundados por franjas límpidas
de albita não geminada. Feldspato potássico ocorre
raramente preenchendo interstícios do plagioclásio. A
calcita substitui todos os minerais máficos à exceção da
actinolita. A mica branca parece ser o último mineral de
alteração a se formar, pois está intercrescida, penetrando e
circundando a clorita e a calcita. Quartzo está
preferencialmente nas zonas de intercrescimento
granofírico, as quais preenchem interstícios de forma
grosseiramente triangular, evidenciando sua cristalização
tardia (Fig. 4C). Titanita, allanita, magnetita e ilmenita são
minerais acessórios. As rochas são ainda cortadas por
microvênulas de albita, clorita-clinozoisita, albita-calcita,
albita-calcita- quartzo e albita-epidoto.

QUÍMICA MINERAL
O piroxênio do SS é uma augita com 37,5 a 38 mol %

de wollastonita; 49,7 a 50,6 mol % de enstatita e 11,7 a 12,4
mol % de ferrossilita (Fig. 5A).

Os anfibólios do MIB mostram, do centro para a borda
dos cristais, um aumento da razão Mg/(Mg+Fe) e do conteúdo
de Si (íons por unidade fórmula). A variação é de Fe-tschermakita
e Mg-hornblenda à actinolita, com Mg/(Mg+Fe) entre 0,44 e
0,65 e Si entre 6,06 e 7,53. Isto parece indicar um processo
de silicificação da rocha, juntamente com a diminuição da
a

Fe2+
, ou aumento da a

Mg2+
. Há também nos anfibólios uma

diminuição de Na e K, com o aumento em Si. Digno de nota
é o alto conteúdo de BaO desses minerais, principalmente
da Fe-tschermakita (2,16%). Os anfibólios do SS analisados
não mostram nenhuma tendência de variação
composicional. A coroa do anfibólio marrom em torno da
augita é formada por actinolita (Mg/Mg+Fe = 0,698 - 0,860).
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Os estágios mais avançados de alteração produziram a Mg-
hornblenda verde com Si = 7,978 - 7,302 e razão Mg/(Mg+Fe) =
0,892 - 0,549 (Fig. 5B). Os teores de Ba, ao contrário dos
anfibólios do MIB, são muito baixos. Os anfibólios do SS são
mais magnesianos e apresentam teores de Ba uma ordem de
grandeza inferior àquela do MIB. Por outro lado, os anfibólios
do MIB mostram uma grande variação de Si (6,066-7,535) e
pequena  variação da razão Mg/(Mg+Fe) (0,303-0,540),
enquanto que os do SS possuem maior variação da razão
Mg/(Mg+Fe) (2,315-3,294) e menor de Si (7,405-7,978).

Os anfibólios cálcicos do GAM são verdes e verde azulados
microscopicamente. Eles variam de actinolita a Fe-actinolita,
caracterizadas por apresentarem razões Mg/(Mg+Fe) = 0,46 - 0,6
e Si por unidade fórmula = 7,3 - 7,75 (Fig. 5B). Eles têm razões
Mg/(Fe+Mg) menores do que a actnolita do MIB e do SS.
Chamam a atenção, nos anfibólios do GAM, os altos conteúdos
de Cl (até 2%), F (até 0,5%) e K

2
O (até 0,97%), sugerindo

fortemente que esses minerais tenham se formado sob ação de
fluidos hidrotermais e não durante um evento metamórfico anterior
à alteração potássica. Os altos conteúdos de Ba dos anfibólios do
MIB também indicam formação a partir de fluidos hidrotermais.
O empobrecimento em Ba em direção as bordas cloritizadas do
anfibólio cálcico e da turmalina do MIB indica que a alteração
clorítica sucedeu a uma assembléia semelhante à encontrada no
GAM, isto é, uma assembléia hidrotermal de temperatura alta.

No GAM o plagioclásio de alteração varia entre
andesina e oligoclásio (An

42,00
Or

5,90 
-An

25,10
Or

2,50
), sendo que o

último corresponde às bordas límpidas do primeiro. O
plagioclásio, secundário e límpido, é sódico, tanto no MIB como
no SS. No MIB a albita ocorre tanto na rocha com textura
granofírica e portadora de anfibólio (An

9,10
Or

3,30
), como na rocha

cloritizada. No SS o plagioclásio analisado varia entre
oligoclásio sódico (An

6,40
Or

2,10
) e albita (An

2,90
Or

0,80
) (Fig. 5C).

No GAM as cloritas mostram composição variando
desde clinocloro até chamosita (Fe/(Fe+Mg) = 0,43 e 0,58)
(Fig. 5D). A clorita do MIB é o clinocloro (Fe/Fe+Mg = 0,43
e 0,45). Em zonas de carbonatação intensa a clorita é mais
magnesiana, apresentando razões Fe/Fe+Mg entre 0,37 e 0,39.
A clorita do SS é também clinocloro (Fe/Fe+Mg = 0,37 a
0,45), levemente mais ricas em Mg do que as clorita do MIB,
da mesma forma que os anfibólios.

Os minerais do grupo dos epidotos compreendem
clinozoisita no SS e epidoto no MIB, com Ps variando entre
17,57 e 17,90% e 26,64%, respectivamente. De acordo com
Holdaway (1972), Ps é a fração molar do componente
Ca

2
Fe

3
Si

3
O

12
, pistacita, na série epidoto-clinozoicita, calculada

a partir da razão 100 Fe3+/(Fe3++Al). Ainda de acordo com o
mesmo autor, o índice Ps varia entre 15 e 33 mol %. O epidoto
que ocorre em veios do GAM é o mais rico em ferro, com Ps
entre 22,43 e 33,69%, o último correspondendo ao membro
final pistacita pura (Lindenmayer et al. 2001b). Turmalinas são
observadas no MIB e GAM. As turmalinas do MIB são dravitas
(43,80 – 53,90 mol % de dravita e 39,70 a 48 mol % de schorlita)
(Santos e Lindenmayer 2001), ricas em Ba (1,3- 4,2% BaO).

O conteúdo deste elemento decresce, juntamente com o Ca,
Fe e Mg, em direção às bordas dos cristais de turmalina,
quando estes se encontram alterados à clorita. As turmalinas
do GAM são ricas em F e sua composição é também dravítica
(48,80 a 51,80 mol % de dravita e 41,80 a 44 mol % de
schorlita) (Santos e Lindenmayer 2001). Os altos conteúdos
de Ba e F desses minerais indicam que eles se formaram sob
influência de fluidos hidrotermais, tal como os anfibólios, e
todos os minerais hidratados anteriormente descritos.

GEOTERMOMETRIA
A temperatura em que se verificou o estágio final

da alteração hidrotermal, evidenciada pela formação dos
minerais mais hidratados, nos três corpos intrusivos
máficos (GAM, MIB e SS), foi estimada por meio de
cálculos geotermométricos, aplicando-se o geotermômetro
da clorita, desenvolvido por Cathelineau e Nieva (1985).
Assim sendo, as temperaturas obtidas correspondem
àquelas de equilíbrio das cloritas, nas rochas estudadas,
isto é às temperaturas mais baixas do sistema, pois as
cloritas são minerais tardios.

Devido ao alto teor de Fe dessas cloritas, foi aplicado
nos cálculos o fator de correção proposto por Zang e Fyfe
(1995). O geotermômetro se baseia no fato das cloritas
mostrarem um aumento no conteúdo do Al tetraédrico, com
o aumento de temperatura, acompanhado por um
crescimento no Fe VI e uma diminuição da vacância
octaédrica.

A clorita dos veios mineralizados do GAM forneceu
uma temperatura média de 235 ± 15°C. Todavia, em um veio
onde a clorita se encontra parcialmente corroída por ferro-
dolomita a temperatura obtida foi de » 190°C (188 ± 10°C).
Esta última, deve corresponder provavelmente à temperatura
de selagem dos veios, marcando o fim da atividade
hidrotermal na área, uma vez que os carbonatos pós-datam a
mineralização (Lindenmayer et al. 2001b). O GAM é o único
dos três corpos intrusivos em que foi documentada a
temperatura mais alta do processo de alteração hidrotermal:
540 ± 15°C, correspondente ao equilíbrio hornblenda-granada,
determinado pelo geotermômetro de Graham e Powell (1984).
Esta assembléia também é encontrada em veios (Lindenmayer
et al. 2001b).

As cloritas do SS equilibraram a uma temperatura de
243 ± 7ºC, enquanto que temperatura de equilíbrio das cloritas
do gabro granofírico do MIB foi estimada em 277 ± 10ºC. As
cloritas que ocorrem associadas às zonas de carbonatização
intensa do MIB, nas rochas a calcita, clorita, quartzo, se
equilibraram a uma temperatura mais baixa, correspondente
a 168 ± 5ºC (Lindenmayer et al 1998).

Pode-se especular que em todos os três sistemas
hidrotermais a circulação dos fluidos tenha-se iniciado à
temperaturas próximas de 500°C, como estimado no GAM.
Essa especulação é compatível com a temperatura de
equilíbrio dos anfibólios cálcicos do MIB e do SS.
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Figura 5 – Diagramas de representação da composição química dos principais minerais das rochas intrusivas estudadas. Símbolos: quadrados vazados
GAM, quadrados cheios MIB, losangos SS. A – Composição do piroxênio ígneo remanescente do SS. B – Representação da composição dos anfibólios.
Pode-se observar que a composição dos anfibólios varia, no GAM entre actinolita e Fe-hornblenda, no MIB entre Fe-tschermakita (no centro do cristal)
até actinolita (borda). A alteração verificou-se com aumento progressivo de Si e da razão Fe/(Fe+Mg). No SS os anfibólios são Mg-hornblenda a
actinolita. C – Diagrama mostrando a composição química dos plagioclásios. Nele se verifica que o plagioclásio do GAM tem composição de andesina
a oligoclásio, no SS varia entre oligoclásio sódico e albita, enquanto que no MIB é albita. D – Representação da composição das cloritas. Esses minerais
são progressivamente mais ricos em Fe do GAM para o SS e deste para o MIB.
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A temperatura mais alta de equilíbrio da clorita (277 ± 10ºC)
encontra-se no MIB, onde está registrado o estágio de alteração
mais avançado das três intrusivas estudadas. No SS e no GAM
as temperaturas de equilíbrio das cloritas foram quase
idênticas (243 ± 7ºC e 235 ± 15°C). Também nestas duas
últimas intrusivas, a temperatura de carbonatação estimada
encontra-se abaixo de 200°C, o que deve corresponder ao
fechamento do sistema, com a selagem dos veios pela calcita
e conseqüente corrosão parcial da clorita, entre 160 e 190°C.

Pode-se também inferir que os sistemas hidrotermais
evoluíram à pressões crustais semelhantes, a partir da composição
dos anfibólios cálcicos. Nos anfibólios cálcicos do MIB e do SS
há uma predominância das substituições edeníticas sobre as
glaucofaníticas, tal como no GAM e nos anfibolitos do depósito
de Cu-Au do Salobo (Lindenmayer et al. 2001b; Lindenmayer
1990), o que permite inferir que todos os sistemas hidrotermais
tenham evoluído em zonas moderadamente profundas da crosta.
Todos os anfibólios plotam nos campos composicionais dos
anfibólios de Abukuma (Japão) e Haast River (USA), definidos
como de baixa pressão por Laird e Albee (1981). Se forem
comparados com o depósito de Cu-Au do Salobo, onde dados
geobarométricos independentes indicam que os anfibólios
equilibraram-se à pressão de ≈ 2,0 kbar (Lindenmayer 1990),
pode-se especular que os sistemas hidrotermais em estudo tenham
também evoluído sob pressões da ordem de 2,0 kbar, indicando
uma profundidade de cerca de 7 km (Fig. 6).

Figura 6 - Representação da proporção fórmula 100Al/(Al + Si) versus
100Na/(Na + Ca) dos anfibólios do GAM, MIB e SS. Note que as
substituições edeníticas e tschermakíticas predominam sobre as
glaucofaníticas indicando também condições de baixa pressão. Os campos
representam as zonas de alta pressão de Sambagawa (Japão) e Franciscan
(Califórnia), pressão média de Dalradian (Escócia) e Haast River (Nova
Zelândia) e baixa pressão de Abukuma (Japão) (Laird e Albee 1981).
Anfibólios do depósito de Cu-Au do Salobo de Lindenmayer (1990).
Anfibólios do GAM de Lindenmayer et al. (2001b). Símbolos: quadrados
cheios – gabro (GAM); losangos cheios – anfibólios de veios do depósito
de Gameleira: círculos cheios – gabro-diorito da Serra Sul (SS); cruzes –
anfibólios da intrusiva do Igarapé Bahia; quadrados vazados – anfibolitos
do Salobo; triângulos vazados – anfibólio-gnaisses do Salobo.

CARACTERIZAÇÃO LITOGEOQUÍMICA
As rochas intrusivas máficas do SS e GAM são

provenientes da cristalização de magmas cálcio-alcalinos
enquanto que o MIB provavelmente deriva de um magma
basáltico toleiítico (Lindenmayer et al. 1996, 1998, 2001b).
As razões Nb/La (0,51), Ce/Nb (5,51) e Ti/Zr (84,88) do GAM
estão dentro do intervalo dos basaltos cálcio-alcalinos de arco
magmático, referido por Condie (1993). As amostras,
normalizadas pelo NMORB (Pearce 1983), comparadas com a
média dos basaltos arqueanos (2500-3500 Ma, Condie 1989),
apresentam uma grande semelhança de padrões, exceto por um
enriquecimento em K, Rb e Ba e empobrecimento em Sr,
compatível com a biotitização e albitização observadas
(Lindenmayer et al. 2001b). As rochas do GAM mostram razão
Al

2
O

3
/TiO

2
 = 23, intermediária entre o SS e o MIB. Também o

conteúdo de ETR e o fracionamento dos ETRL é intermediário
entre o SS e o MIB, com SETR entre 47 e 85 ppm e (La/Sm)

n

= 1,94–3,39. Caracterizam-se por apresentar uma anomalia
positiva de Eu (Eu/Eu*= 0,975-1,23) e padrão achatado de
ETRP[ (Gd/Yb)

n
 = 0,835-1,231] (Lindenmayer et al. 2001b)

(Fig. 7A).
As amostras do MIB têm razões Al

2
O

3
/TiO

2
 variáveis

entre 7 e 10 e Ti/Zr entre 28 e 33, a primeira mais baixa e a
segunda semelhante ao SS. Com relação aos elementos terras
raras, o MIB mostra SETR variando entre 81 e 120 ppm, mais
elevado do que o SS. O padrão normalizado de ETR do MIB é
bastante semelhante ao SS, exibindo (La/Sm)

n
 = 2,82-3,42 e

(Gd/Yb)
n
 = 1,29-1,79, embora o MIB exiba uma anomalia

negativa mais pronunciada de Eu (Eu/Eu* = 0,603 a 0,691), que
pode ser atribuída à destruição total do plagioclásio nas amostras
analisadas (Fig. 7B). Embora as amostras aqui estudadas não
estejam venuladas, o MIB apresenta U, Th, Nb, Y e Zr muito
elevados, sendo que o Th (8-14 ppm), o Nb (14-20 ppm) e o Zr
(130-202 ppm) são mais altos até do que a média dos andesitos
arqueanos, apesar do MIB ser derivado de um magma de
composição basáltica. Por outro lado, o MIB exibe concentrações
de Ba (na rocha portadora de anfibólio cálcico) e Y, que são
compatíveis com rochas de composição basáltica (Lindenmayer
e Ronchi 1997, Lindenmayer et al. 1997).

As mostras do gabro-diorito da Serra Sul (SS) são muito
semelhantes aos quartzo-dioritos da mina de Fe do N4, na Serra
Norte, descritos por Teixeira (1994). Eles exibem razões Al

2
O

3
/TiO

2

= 32 e Ti/Zr = 31, mostram fracionamento dos elementos terras
raras leves [(La/Sm)

n
 = 3,71-4,25] e um padrão achatado das

terras raras pesadas[ (Gd/Yb)
n
 = 1,29-1,81], junto com

anomalias de Eu fracamente negativas (Eu/Eu* = 0,81-0,87),
semelhante aos basaltos andesíticos da Serra Norte (Gibbs et
al. 1986) (Fig. 7C). Seu conteúdo total de elementos terras
raras (SETR) varia entre 60 e 66 ppm. Exceto pelo
fracionamento pronunciado em elementos terras raras leves, o
padrão dessas rochas, normalizado pelo condrito, é bastante
semelhante àquele dos andesitos arqueanos, apresentado por
Condie (1993), da mesma forma que as razões Ti/Y (317) e Zr/Y
(10). Contudo, Ba (498-1351 ppm) e Rb (38-133 ppm) são muito
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mais altos do que a média dos andesitos, embora, Sr
(147-263 ppm), junto com Zr (81-91 ppm), Y (4-12) e
Nb (4-6 ppm) encontrem-se dentro das médias dos
andesitos basálticos arqueanos (Condie 1993).

O SS exibe os mais altos conteúdos de Ba e Sr,
compatíveis com o grau de preservação do plagioclásio. O
MIB tem as mais altas razões Nb/La e Ti/Y, além de ser mais
rico em ETR, Ti, Nb, U, Zr e Y.  Mo, F, Cl, Rb e K são mais
altos no GAM, sendo os dois últimos, reflexo da alteração
potássica e biotitização. Portanto, MIB e GAM são mais

enriquecidos em elementos incompatíveis e elementos
característicos de assinatura geoquímica granítica (Mo, U, F,
Cl) do que o SS.

BALANÇO DE MASSA
Com vistas a determinar as perdas e ganhos de

componentes químicos ocorridos durante o processo de
alteração hidrotermal, foram realizados cálculos de balanço
geoquímico de massa nas intrusivas máficas do GAM e SS.
Os dados do MIB, apresentados por Lindenmayer et al. (1998),

foram recalculados visando
à apresentação dos
resultados na mesma
unidade. O cálculo foi
realizado de acordo com a
metodologia proposta por
Gresens (1967). Para isto
foram utilizadas 5 amostras
do GAM e 13 amostras do
SS. O fator volume de cada
amostra alterada foi
assumido como sendo a
média aritmética dos fatores
volumes calculados para o
TiO

2
 e Al

2
O

3
. Isto foi feito

devido às evidências
petrográficas que indicam,
sempre, a formação de fases
minerais portadoras de
Al

2
O

3
 e TiO

2
, tais como

albita, clorita, titanita, rutilo
e ilmenita, como produtos
de alteração. A intensidade
de alteração dos três corpos
máficos é bastante
diferente, embora a
assembléia mineral dos
termos mais alterados e o
teor de perda ao fogo sejam
semelhantes.

Figura 7 - Diagramas dos elementos terras raras normalizados pelo condrito. A – Gabro do depósito de Gameleira (GAM). A anomalia negativa de Eu é
tanto mais pronunciada quanto mais alterado e albitizado é o plagioclásio. B – Gabro granofírico do Igarapé Bahia (MIB). C – Gabro-diorito da Serra Sul
(SS). Observe a quase ausência de anomalia de Eu.

Tabela 2A - Resultado dos cálculos de balanço geoquímico de massa mostrando as perdas e ganhos (P-G) de
massa, das diversas amostras filhas, em relação à massa total do óxido ou elemento da rocha mãe, (Gam F07-
143,35) das rochas intrusivas máficas do depósito do Gameleira. Perdas e ganhos dados em g/100g para os elementos
maiores e mg/g para os elementos traços. (Dens. – Densidade, Fv – fator volume).
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Tabela 2B - Resultado dos cálculos de
balanço geoquímico de massa
mostrando as perdas e ganhos (P-G) de
massa das amostras filhas, em relação
à massa total do óxido ou elemento da
rocha mãe (Amostra S11-F40-98) das
rochas intrusivas máficas da Serra Sul.
Perdas e ganhos dados em g/100g para
os elementos maiores e mg/g para os
elementos traços.(Dens. – Densidade,
Fv – fator volume).
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O GAM apresenta estágio de alteração intermediário
entre o SS e o MIB. Além disto, sua alteração principal
corresponde à biotitização, reflexo da alteração potássica, sendo
a cloritização muito subordinada. A textura ofítica e subofítica
é freqüente, embora não haja vestígios de piroxênio. O GAM,
ao contrário das outras máficas, não apresenta textura
granofírica. O critério de escolha da rocha mãe baseou-se no
conteúdo de potássio. A rocha, considerada como mãe, utilizada
nos cálculos de balanço geoquímico de massa tem K

2
O igual a

1,69% e perda ao fogo de 2,89 % (Amostra GAM- F07-143,35),
enquanto que a rocha filha mais alterada (Amostra GAM-F69-
41,00) possui 4,05% de K

2
O e 2,21% de PF. A rocha mãe é

composta por actinolita (48%), biotita (12%), plagioclásio
cálcico (26%), albita (5%), titanita (5%), ilmenita (2%), clorita
(2%), enquanto que a rocha filha mais alterada é formada por
actinolita (32,50%), biotita (31%), plagiocláso cálcico
(27,50%), albita (7%) e quartzo (2%) (Tabelas 1 e 2).

O MIB mostra-se intensamente alterado e suas rochas
representam uma alteração clorítica intensa. Ao contrário do
SS, não foi observado nenhum vestígio dos minerais ígneos
originais. Apenas a textura subofítica e granofírica foi
preservada. A rocha menos alterada, e considerada como rocha
mãe para efeito de cálculo de balanço geoquímico de massa
(amostra BAH-10-183, com perda ao fogo de 1,7%), é composta
por anfibólios cálcicos (54%), albita (37%), clorita (4,0%),

Tabela 2C - Resultado dos cálculos de balanço geoquímico de massa mostrando as perdas e ganhos (P-G) de
massa das amostras filhas, em relação à massa total do óxido ou elemento da rocha mãe (Amostra BAH-10-183) da
rocha intrusiva máfica da Mina do Igarapé Bahia. Perdas e ganhos dados em g/100g para os elementos maiores e
mg/g para os elementos traços. (Dens. – Densidade, Fv – fator volume).

epidoto (2,4%), quartzo
(1,6%) e opacos (1,0%),
além de traços de biotita. O
anfibólio está ausente em
todas as rochas filhas, tendo
sido totalmente
transformado em clorita. A
rocha filha mais alterada
(BAH-16-298, perda ao
fogo igual a 3,93%) é
formada por albita (30,5%),
clorita (46%), quartzo
(20,7%) e minerais opacos
( m a g n e t i t a - i l m e n i t a -
calcopirita-pirita) (2,8%)
(Tabelas 1 e 2).

A alteração do SS
pode ser considerada como
moderada. Apesar do
plagioclásio se apresentar
sempre substituído por
sericita, albita, epidoto e
calcita, remanescentes do
piroxênio ígneo original
ocorrem ainda em 70% das
amostras, indicando que
nelas, a alteração se
verificou num sistema
tamponado pela rocha. À
medida que a alteração

progrediu, os anfibólios foram substituídos por clorita,
clinozoisita e calcita. A rocha menos alterada e considerada
como a rocha mãe, para efeito dos cálculos de balanço
geoquímico de massa (amostra S11-F40-98), possui perda ao
fogo igual a 1,82%, sendo composta por plagioclásio (43%),
augita (19%), anfibólios cálcicos (12%), epidoto (10%) e
clorita (15%). A assembléia mineral da rocha filha, em estágio
mais avançado de alteração (amostra S11-F33-111, com perda
ao fogo igual a 4,19%) compreende plagioclásio (40%),
anfibólio cálcico (1%), epidoto (2%), clorita (32%), quartzo
(2%) e calcita (22%) (Tabelas 1 e 2).

Desta maneira, o que estão sendo comparados são os
produtos dos processos de alteração, que no SS alteraram
parcialmente uma assembléia ígnea já parcialmente alterada,
originando outra formada por anfibólios cálcicos, clorita,
albita, calcita, epidoto e quartzo. No MIB os processos
levaram à transformação de uma assembléia hidrotermal de
temperatura alta em outra, mais hidratada e de mais baixa
temperatura, correspondente a uma alteração clorítica. No
GAM a alteração principal é potássica, representada por
biotitização acompanhada por albitização do plagioclásio e
silicificação, impressa numa assembléia dominada por
anfibólios. Tanto no MIB como no GAM o processo de
alteração hidrotermal ocorreu devido à infiltração dos fluidos
responsáveis pela concentração dos sulfetos de Cu-Au.
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No GAM este processo é paleoproterozóico ≈ 1.8 Ga
(Lindenmayer et al. 2001b). No SS, como não há
mineralização sulfetada importante associada, esta alteração
hidrotermal pode estar relacionada tanto ao sistema mais
antigo responsável pela alteração dos basaltos da Formação
Grão Pará, deposição das formações ferríferas senso estrito e
do minério de Cu-Au do Igarapé Bahia (Galarza et al. 2001)
quanto ao sistema mais jovem, paleoproterozóico, formador
do depósito de Cu-Au do Alvo Gameleira.

Assim, partindo-se dos princípios acima estabelecidos,
a alteração do SS foi aproximadamente isovolumétrica,
enquanto que no MIB verificou-se com um aumento de 2%
em volume e no GAM com um incremento da ordem de 3 %.

No GAM, como esperado, houve ganho expressivo de
SiO

2
 (+2,71 a +6,44 g para cada 100 g do óxido original da

rocha mãe), K
2
O (+1,33 a +2,52, g/100g), Ba (+142,40 a

+449,56 µg/g), Ni (+13,31 a+32,28µg/g), Zr (28,96 a 47,47µg/g)
e Rb (+188,08 a +226,95µg/g). CaO (-0,85 a -2,99 g/100g) e Sr
(-9,16 a –30,96µg/g) foram lixiviados das rochas, tal como
ocorreu nas outras intrusivas. Pequena mobilidade, revelada
por meio de perdas em algumas amostras e ganhos em outras,
foi encontrada no Al

2
O

3
, Na

2
O e MgO. Mobilidade apreciável

foi verificada no Cr (-34,96 a + 236,92 µg/g) e Y (+22,11 a
–4,64µg/g), a qual poderia ser atribuída à variações internas
do pacote rochoso. Houve também variação tanto no Fe

2
O

3

como no FeO, indicando que a alteração se deu sob condições
de oxidação-redução variáveis. P

2
O

5
, MnO e também TiO

2

revelaram variações muito pequenas, sugerindo comportamento
imóvel. (Tab. 2, Figs. 8A e 8B).

Figura 8 - A - Diagrama de representação das perdas e ganhos dos óxidos
dos elementos maiores devido à alteração hidrotermal, da intrusiva máfica
do Alvo Gameleira (GAM). B - Diagrama de representação das perdas e
ganhos dos elementos traços devido à alteração hidrotermal da intrusiva
máfica do Alvo Gameleira (GAM).

A alteração do MIB levou a perdas de CaO (-6,44 a
-6,60 g/100g), Al

2
O

3 
(-1,86 a –2,27 g/100g), K

2
O, MnO,

Na
2
O e FeOt . Houve também perda de Ba (-209,88 a –210,55mg/

g), Sr (-104,89 a –109,46mg/g), Cr (-115,37 a –118,99 mg/g),
Ni (-41,91 a –42,44 mg/g), Rb e Y, além de ganhos em SiO

2

(+2,99 a 7,76mg/g), MgO, U e Zr.  P
2
O

5
, TiO

2 
e MnO revelaram

variações muito pequenas, o que indica possível comportamento
imóvel. (Tab. 2; Figs. 9A e 9B).

Figura 9A - Diagrama de representação das perdas e ganhos dos óxidos
dos elementos maiores devido à alteração hidrotermal da intrusiva máfica
da Mina de Au do Igarapé Bahia (MIB) (modificado de Lindenmayer et al.
1998). B - Diagrama de representação das perdas e ganhos dos elementos
traços devido à alteração hidrotermal da rocha intrusiva máfica da Mina de
Au do Igarapé Bahia (MIB) (modificado de Lindenmayer et al. 1998).

O SS revelou perdas de SiO
2
 (-0,46 a –6,60 g/100g)

e CaO (-0,89 a –4,23g/100 g). Mobilidade significativa,
dada por perda em algumas amostras e ganhos em outras,
foi observada no Na

2
O e K

2
O, além de Ba (-21,56 a

+713,28µg/g), Sr (-87,90 a +12,89µg/g), Rb (-19,91 a
+67,31µg/g) e F (-141,9 a +340). MnO, TiO

2
 e P

2
O

5

mostraram variações relativamente pequenas, sugerindo
que estes componentes químicos se mantiveram imóveis
com a alteração. (Tab. 2; Figs. 10A e 10B).

Portanto, em todas as intrusivas máficas estudadas, a
alteração se deu concomitantemente com remoção de CaO,
ficando imóveis P

2
O

5
, TiO

2
 e MnO. SiO

2
 foi adicionada ao

GAM e ao MIB, enquanto que a alteração do SS deu-se com
perda de SiO

2
. Entre os ganhos do GAM, representante da

alteração potássica, estão SiO
2
, K

2
O, Zr, Ba, Ni e Rb,

confirmando as evidências petrográficas de associação direta
entre metassomatismo potássico e silicificação. FeOt, MgO e
Na

2
O foram mobilizados na alteração do GAM, SS e MIB.

A

B

A

B
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No MIB, onde a alteração clorítica intensa domina, observou-
se ganhos apenas de SiO

2
, Zr, U e MgO. No SS não foram

detectados ganhos de componentes químicos e, excetuando-
se os componentes perdidos e os imóveis, foi observada
mobilidade moderada de todos os restantes. O resumo das
perdas e ganhos obtidos por cálculos de balanço geoquímico
de massa encontra-se na tabela 3.

DISCUSSÃO
A comparação entre o comportamento dos elementos

químicos dos três corpos máficos intrusivos, submetidos a
tipos diversos de alteração, mostrou resultados bastante
significativos, tendo comprovado semelhanças e diferenças
entre os sistemas hidrotermais (Tab 4).

Para discutir a composição dos fluidos, responsáveis

Tabela 3 - Comparação das perdas e ganhos das três rochas intrusivas máficas devido à alteração hidrotermal. (Perdas e ganhos dos elementos maiores em
g/100g da rocha mãe, elementos menores em mg/g da rocha mãe)

Figura 10A - Diagrama de representação das perdas e ganhos dos elementos maiores devido à alteração hidrotermal da intrusão gabro-diorítica da Serra Sul
(SS). B - Diagrama de representação das perdas e ganhos dos elementos traços devido a alteração hidrotermal da intrusiva gabro-diorítica da Serra Sul (SS).
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pela alteração hidrotermal dos três corpos máficos estudados,
faz-se necessário o conhecimento inicial de alguns parâmetros,
tais como pressão e temperatura.

Os anfibólios de todas as intrusivas máficas estudadas
apresentam substituições edeníticas preponderantes sobre as
substituições glaucofaníticas, o que faz com que eles ocupem
o campo correspondente às rochas metamórficas de Haast
River e Abukuma, no diagrama de Laird e Albee (1981), tal
como os anfibólios do depósito de Cu-Au do Salobo. Isto
sugere fortemente que os sistemas hidrotermais em estudo
desenvolveram-se sob pressões, relativamente baixas,
estimada no depósito de Cu-Au do Salobo em 2 kbar
(Lindenmayer 1990).

A sucessão mineral mostrada na figura 4 indica que
os sistemas hidrotermais estudados evoluíram sob
temperaturas decrescentes, devido às substituições dos
minerais por fases cada vez mais hidratadas e características
de temperaturas mais baixas. Não há dados que permitam
estimar a temperatura de estabilização da fase anfibólio do
MIB e SS. Contudo, permite-se especular que a temperatura
de equilíbrio da fase actinolita, estimada no GAM, em 540 ±
10 °C (Lindenmayer et al. 2001b), poderia ter sido próxima
daquela do MIB e do SS. Por outro lado, como todos os corpos
intrusivos em estudo tiveram uma temperatura de fechamento
do sistema semelhante (243 ± 7ºC e 235 ± 15°C no GAM ,
277 - 168ºC no MIB e 243ºC no SS), pode-se admitir que as
assembléias minerais observadas indicam que os sistemas

hidrotermais em foco evoluíram desde 550°C até 168°C.
No MIB, SS e no GAM a alteração procedeu-se em dois

estágios distintos. Na Mina do Igarapé Bahia e na Serra Sul, o
primeiro estágio, responsável pela transformação da rocha gabróica
numa rocha portadora de anfibólio, ocorreu sob a ação de fluidos
de baixa salinidade (1 a 12 % eq. peso NaCl), enquanto que o
segundo, responsável pela cloritização, se verificou sob a influência
de fluidos hidrotermais altamente salinos (de até 40% eq. peso
NaCl) e de assinatura magmática (Lindenmayer e Ronchi 1997).

Não há dados que permitam documentar o primeiro
estágio de alteração do GAM, quando a assembléia ígnea
original contendo piroxênio foi desestabilizada e o anfibólio
tornou-se a fase máfica estável, sob temperatura de 540°C
(Lindenmayer et al. 2001b). O segundo estágio, de alteração
potássica, aqui estudado, ocorreu na mesma faixa de
temperatura de equilíbrio do anterior: ao redor de 540°C
(Lindenmayer et al. 2001b). Também no GAM, foram
descritos, a partir de estudos de inclusões fluidas, dois tipos
principais de fluidos: um de temperatura mais alta e salinidade
baixa a moderada (1 e 23% peso eq. NaCl) e outro associado
às fases de temperatura baixa e altamente salino (28 e 46%
peso eq. NaCl) (Ronchi et al. 2001). Portanto, os fluidos
responsáveis pela alteração hidrotermal dos três corpos
intrusivos foram também muito semelhantes: portadores de
salinidade baixa a moderada em temperaturas altas e altamente
salinos sob temperaturas baixas.

Todas as amostras das rochas intrusivas tiveram o CaO

Tabela 4 - Estimativa das características dos fluidos responsáveis pela alteração hidrotermal das três rochas intrusivas máficas, efetuada a partir da
utilização dos resultados dos cálculos do balanço geoquímico de massa e da sucessão das assembléias minerais em equilíbrio.
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removido durante a alteração hidrotermal. Essa remoção deve-
se inicialmente à destruição do plagioclásio cálcico original,
observada em todas as rochas estudadas. Ela é tanto mais intensa
quanto mais albítico o plagioclasio estabilizado na rocha.
Assim, a remoção cresceu do GAM para o SS e deste para o
MIB. O Ca foi também removido na transformação do anfibólio
cálcico em clorita no MIB e da actinolita em biotita no GAM.

A alteração do plagioclásio deve ter sido também a
causa da anomalia negativa de Eu, representada no padrão de
elementos terras raras normalizado pelo condrito, do GAM e
do MIB (Figura 7A e 7B). De acordo com Roselle e
Baumgartner (1995), a remoção do Ca em solução é feita sob
forma de Ca(OH)+ ou CaCl 

3
-, dependendo da concentração

de íons Cl na solução. Em fluidos salinos, a solubilidade do
Ca é maior do que a do Na e K. Assim, a salinidade e
disponibilidade de Cl deve ter controlado não só a remoção
do Ca de todos os três corpos máficos, como também o aporte
de K no GAM e no SS e o comportamento móvel do Na no
GAM e no SS e o ganho de Na no MIB.

O Ba acompanha o K nas micas e feldspatos.Todavia,
nas rochas estudadas, ele foi fixado nos anfibólios cálcicos
(2 - 3%) e na turmalina (1 - 4%) do GAM e MIB,
respectivamente, indicando que ele ocupou sítios
cristalográficos nas fases de alteração de mais alta
temperatura. Esse enriquecimento em Ba na fase inicial de
alteração deve indicar um aporte desse elemento a partir dos
fluidos infiltrantes de origem crustal. As análises minerais
obtidas nas turmalinas e anfibólios do MIB e GAM, permitem
observar que o Ba é removido destes minerais junto com o
Ca, à medida em que a cloritização e/ou biotitização avançam.
Como a solubilidade do Ba aumenta com a salinidade
(Wedepohl 1974), os fluidos altamente salinos responsáveis
pela cloritização do MIB (Lindenmayer et al. 1998) e das
fases finais de alteração do GAM (Lindenmayer et al. 2001b)
poderiam também ter removido este elemento.

O Fe tem comportamento diferente nos três corpos
máficos. O FeOt é removido no MIB e mobilizado no GAM e
SS. No GAM Fe

2
O

3
 e FeO são bastante móveis. O aumento de

FeO é compensado por diminuição em Fe
2
O

3
 e vice versa.

Abstraindo-se os ganhos do GAM, que implicam numa fonte
externa, a mobilidade do Fe indica variações nas condições de
oxidação-redução do fluido hidrotermal. No MIB, a cloritização
foi acompanhada por remoção de FeOt. Como o Fe é solúvel
na presença de fluidos redutores, pode-se inferir que fluidos
deste tipo tenham predominado no processo de cloritização do
MIB. Os ganhos e perdas de Fe do SS podem ser atribuídos a
variações na fO

2
 durante o processo de alteração.

A solubilidade da sílica aumenta com a pressão,
temperatura e salinidade do fluido (Dove e Rimstidt 1994),
sendo ainda dependente do pH (Rimstidt 1997). Como foi
visto, a sílica mostrou comportamento diferente nos três
corpos intrusivos, tendo sido removida no SS e adicionada
nas amostras do MIB e GAM. Conforme discutido
anteriormente, os dados sugerem fortemente que os três

sistemas hidrotermais evoluíram sob pressões, temperaturas
e salinidade dos fluidos bastante semelhantes. A solubilidade
máxima da sílica ocorre numa temperatura em torno de 225°C,
em pH> 8,5 (Rimstidt 1997). Assim, é possível que a remoção
da sílica durante a alteração do SS indique que este processo
tenha ocorrido sob influência de fluidos mais alcalinos do
que no MIB e GAM. A existência de zonas carbonatizadas
no MIB, compostas por calcita-clorita-quartzo em que o teor
de sílica varia entre 22 e 27%, indica que houve provavelmente
remoção de SiO

2
 nestas zonas (Lindenmayer et al. 1998),

sugerindo a deposição (+2,99 a +7,76 g/100g) nas zonas
cloritizadas. Assim, o pH do fluido deve ter tido um papel
importante, não só na remoção e concentração da SiO

2 
nas

três intrusivas máficas estudadas, mas também no transporte
e deposição dos metais.

A formação da biotita às expensas da actinolita no GAM
indica que houve, após a formação da actinolita (e mesmo
durante, haja vista os teores de K

2
O próximos de 2% na

actinolita), um aumento da atividade de K+ do fluido, o qual
deveria ser alcalino para estabilizar a biotita (Beane 1994).

As condições do estágio de alteração que se sucedeu,
de transformação incipiente de biotita em clorita, requerem
fluidos mais ácidos (log (K+)/(H+) > 4), que teriam também
desestabilizado a turmalina, a qual só é estável até pH 6,5 a 7
(London et al. 1996). Ou seja, os fluidos, inicialmente
alcalinos e moderadamente oxidantes, tornaram-se mais
ácidos à medida que o sistema hidrotermal evoluía e havia
diminuição da temperatura. Todavia, não devem ser esperadas
grandes variações nas condições desses fluidos, pois, de
acordo com Seward e Barnes (1997) os fluidos profundos
têm pH variando desde a neutralidade até 2 unidades inferiores
a ela, sendo o Eh geralmente baixo.

No GAM os fluidos de mais alta temperatura possuíam
altas atividades de K e Cl e razão Na/Ca também elevada,
responsáveis pela alteração potássica, albitização e lixiviação
do Ca. Eles eram ainda alcalinos e moderadamente oxidantes
para estabilizar a biotita. Ao atingir temperaturas mais baixas,
houve diminuição da razão Na/Ca e o F se tornou um
complexante importante, como indicado pela presença de
fluorita tanto no GAM quanto no MIB. Raro epidoto e calcita
atestam o crescimento da atividade de Ca nas fases finais nas
três áreas estudadas. Eventualmente, os fluidos tornaram-se
mais ácidos (pH < 6,5), quando da formação da clorita e
desestabilização da turmalina.

O enriquecimento em U do MIB e a presença de
fluorita sugerem que um complexo de U-F tenha sido o agente
transportador para o urânio. Conforme Cunningham et al.
(1998), complexos de F especialmente uranil-trifluoretos são
importantes em pH neutro, enquanto que complexos uranosos
predominam em ambientes reduzidos, especialmente em pH
baixo, sendo que os hidróxidos são estáveis em pH neutro.
Ainda, de acordo com Cunningham et al. (1998), a sulfetação
de rochas máficas pode precipitar urânio e liberar o F.
Desta maneira, como a remoção do Fe indica ambiente reduzido
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e a corrosão da turmalina pela clorita indica pH < 6,5, pode-se
especular que complexos uranosos fossem os transportadores
principais do U no MIB.

A assembléia de alteração observada no SS sugere que
os fluidos que nele percolaram tenham sido semelhantes aos
do primeiro e segundo estágios de alteração do MIB. O SS
teve perdas de CaO e SiO

2
 e mobilização de Na

2
O, MgO,

FeO, Ni, K
2
O e Ba ou seja, os dados obtidos sugerem

fortemente que a alteração das três intrusivas máficas tenha
se verificado sob influência de fluidos crustais, provavelmente
de origem granítica.

CONCLUSÕES
A alteração do SS verificou-se num sistema dominado

por baixas razões fluido/rocha, ao contrário do MIB, que
foi submetido a um processo de alteração hidrotermal
intenso, num sistema onde predominaram altas razões fluido/
rocha. As assembléias minerais do GAM indicam que sua
alteração ocorreu sob razão fluido/rocha intermediária entre
SS e MIB.

As assinaturas geoquímicas dos fluidos, comuns ao
GAM, MIB e SS, indicam fluidos ricos em Cl dominantes
durante a alteração cálcico-sódica precoce, provocando
lixiviação do Ca do plagioclásio e fixação do Ca do
piroxênio original no anfibólio. Sugerem ainda um aumento
posterior da atividade do K+, do Si 4+, da fO

2
 e do pH,

permitindo a estabilização da biotita, oxidação do ferro e
silicificação, sucedidos por aumento da salinidade e
diminuição do pH, dando início a cloritização e
desestabilização do anfibólio, biotita e turmalina (pH <6,5).
Indicam também que o fechamento do sistema, marcado
pela diminuição de temperatura, foi responsável pela
alteração cálcico-sódica tardia, devida ao aumento da
atividade do Ca2+, da fO

2
, CO

2
 e do pH, resultando na

deposição da calcita, abaixo de 200°C.
Os dados obtidos indicam que as condições sob as

quais evoluíram os sistemas hidrotermais responsáveis pela
alteração dos três corpos máficos foram muito semelhantes.
Isto sugere que dois sistemas de mesmas características
tenham se desenvolvido na região, separados por um
intervalo de tempo de 900 Ma, ou alternativamente, que um
único sistema tenha sido responsável pela lixiviação e
deposição dos metais das rochas encaixantes das
mineralizações sulfetadas.

Tendo em vista os resultados discutidos acima, conclui-
se que aparentemente o tipo de magma parental do corpo ígneo
intrusivo máfico, associado ao pacote vulcânico, encaixante
da mineralização, não foi o fator mais importante para a
focalização dos fluidos hidrotermais que originaram os
depósitos de Cu-Au epigenéticos. Processos físicos
controlados pelo corpo máfico rígido e inicialmente
impermeável foram muito mais efetivos na canalização dos
fluidos, nos contatos ou a partir de fraturas desenvolvidas
devido à pressão hidrostática, sendo que tais fluidos podem

ser mineralizantes, ou não. A intensidade da alteração, função
do tempo de atuação dos fluidos hidrotermais, tal como
observada no depósito de Gameleira, onde durou entre 30 e
204 Ma (Lindenmayer et al. 2001b) ou no MIB, intensamente
alterado, é muito mais efetiva. A intensidade de alteração
depende também de uma fonte de calor, fluidos e metais
(Cu-Au), os últimos possivelmente ausentes na área do SS.
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INTRODUCTION
The Cabaçal belt is part of the Jauru terrain that is located

in the southern portion of the Amazonian craton, 30 km from
the Araputanga township, State of Mato Grosso, mid-west
Brazil. The region became an important target for base metals
and gold exploration since 1983, when the Cabaçal deposit
was discovered, and production at the homonymous mine
started in 1987. In the Cabaçal Belt gold is concentrated in two
main types of deposits: volcanic hosted massive sulfide and
shear-zone related deposits (Pinho et al. 1997).

In a study of the ore distribution in the Cabaçal deposit,
Mason and Kerr (1990) explained the generation of this
deposit from three hydrothermal centers they called South,

Central and East Copper Zone. These workers mapped the
stringer zones for each of the three hydrothermal centers, and
suggested they become gradually weaker in terms of
mineralization and hydrothermal alteration towards northwest.
Figueiredo et al. (1995) suggested that Cabaçal deposit is
associated with a NW-trending, ductile shear zone intersecting
felsic volcanic and tuffaceous rocks. Based on the lead isotopic
compositions of galenas, they suggested an age of about 1700 Ma
for the mineralization, and from  K/Ar data in sericite the authors
suggested an age of 1640-1630 Ma for the hydrothermal
alteration event. Based on field observation, petrographic and
geochemical studies, including an extensive program of
electron microprobe analysis, Pinho (1996) suggested that the

Cabaçal Belt, southern Amazonian Craton, a vast camp for exploration of
gold-associated massive sulfide deposits.
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ABSTRACT

The Cabaçal belt, in the southern portion of the Amazonian Craton, consists mainly of a Paleo to Mesoproterozoic volcanosedimentary
sequence, intruded by the Mesoproterozoic Cabaçal tonalite, Alvorada granite and by gabbroic dikes and sills of unknown age. By the end
of the Mesoproterozoic, it was covered by sediments of the Aguapeí Group. A volcanic hosted massive sulfide (VHMS) model with later
shearing is considered for the Cabaçal belt Cu-Au and Zn-Pb-Cu-Au deposits. The orebodies are located in the transition between the
felsic metavolcanic rocks and the tuffaceous sediments from the Manuel Leme Formation. Alteration zones adjacent to deposits in Cabaçal
Belt are sericitic, chloritic and silicious. The ore can be disseminated, banded, veined, brecciated and massive types.

Keywords: Cabaçal belt, volcanic hosted massive sulfide, Amazonian Craton, Proterozoic.

RESUMO

CINTURÃO CABAÇAL, SUL DO CRÁTON AMAZÔNICO, UM VASTO CAMPO PARA EXPLORAÇÃO DE DEPÓSITOS DE
SULFETOS MACIÇOS ASSOCIADOS A OURO

O Cinturão Cabaçal, localizado na porção sudoeste do Cráton Amazônico, consiste principalmente de uma seqüência
vulcanossedimentar de idade paleo a mesoproterozóica, intrudida por tonalitos e granitos de idade mesoproterzóica e por diques e sills de
gabro de idade desconhecida. Esta seqüência foi recoberta por sedimentos do Grupo Aguapeí no final do Mesoproterozóico. Uma gênese
ligada a processos vulcanogênicos com posterior cisalhamento é aqui considerada para as mineralizações de Cu-Au e Zn-Pb-Cu-Au que
ocorrem no Cinturão Cabaçal. Os corpos de minério estão localizados na transição entre uma rocha metavulcânica félsica e uma seqüência
de sedimentos tufáceos da Formação Manuel Leme. Zonas de alteração hidrotermal adjacentes às mineralizações no Cinturão Cabaçal são
formadas por sericita, clorita e quartzo. Os minérios são dos tipos disseminado, bandado, filoneano, brechado e maciço.

Palavras-chave: Faixa Cabaçal, sulfeto maciço vulcanogênico, Cráton Amazônico, Proterozóico.
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Cabaçal deposit represents a deformed, gold-rich
volcanogenic massive sulfide deposit, associated with the
Manuel Leme Formation. Using δ18O values of quartz vein
samples from the Cabaçal Deposit, Pinho and Fyfe (1996)
suggested that ore forming fluids are similar to fluids from
volcanogenic gold deposits. The δ18O variation of the Cabaçal
ore fluids between –2.85 and +2.3‰ was suggested to
represent mixing among sea, magmatic and meteoric waters.

The emphasis of the present study resides on the
description of the ore types and mineral alteration at the
Cabaçal deposit, using field and petrographic data and
electron microprobe analyses. During field work, all Cu-Au
or Zn-Pb-Cu-Au areas from the Cabaçal Belt were mapped
and described in detail. Furthermore, the Fe/(Fe+Mg) ratios
of chlorites are compared with other volcanogenic-related
deposits.

GEOLOGICAL SETTING
The Cabaçal belt covers an area of approximately

350km2. It  is a narrow NNW-trending belt of
metamorphosed, volcano-sedimentary rocks. It is separated
from the Araputanga belt, to the west, by a metamorphic
complex (gneissic basement terranes). To the east the
Cabaçal Belt is in contact with the Aguapeí Group (Fig. 1).

The volcano-sedimentary rocks of the Cabaçal belt
range from Paleo to Mesoproterozoic in age (Pinho et al.
2001). A bimodal suite characterizes the volcanic rocks,
whereas the sediments are of both detrital and chemical origin.
During the end of the Mesoproterozoic, the belt has been
intruded by felsic and mafic rocks, and covered by sediments
of the Aguapeí Group.

The metamorphic complex consists of gneisses,
migmatites and amphibolites. In the region between the
Cabaçal and Araputanga belts, this complex comprises mainly
gneisses with hornblende, biotite and oligoclase. In general,
the main mineralogical composition consists of quartz,
plagioclase, K-feldspar, biotite and hornblende. Garnet and
muscovite occur as minor components. Accessory minerals
are apatite, zircon, sphene, allanite and opaques (pyrite and
magnetite).

Gneisses that occur in the south region of the Cabaçal Belt
were identified by Carneiro et al. (1992), as the São José dos Quatro
Marcos gneiss. It shows a Rb-Sr age of 1971 ± 70 Ma, with an
initial 87Sr/86Sr ratio of 0.7072, and a K-Ar age of 1500 Ma for
biotites and for amphiboles from interlayered amphibolites. The
authors suggested that these gneisses “probably derived from
tonalites complexly deformed and recrystallized at approximately
2.0 Ga”.

The gneissic foliation is SW-dipping with a high angle.
The mineralogical association, biotite, hornblende and
oligoclase, are characteristic of amphibolite metamorphic
facies. However, Carneiro et al. (1992) described the presence
of hypersthene- and diopside-bearing gneisses, and suggested
that these occurrences represent a sequence of metamorphic

events starting at granulite-facies metamorphism (>2.0 Ga),
with retrogressive metamorphism generating the present day
mineral paragenesis.

Monteiro et al. (1986) suggested the terminology Mata
Preta Formation for the basal unit of the volcanosedimentary
sequence in the Alto Jauru greenstone belt. Basic, massive,
amygdaloidal and variolitic flows and breccias of volcanic
origin are the main rocks. A few intercalations of detrital and
chemical sediments occur in the middle part of the Mata Preta
Formation.

In the Cabaçal Belt, amphibolites with actinolite,
plagioclase, quartz and epidote are interpreted to represent
metabasalts. Accessory minerals are apatite, titanite, carbonate
and opaques (pyrite, chalcopyrite and magnetite). Monteiro
et al. (1986) described the amphibole composition as ferro-
actinolite and hornblende. Metamorphic rocks between
greenschist and amphibolite facies appear in the Mata Preta
Formation. The mineral assemblage actinolite-quartz-epidote-
plagioclase is the most characteristic, and indicates the
transition between the two above mentioned metamorphic
facies.

Pillowed basalts and pillows breccias, followed by
massive basalts are common in the Jauru belt. However, in
the Cabaçal Belt basalts are massive, amygdaloidal and
variolitic. Epidote, quartz and some calcite fill the vesicles,
which number and size impose a breccia-type texture.
Variably-shapped fragments of quartz and epidote of up to
60 cm, are present in the basic volcanic rocks. The Mineração
Santa Marta staff suggests that this feature represent
explosive, basic volcanism.

Intercalation of intermediate to felsic volcanic rocks
(andesites, dacites and rhyodacites) occur at the top portion
of the basic flows in the Mata Preta Formation. These
intercalations appear in discontinuous levels up to 10 m in
thickness and hundreds of meters in strike length. Also,
metasedimentary rocks occur in discontinuous layers,
represented by chlorite-sericite schists and chlorite-sericite-
quartz schists with some magnetite-rich horizons.

Metabasalts from the Mata Preta Formation are mainly
tholeiitic (Pinho and Fyfe 1994, Pinho et al. 1997). However,
the presence of komatiitic basalts and komatiites has also been
described (Monteiro et al. 1986, Leite 1989). Komatiites occur
as small bodies of up to 3.5 km2, associated with pillowed
basalts and metacherts. Ultrabasic volcanic rocks show a gray-
green color and brecciated appearance including oriented
fragments. The matrix consists of olivine, tremolite,
serpentine, spinel and magnetite. Chlorite, talc and magnetite
are present as alteration minerals. The fragments show the
same composition of the matrix, but richer in tremolite
(Monteiro et al. 1986). In the present work, all the ultrabasic
rocks in the area are considered as intrusive into the volcano-
sedimentary sequence. A Sm-Nd age of 1988 ± 73 Ma (Toledo
1998) is the only geochronologic information for the Mata
Preta Formation.
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Dacites, rhyodacites and felsic tuffs, as well as clastic
and chemical sediments, are the main components of the
Manuel Leme Formation. Monteiro et al. (1986) estimated a
thickness between 500 and 1,000 meters for this formation.
In the Cabaçal Belt it occurs in NW/SE-trending, elongated
tracts in the core of synforms, overlying the basalts from the
Mata Preta Formation.

Dacites and rhyolites consist of quartz, oligoclase,
biotite, muscovite and chlorite. Accessory minerals are zircon,
titanite, apatite and opaques. These rock types and felsic tuffs
occur at the base of the Manuel Leme Formation. Locally,
volcanic textures are preserved in dacites and rhyodacites.
Phenocrysts of oligoclase are common feature in these rocks.
On the contrary, the felsic tuffs show a well-developed
schistosity, with intercalations of quartz/plagioclase and
micaceous minerals. Well-preserved tuffs are rare.

The upper portion of the Manuel Leme Formation
shows metasedimentary rocks, clastic and chemical, as the
most common rocks. Detrital metasedimentary rocks are
represented by sericite schists or chlorite-sericite schists, both
containing biotite. Titanite, zircon, apatite, rutile and opaques
are accessory. Due to weathering it is difficult to distinguish
them from the felsic volcanic rocks. Chemical sediments are
metacherts that consist of quartz with some sericite and
chlorite. Thin layers rich in magnetite also occur in the Manuel
Leme Formation.

Andesites occur in the Cabaçal Belt as elongated
bodies that follow the regional trend. These bodies are lens-
shaped, 1-2 km long and about 150-250 m wide. The
amphiboles in these rocks vary in composition between
actinolite and ferro-hornblende, and the plagioclase is albite.

The Cabaçal tonalite covers an area of some 90 km2.
This dark-gray body is an elongated intrusion extending from
the south to the extreme north of the Cabaçal Belt. A NW-SE-
trending gneissic foliation and the presence of mylonites in
shear zones of the same direction represent deformationin
this rock. Xenoliths of amphibolites from the Mata Preta
Formation are common. Usually, these xenoliths are parallel
to the tonalite gneissic foliation.

The mineral assemblage consists of andesine, quartz,
biotite, hornblende and microcline. Apatite, titanite, allanite,
zircon and magnetite are accessory. Up to 10 percent of the
mineralogical composition is represented by carbonates from
feldspar alteration.

The Alvorada granite intrudes all rock types of the
Cabaçal Belt. It occurs as a NW-trending, elongated bodies,
following the regional trend of the belt. The best outcrops are
at the Alvorada Farm, west of the belt (Fig. 1). At this place,
the largest body intrudes gneisses, the Mata Preta Formation
and the Manuel Leme Formation. Except for the shear zones,
the granite is not deformed and shows isotropic textures. The
mineral assemblage contains quartz, microcline, plagioclase,
biotite and muscovite as the main minerals, and apatite,
opaques, zircon and fluorite as accessory minerals.

Isotopic dating for this granite is not consistent.
Monteiro et al. (1986) analyzed two samples from different
bodies, one from the Jauru Belt and another from the Cabaçal
belt. The Rb-Sr age obtained is 1440 ± 80 Ma, with an initial
87Sr/86Sr ratio of 0.705. This age can be used as a reference
isochron age. Geraldes et al. (2001) presented a U-Pb age of
1389±3 Ma, while a Sm-Nd analysis yielded ε

Nd
(t)= -1.3 and

a model age (T
DM) 

 of 1.77 Ga.
The Cabaçal gabbro, in the central-eastern part of the

belt, is formed by dikes and sills. The rock intruded in the
Mata Preta and Manuel Leme formations. Outcrops of gabbro
and the typical red soil are about 10 km long, and 600 m
wide, and have a strike of N80ºW with a dip of about 50ºNE.
The mineral assemblage consists of labradorite, augite,
olivine, serpentine and biotite. Disseminated magnetite, pyrite
and pyrrhotite are common. Near to the country rock, the grain
size is aphanitic, while the central part shows coarser grains.
These fine-grained units range in width from several
centimeters to a maximum of 4 m. No deformation has been
observed.

The eastern boundary of the Cabaçal Belt is
unconformable with the Mesoproterozoic sedimentary rocks
of the Aguapeí Group. This group is essentially formed by
quartzites deposited in an intracratonic basin. Outcrops extend
from the Monte Cristo mountain ridge (east of the Cabaçal
Belt), to the Brazilian border with Bolivia (west of Mato
Grosso state). In Bolivia the Aguapeí Group is termed Sunsas/
Huanchaca Group.

In the Monte Cristo mountain ridge, the eastern
boundary of the Cabaçal belt, the Aguapeí Group, is entirely
comprised of the basal unit of this group. These sediments
consist of basal conglomerates (quartz pebbles in a clay-rich
matrix), overlaid by quartzites. Souza and Hildred (1980)
termed this sequence Fortuna Formation. The sediments have
a shallow-marine character, showing horizontal bedding, wave
ripple marks and wave-ripple cross-laminations. The top of
the sequence consists of pelites and arkoses. Saes et al. (1987)
mapped linseys, flasers, waves and mudcracks which suggest
sedimentation in a shelf platform dominated by agitated
shallow water.

In the Monte Cristo mountain ridge the Aguapeí Group
rocks are nonmetamorphosed. However, there is a regional
increase in deformation and degree of metamorphism to the
ENE (Saes and Leite 1993). Around the town of Pontes e
Lacerda, hundreds of kilometers west of the Cabaçal Belt,
the Aguapeí Group is metamorphosed and hosts important
gold mineralizations in shear zones. There is no observation
of gold occurrences in the Aguapei Group at the Monte Cristo
mountain ridge, close to the Cabaçal Belt.

MINERALIZATION TYPES AND OCCURENCE
Base metal and gold ore in the Cabaçal Belt are hosted

in the transition from the felsic metavolcanic rocks to
tuffaceous sediments in the Manuel Leme Formation. Also,
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there are occurrences related to massive basalts from the Mata
Preta Formation (Fig. 1). They are represented by
concentrations of Cu-Au and Zn-Pb-Cu-Au, where sulfide
and selenide minerals, native Bi, and Au-Ag and Au-Bi alloys
are important phases. The ore occurs as disseminated, banded,
veined, brecciated and massive types.

The disseminated ore consists of grains or aggregates
of sulfide minerals that occur coincident with the main
schistosity (S

1
), that strikes NW with moderate to steep dips

to SW. Sulfide minerals are mainly chalcopyrite, pyrite,
sphalerite, galena and pyrrhotite with concentrations of 0.5%
- 1.0% of the rock volume. Locally, values between 3.0%
and 5.0% have been mapped. High gold grades in
disseminated ores are restricted to the contact among a
chlorite-rich zone named chloritic zone (ZCL), and banded
cherts and metatuffs (CTB).

The banded ore shows continuous laminae of sulfide
minerals that are sub-millimetric to millimetric and coincident

with S
1
. Banded ore is usually associated with banded tuff,

chert, and the upper part of the chloritic zone, suggesting a
volcanogenic origin. The sulfide minerals include
chalcopyrite, pyrite, sphalerite, galena, and pyrrhotite and
make 5% - 10% of the rock volume. However, values higher
than 30% are not rare within some F

2
 fold cores. These folds

show a fold axis plunging 12o for plunge towards 42o and a
crenulation cleavage in the hinges of the folds that strikes
NNW-SSE, and dips to NW, but gentler than S

1
.

The veined ore at Cabaçal is widespread in all over
mineralized areas. Veins are composed chiefly of milky
quartz. Carbonate veins occur as a secondary phase that
carries unimportant sulfide minerals concentrations. There
are at least two systems of quartz veins at the Cabaçal
deposit. In the first system, consisting of milky and smoky
quartz veins conformable with the main foliation, quartz is
folded and boudinaged with the foliation, generating lens-
shaped veins. Most of these veins are cm thick. Kinematic

Figure 1 - Geologic map of the Cabaçal Belt, showing the location of the Cu-Au and Zn-Pb-Au  occurrences.
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indicators suggest a sinistral movement. Sulfide minerals
are very abundant, and the most common are chalcopyrite,
pyrite, spahalerite and pyrrhotite. There is no concentration
of sulfides within the veins. However, in some cases sulfides
are restricted to the vein margins. Also, the quartz veins
may contain fragments of the chloritic zone, in which case
the gold grade is usually higher.

A second generation of quartz veins crosscut and
displace the first generation and is clearly younger. This
generation is related to F

2
 folds, is not as widespread, and

contain less sulfide minerals. However, they may locally show
high gold grade. These special gold concentrations are
associated with remobilization caused by the second
deformation stage that affected the mineralization (Pinho 1996).

The brecciated ore is represented by fragments of
chloritic zone, banded cherts, metatuffs, and quartz vein, set
in a matrix of sulfide minerals. Chalcopyrite is the most
common sulfide mineral of the matrix. However, pyrite,
sphalerite and pyrrhotite are usually present, and in some
specific situations an association of pyrite and galena
represents the matrix. Visible native gold and Bi-Te minerals
are commonly observed in veins of remobilized sulfide
minerals in the brecciated ore. Quartz fragments in the breccia
are usually sub-rounded. An interesting structure observed
by geologists at the Cabaçal Mine is crude bedding in the
brecciated ore.

Occurrences of brecciated ore are restricted to the
central area of the central cooper zone in the Cabaçal deposit,
distributed in the chloritic zone, banded cherts and metatuffs.
However, in the chloritic zone there is an increase in the Au,
Cu and Ag grades. An enrichment in Au, Cu and Ag, in
addition to the minor, associated elements Zn, Pb, As, Mo,
Bi and Se is associated with the presence of chlorite fragments
in the breccia.

Mason and Kerr (1990) suggested that the origin of
the brecciated ore is related to a series of minor phreatic
explosions that took place during an eruptive episode. This
episode occurred after the early chloritic and siliceous
alteration, and crystallization of quartz veins.

The massive ore in the Cabaçal deposit is restricted to
the chloritic zone, and is enclosed in the chlorite zone.
Chalcopyrite is the principal sulfide mineral. However,
pyrrhotite and lesser pyrite are present. Sulfide minerals
constitute up to 80% of the rock volume, and occur as
concordant massive lenses, commonly up to 80 cm in
thickness. The presence of relicts of unreplaced pyrite in
chalcopyrite-rich, tabular massive sulfide suggests that the
original ore was pyrite-rich, massive sulfide. In another area
of the belt, known as C2C target, sphalerite and galena are
the principal sulfide minerals in massive ores.

THE CABAÇAL CU-AU DEPOSIT
The Cabaçal deposit represents a volcanic hosted

massive sulfide (VHMS). It is characterized by a NE fault

which defines the southeastern boundary; a gabbro sill
occurring at the northeastern limit; and a transitional zone
between strongly to weakly altered, mineralized rock defining
the southwestern boundary (Mason and Kerr 1990). The
northwestern limit is not well defined by a NE fault system.

Irregularly-shaped ore zones, of undulating outlines
have been defined. These three zones are coincident with the
principal schistosity, and plunge towards two different
directions: SSW, with variable dip; and SSE, dipping about
20o. The latter is coincident with the axial zone of D

2
 folding.

Mason and Kerr (1990) associated the three ore zones with
three hydrothermal centers called South, Central, and East
copper zones (Fig. 2). Towards the northwest the stringer
zones of these three hydrothermal centers become gradually
weaker in terms of sulfide minerals concentration and
hydrothermal alteration towards northwest (Mason and Kerr
1990).

Figure 2 - Plan view of the distribution of ore zones at the Cabaçal deposit
(after Mason and  Kerr  1990).

The three zones show different characteristics with
respect to alteration, mineral composition and gold grades.
Only the central cooper zone shows massive sulfide ore. This
ore occurs above the alteration pipe, and a banded tuff
separates it from the stringer zone in the central cooper zone.

Zoning of Zn in the central cooper zone shows a barren
core coincident with the chloritic zone, surrounded by a broad
zone of anomalous values, which has been interpreted to reflect
typical zoning, with a hotter zone in the throat of the pipe, and
cooler areas around it (Mason and Kerr 1990) (Fig. 2).

Gold distribution is erratic in the different zones.
However, the highest grades are related to the south cooper
zone. Locally, different structural features or paragenetic
associations show grades up to 50 g/t Au, such is the case in
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one specific level of the south cooper zone, where gold in
visible grains is associated with a chlorite zone rich in garnet.
In terms of remobilization related to structural features,
sulfide minerals rich in gold occur in the core of the F

2
 folds,

all over the area.

HYDROTHERMAL ALTERATION AT CABAÇAL
Alteration zones adjacent to mineral deposits in the

Cabaçal belt are sericitic, chloritic and silicious. Sericite
and chlorite are common minerals in the wallrock, however
there is a dense chlorite alteration related to the
concentration of sulfide minerals. Alteration consists of
an inner, chloritized core surrounded by a sericitic zone
similar to those that occur at the Millenbach (Riverin and
Hodgson 1980, Kruckey et al. 1982) and the Corbet
(Kruckey and Watkins 1982) deposits.

Sericitic and chloritic alterations commonly occur
associated with volcanic-hosted massive sulfide deposits.
Large (1992) described four zones of alteration that are
commonly present at volcanic hosted massive sulfide
deposits. An inner zone is characterized by intense silica-
pyrite±carbonate±chlorite alteration and abundant stringer
zone with sulfide minerals; an outer zone contains chlorite-
pyrite±carbonate; the shell has sericite-chlorite-pyrite; and
the outermost zone has sericite-quartz.

A similar condition occurs in Rouyn-Noranda,
where chlorite-rich rocks with sericite and secondary
quartz represent the alteration zone of rhyolitic rocks
(Anderson 1969). Also, this kind of alteration occurs at
the Bruce Deposit in Arizona, where an intense chloritic
alteration forms the central part of the pipe, the rock is
foliated, chlorite makes up more than 50% of the rock
volume, and quartz veins are concentrated in this
alteration zone (Larson 1984).

Based on the geological mapping of the mine and
in the alteration model proposed by Mason and Kerr (1990),
a schematic alteration model has been developed for the
Cabaçal deposit. In this model, the hydrothermal centers
produced pipe-like features with sericitic, chloritic, and
siliceous alterations (Fig. 3).

Four distinct mineralogical assemblages are defined
in the alteration zones at Cabaçal: the biotite, chlorite,
sericite, and silica zones.

The biotite zone marks the limit between altered
zones and the sequence of tuffaceous / porphyritic
metavolcanic unit and varies between a few centimeters
and up to 25 m in thickness, and forms an excellent marker
for following the mineralized zones. Despite this, sulfide
minerals and gold are not abundant in the mineralogical
assemblage. Chlorite, sericite, carbonate and sulfides occur
in small percentages. The biotite shows a variation in Fe
and Mg contents between the biotite zone and other zones
in the mineralized area. Enrichment in Mg with depletion
of Fe contents characterizes biotites from the biotite zone.

The boundary between the biotite and chlorite zones is
either gradational or sharp. The gradational contact is
characterized by frequent occurrences of fragments of one
zone within the other.

Figure 3 - Cross-section showing the proposed alteration model for the
Cabaçal deposit (Modified from Mason and Kerr, 1990).

The chlorite zone has more than 50 wt % of the
rock volume composed by chlorite. Other minerals are
biotite, calcite, garnet, stilpnomelane, cummingtonite,
sulfide minerals and magnetite. It envelopes most of the
mineralizations at the Cabaçal Belt. The contact with the
banded cherts is gradational, forming a chloritic-banded
chert, while the contact with the biotite zone sharp in most
of the mine sites. This zone represents the central part of
the alteration pipes (Mason and Kerr 1990).

The chlorite from the chloritic zone shows an
enrichment in Mg with depletion in the Fe content, when
compared with chlorites from the banded cherts (Fig. 4).
Urabe et al. (1993) reported the same situation in the
Seneca deposit, where the Fe/(Fe+Mg) ratio of chlorites
changes from 0.28 at the center of the alteration halo to
0.51 at the margin. Doucet et al. (1998) characterized
chlorites of the Archean Coniagas massive sulfide deposit,
where chlorites from porphyritic flows above the massive,
felsic lapilli tuffs have Fe/(Fe+Mg) ratios between 0.38
and 0.48, whereas samples adjacent to the main lens or
massive sulfide veins have ratios between 0.57 and 0.70.

Centimetric to decimetric bands of chloritic zone,
rich in stilpnomelane, cummingtonite, garnet, magnetite
and pyrrhotite, were mapped in different places during
mine operations. These levels probably represent silica/
sulfide facies banded iron formations and are enriched
in gold. Garnet also occurs as porphyroblasts in the
chloritic zone.
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Figure 4 - Fe/(Fe+Mg) ratios versus Fe diagram for chlorites from the
Manuel Leme Formation, Cabaçal Deposit. (ZCl: chloritic zone, CTB:
banded cherts).

The chloritic zone has a schistosity coincident with S
1
.

This schistosity is defined by the preferred orientation of chlorite
and the presence of discontinuous layers of sulfide minerals.
Most of quartz veins in this zone is concordant with S

1
.

Monteiro et al. (1986) observed the presence of
plagioclase partially altered to cryptocrystalline chlorite.
Based on this alteration, they suggested that the chloritic zone
represented altered volcanoclastic/volcanic andesitic rocks.
During the alteration, sodium of plagioclase was substituted
by magnesium.

The sericite zone envelopes the chloritic zone that
contains Cu-Au ores. Sericitic alteration affected rocks of the
banded chert and from the tuffaceous / porphyritic
metavolcanic unit. The banding is millimetric to centimetric
in thickness, and is coincident with the main schistosity S

1
.

An intercalation among siliceous and sericite, chlorite and
lesser biotite bands characterizes the schistosity. Sulfide
minerals occur as disseminations, and quartz veins are not
abundant in this zone.

The siliceous alteration forms the silica zone in the
central cooper zone, and is related with a stage in which an
intensive quartz vein phase was developed at depth. In the
Cabaçal deposit, this phase is represented by a large occurrence
of quartz veins in the 1304/130 level. At the top of the pipe,
a chert cap represents the silicification at the water/rock
interface.

GENESIS OF THE ORE CONCENTRATIONS
During most of the active years of operation at the

Cabaçal mine, the genetic process involved in the formation
of the deposit was not an important issue. During that time,
the idea that the ore was structurally controlled dominated.
Only after many difficulties regarding to ore reserve
estimations, this topic returned to discussion.

Even though the area represents an exploration target
with many occurrences of Cu-Au and Pb-Zn-Cu-Au
concentrations, uncertainty about the genetic processes
involved in ore formation compromised its exploration
possibilities.

A model for ore concentration in the Cabaçal Belt must
explain the following: i) association of ore with volcanoclastic
and felsic volcanic rocks; ii) intensive hydrothermal alteration
of the footwall, in opposition to the hanging wall; iii) inversion
of the stratigraphic sequence; iv) occurrence of massive sulfide
bodies; v) high grades of gold related to some structural
features.

In this paper, it is suggested that the Cabaçal deposit is
syngenetic with respect to the evolution of the Manuel Leme
Formation. After the syngenetic process, the Cabaçal deposit,
and most of the Cabaçal Belt, were affected by NNW-SSE
trending ductile shear deformation that caused gold
reconcentration. The age of the Manuel Leme Formation and
of the massive sulfide deposition is between 1.76 to 1.72 Ga,
as suggested by Pinho (1996). On the other hand, the K-Ar
ages of 1643 ± 78 Ma and 1615 ± 65 Ma, obtained by Figueiredo
et al. (1995) for sericites from the alteration halo of the Cabaçal
deposit, are interpreted to represent an isotopic change caused
by the percolation of fluids through the shear zone.

After the deposition of the volcanogenic massive
sulfide and the tuffaceous / porphyritic metavolcanic units,
the volcanic sequence was structurally inverted. Mason and
Kerr (1990) suggested that the present position of the Cabaçal
deposit is in the lower limb of a recumbent fold. This inversion
is confirmed by the existence of inverted, graded bedding.
Other features that support this theory are the occurrence of
massive sulfide bodies, and of zinc concentration in the lowest
levels of the mine. Also, the tuffaceous / porphyritic
metavolcanic units represent the volcanic cap that was
deposited on top of the massive sulfide bodies, allowing their
preservation on the ocean floor.

Gold grades are higher when compared with other
volcanic hosted massive sulfide deposits from elsewhere.
There are some gold-rich veins that are related to the stringer
zone of the volcanic massive sulfide system. Huston and Large
(1989) related a wide variation of gold grades in volcanogenic
massive sulfide deposits. For instance, for the Rosebery
deposit, a variation from 0.1 to 40 g/t Au is reported in the
stringer zone. However, high gold grade portions in the
Cabaçal deposit, as the garnet zone and concentrations in F

2

fold cores, are related to enrichment caused by fluid circulation
during shear activity.

Taking into account the possibility that the Cabaçal
deposit could represent a volcanic hosted massive sulfide
affected by later shearing, the genesis of the gold is attributed
to at least the following events: i) volcanism (related to the
Manuel Leme Formation) and convective circulation of
seawater during this process; ii) NNW-SSE-trending ductile
shear deformation that redistributed nearby gold into structural
sites; iii) intrusion of the Cabaçal tonalite. Although there is
no proof for the participation of these intrusions in the
mineralizing process, it is important to report that in SW of
the mine area, tonalites show some portions rich in gold (Pinho
et al. 2001).
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CONCLUSIONS
The Cabaçal Belt is a potential target for gold-rich

Cu and Zn-Pb deposits. It represents a deformed gold-rich
volcanogenic massive sulfide deposit.  Based on
petrographic and stable isotopic studies, Pinho and Fyfe
(1996) have demonstrated that the Cabaçal deposit has its
genesis related to volcanogenic activities that generated
the Manuel Leme Formation. The characterization of the
volcanic sequence in the Cabaçal Belt, as related to a
volcanic-arc environment was suggested by Pinho et al.
(1997), based on geochemical studies. There are therefore
indications to justify exploration for volcanogenic deposits
in the Cabaçal belt.
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INTRODUÇÃO
O depósito de estanho do Bom Futuro é o segundo

maior produtor de estanho do Brasil e está localizado na região
centro-norte do Estado de Rondônia, no município de
Ariquemes, distante cerca de 200 km ao sul da capital Porto
Velho (Fig. 1). O depósito de estanho do Bom Futuro é
formado por um sistema do tipo vulcano-plutônico semi-
circular encaixado em rochas do Complexo Jamari e
circundado por coberturas sedimentares subatuais (Fig. 1).

O sistema vulcânico ocupa a parte central do depósito,
denominada Serra do Bom Futuro (Villanova e Franke, 1995),
onde ocorrem brechas, diques de albita granito, riolitos,
traquidacitos e corpos pegmatíticos, com a cassiterita
associada a um sistema anelar de veios de quartzo-topázio. O
sistema plutônico, por sua vez, está melhor representado a
cerca de 500 m a nordeste da Serra do Bom Futuro, onde
ocorre um plug de albita granito, denominado Palanqueta
(Silva et al. 1995 e 1997), o qual contém zonas de greisens
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ABSTRACT

GEOLOGY OF THE BOM FUTURO TIN DEPOSIT (STATE OF RONDÔNIA) AND FLUID COMPOSITION IN VEIN AND
GREISEN SYSTEMS

The Bom Futuro tin deposit is a volcanic-plutonic system intruded into the Jamari Complex rocks and surrounded by thick alluvial
deposits. The volcanic system comprises breccias, albite granite dykes, rhyolite, trachyrhyolite and pegmatitic bodies. In this system
cassiterite is associated with a quartz-topaz vein ring system. The plutonic system consists of an albite granite plug where cassiterite and
wolframite occur in the greisen zone. The Bom Futuro tin deposit resulted from a shallow intrusion of an acidic magma body combined
with rock brecciation, breccia collapse and widespread hydrothermal activity. Fluid inclusion studies showed the coexistence, in the veins
and greisens, of aqueous-carbonic and aqueous fluids trapped at the same temperature and pressure. The heterogeneous state of this fluid
system is attributed to the process of separation of fluid phases during magmatic differentiation by fractional crystallization. The cassiterite
is associated mainly to the aqueous-carbonic fluids of low salinity, low density, precipitated in the range 320o to 420o C and at an estimated
depth between 1 and 2 km, corresponding to a maximum lithostatic pressure of approximately 1 kbar and a minimum hydrostatic pressure
of about 0.2 kbar, in agreement with subvolcanic environment.

Keywords: tin, cassiterite, wolframite, fluid inclusion, vein, greisen, volcanic rocks, plutonic rocks

RESUMO

O depósito de estanho do Bom Futuro é um sistema do tipo vulcano-plutônico semi-circular encaixado em rochas do Complexo
Jamari e circundado por espessos depósitos aluvionares. O sistema vulcânico é formado por brechas, diques de albita granito, riolitos,
traquidacitos e corpos pegmatíticos. Neste sistema a cassiterita ocorre associada a um conjunto anelar de veios de quartzo-topázio. O
sistema plutônico é formado por um plug de albita granito com zonas de greisens mineralizadas em cassiterita e wolframita. O depósito de
estanho de Bom Futuro é resultado da combinação dos processos de intrusão granítica em níveis crustais rasos, brechação das rochas
encaixantes, colapso da estrutura brechada e hidrotermalismo generalizado. Estudos de inclusões fluidas revelam a coexistência, nos veios
e nos greisens, de fluidos aquo-carbônicos e aquosos aprisionados no mesmo campo de temperatura e pressão. O estado heterogêneo deste
sistema fluido é atribuído ao processo de separação de fases fluidas durante a diferenciação magmática por cristalização fracionada. A
cassiterita está associada, principalmente, as fluidos aquo-carbônicos de baixa salinidade, baixa densidade, precipitados a uma temperatura
mínima entre 320o e 420o C e a uma profundidade estimada entre 1 e 2 km, correspondendo a uma pressão litostática máxima de cerca de
1 kbar e pressão hidrostática mínima em torno de 0,2 kbar, condições estas compatíveis com um ambiente subvulcânico.

Palavras-chave: estanho, cassiterita, wolframita, inclusões fluidas, veio, greisen, sistemas plutono-vulcânicos
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com cassiterita e wolframita. Entretanto, importantes
concentrações de cassiterita são encontradas nas coberturas
sedimentares aluviais e coluviais distribuídas, principalmente,
ao redor do sistema vulcânico Bom Futuro.

Este trabalho objetiva descrever o contexto geológico
do depósito de estanho do Bom Futuro, bem como caracterizar
a composição e as condições físico-químicas mínimas de
formação dos sistemas de veios e greisens mineralizados em
cassiterita. A metodologia de trabalho envolveu cartografia
geológica básica na escala de semi-detalhe e detalhe,
acompanhada de coleta de amostras de rochas para descrição
petrográfica. No estudo de inclusões fluidas empregou-se
petrografia e microtermometria em seções bipolidas de

quartzo e topázio dos veios, e de quartzo, topázio, fluorita e
cassiterita dos greisens. No estudo microtermométrico
utilizou-se platina Chaixmeca modelo 871 do Laboratório de
Inclusões Fluidas do Instituto de Geociências da Universidade
de Brasília (IG-UnB). O equipamento foi calibrado utilizando-
se inclusões fluidas sintéticas, com precisão variando de ±1o

C para resfriamento até –120o C e de ±5o C para aquecimento
até 450o C, imprimindo-se uma velocidade de cerca de 1o C
por minuto. Algumas das inclusões fluidas estudadas foram
ainda submetidas a investigações por microscopia eletrônica
no Instituto de Geociências da Universidade de Campinas e
por espectroscopia Raman no Instituto de Física da
Universidade Federal de Minas Gerais.
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GEOLOGIA DO DEPÓSITO
A maioria dos diferentes litotipos encontrados,

sobretudo no sistema vulcânico Bom Futuro, encontra-se
lateritizada ao nível do horizonte saprolítico, porém as
características petrográficas aqui apresentadas estão
fundamentadas em descrições de amostras frescas coletadas,
principalmente, em furos de sondagens.

Complexo Jamari
Esta unidade foi definida como embasamento regional,

posicionada no Paleoproteozóico e formada por orto e
paragnaisses, anfibolitos e metabásicas, metamorfizados em
fácies anfibolito a granulito (Isotta et al. 1978, Lima et al.
1988, Scandollara et al. 1999). Entretanto, as novas
informações geológicas, petrológicas e geocronológicas,
motivaram a discussão a respeito da possibilidade de dividir
o Complexo Jamari em diferentes unidades geológicas.  Neste
sentido, Amorim et al. (1999) descrevem o Complexo Jamari,
na região do município de Ariquemes, como uma associação
supracrustal localmente interdigitada com representantes
deformados das suítes graníticas de idade Mesoproterozóica.
Scandollara et al. (2001) propõem o termo Terreno Jamari
para caracterizar a associação de rochas de orto e
paraderivação encontrada na região de Ariquemes. Mais
recentemente, Payolla et al. (2001) designaram os gnaisses
finos e granulitos charnoquíticos da região de Ariquemes com
o termo Suíte Intrusiva Rio Crespo.

No âmbito do depósito de estanho do Bom Futuro, o
Complexo Jamari é constituído pela associação de gnaisses,
anfibolitos e xistos, dispostos sob a forma de corpos lenticulares
de dimensões métricas a decamétricas, orientados paralela a
subparalelamente à direção NNW-SSE e mergulhando cerca
de 50o para NEE. Apresentam diferentes estágios
deformacionais, variando de milonitos até ultramilonitos,
reflexo da heterogeneidade deformacional à qual foram
submetidos. Essas rochas são atravessadas por diques de albita
granito, corpos pegmatíticos e veios de quartzo-topázio,
gerando ao longo das áreas de contatos, principalmente com
os diques de albita granito e corpos pegmatíticos, discretas e
descontínuas zonas de alteração metassomática dos tipos
greisenização, silicificação e potassificação.

Os gnaisses são os litotipos predominantes e são
formados pela intercalação de rochas de orto e paraderivação.
Os ortognaisses afloram nas áreas central e ocidental, enquanto
que os paragnaisses afloram da área oriental do depósito de
estanho do Bom Futuro. Em geral, estes gnaisses apresentam
bandamento composicional irregular e descontínuo, definido
pela alternância de lentes quartzo-feldspáticas contornadas
por níveis micáceos, com o conjunto apresentando espessura
milimétrica a centimétrica e orientação oscilando de N15oW/
70oSW a N20oE/50oSE.

Os ortognaisses apresentam cor cinza rosado e textura
granolepidoblástica a granoblástica heterogranular média a
grossa (Fig. 2A). Apresentam composição modal granítica,

com suas frações quartzo-feldspáticas constituídas por grãos
estirados e porfiroblastos achatados de microclínio pertítico,
contornados por agregados menores e heterogranulares de
quartzo-plagioclásio-microclínio pouco pertítico. Os níveis
micáceos são constituídas por cristais de biotita pouco
cloritizados e fengita, aos quais se associa, preferencialmente,
a maioria dos minerais acessórios (zircão, titanita, monazita,
apatita, epidoto, fluorita, pirita, calcopirita e ilmenita).

Os paragnaisses apresentam cor cinza claro, textura
granolepidoblástica heterogranular fina a média e são formados
por dois tipos petrográficos: biotita gnaisse e biotita-granada
gnaisse (Figs. 2B e 2C). Em geral, suas frações quartzo-
feldspáticas são constituídas por grãos estirados de quartzo,
envoltos por agregados menores de quartzo, andesina e
microclínio pouco pertítico. Os níveis micáceos são constituídos
por cristais de fengita e biotita parcialmente cloritizada, aos quais
também associam-se, preferencialmente, a maioria dos minerais
acessórios (almandina, zircão, monazita, fluorita, epidoto,
carbonatos, grafita, pirrotita, pirita, calcopirita e ilmenita).

Os anfibolitos são megacorpos lenticulares de cor
verde escuro a preto esverdeado, exibindo nas suas partes
mais centrais arranjo textural granoblástico heterogranular
variando, localmente, para blastofítico heterogranular médio
a grosso, enquanto que nas bordas o arranjo textural  torna-se
granonematoblástico a nematoblástico heterogranular fino a
médio (Figs. 2D e 2E). A hornblenda constitui a fase mineral
principal destes anfibolitos, porém o conteúdo de biotita
atinge, ocasionalmente, valores de 15-20%, caracterizando
um fácies do tipo biotita anfibolito. Em geral, são constituídos
por hornblenda, albita-oligoclásio, biotita e quartzo, tendo
como minerais acessórios apatita, titanita, zircão, epidoto,
topázio, fluorita, pirrotita, pirita, calcopirita e ilmenita. A
hornblenda ocorre em íntima associação com a biotita, porém
a hornblenda apresenta diferentes graus de substituição
mineral, variando desde discretas lamelas de biotita marrom
até a parcial substituição por agregados de actinolita-clorita,
enquanto que a biotita mostra-se parcial a totalmente
cloritizada.

Os xistos estão distribuídos sob a forma de corpos
lenticulares de dimensões centimétricas a métricas e
orientados segundo a direção geral NNW. Estas rochas
apresentam cor entre cinza e marrom, arranjo textural
granolepidoblástico fino a médio (Fig. 2F) e são constituídas
por biotita parcialmente cloritizada, quartzo, porfiroblastos
de granada (almandina) e plagioclásio, tendo como minerais
acessórios apatita, topázio, zircão, monazita, fluorita, pirrotita,
ilmenita, pirita e calcopirita.

Sistema Vulcânico Bom Futuro
Este sistema é constituído por brechas polimíticas de

natureza vulcânica, plutônica e hidrotermal, além de diques
de albita granito, riolitos, traquidacitos e corpos pegmatíticos,
com a cassiterita ocorrendo associada a um sistema anelar de
veios de quartzo-topázio.
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Figura 2 - Arranjos texturais das rochas do Complexo Jamari. Em A) textura granolepidoblástica do ortognaisse; B) textura granolepidoblástica do
paragnaisse do tipo biotita gnaisse; C) textura granolepidoblástica do pargnaisse do tipo biotita-granada gnaisse; D) textura granoblástica do anfibolito; E)
textura granonematoblástioca do anfibolito; e F) textura granolepidoblástica do biotita xisto.



203Souza V.S. e Botelho N.F. / Depósito de estanho do Bom Futuro-RO, geologia e fluidos

As brechas representam os litotipos dominantes e as
relações de campo demonstram haver uma sucessão de
processos de brechação e rebrechação. As brechas de natureza
vulcânica são os litotipos mais comuns e são compostas por
fragmentos e matacões angulosos de rochas do Complexo
Jamari, com contribuição subordinada de fragmentos de
rochas subvulcânicas ácidas (topázio riolito e albita granito).
Estes fragmentos representam cerca de 70 a 80% da rocha e
estão dispostos em um arranjo do tipo fragmento suportado,
cimentados por uma matriz riolítica a topázio riolítica de cor
cinza escuro, aspecto vítreo e granulação afanítica (Fig. 3A).
A matriz é constituída por agregados microcristalinos de
quartzo, feldspato potássico e plagioclágio, microlitos de
biotita, além de disseminados cristais de fluorita, topázio,
minerais opacos (pirita, calcopirita e esfalerita), óxi-
hidróxidos de Fe-Ti e traços de cassiterita.

As brechas plutônicas afloram principalmente na área
centro-norte do sistema Bom Futuro e estão relacionadas aos
diques de albita granito, os quais, durante seu alojamento,
brecham as encaixantes. Estas brechas são compostas por
cerca de 20 a 30% de fragmentos angulosos de rochas do
Complexo Jamari e de brechas vulcânicas, distribuídos em
um arranjo do tipo matriz suportada (Fig. 3B). A matriz
apresenta cor rosa claro e arranjo textural porfirítico,
ressaltado pelos fenocristais de quartzo e feldspato potássico,
envolvidos por cristais de albita, quartzo, microclínio e
zinnwaldita, tendo como minerais acessórios topázio, fluorita,
zircão, monazita metamítica e minerais opacos (pirita e
esfalerita).

As brechas hidrotermais estão restritas ao sistema de
veios de quartzo-topázio e são compostas por cerca de 60 a
70% de fragmentos angulosos de rochas do Complexo Jamari,
brechas vulcânicas, riolitos, topázio riolitos, albita granito e
pegmatitos, dispostos em um arranjo do tipo fragmento
suportado e cimentados por matriz quartzosa.  Ao microscópio
a matriz apresenta textura heterogranular e é constituída por
agregados de cristais anédricos a subédricos de quartzo e
topázio, tendo como acessórios zinnwaldita, fluorita e
esfalerita.

Os diques de albita granito ocorrem sob a forma de
corpos tabulares, orientados de maneira bastante irregular e
atravessando, principalmente, as rochas do Complexo Jamari
e as brechas vulcânicas polimíticas, porém mantendo uma
relação concordante a subconcordante com os corpos riolíticos
e pegmatíticos de maior porte (Fig. 3C). Estes diques
apresentam cor rosa claro e arranjo textural porfirítico,
ressaltado por fenocristais de quartzo e microclínio imersos
em matriz de granulação fina a média. Esta matriz é
constituída por albita, quartzo, microclínio e zinnwaldita,
tendo como acessórios topázio, fluorita, zircão e apatita, além
de traços de monazita metamítica, cassiterita, pirita e
esfalerita.

Os riolitos afloram na região centro-norte do sistema
vulcânico Bom Futuro sob a forma de corpos tabulares,

atravessando tanto as rochas do Complexo Jamari como as
brechas vulcânica polimíticas (Fig. 3D). Estes riolitos
apresentam cor cinza claro e textura porfirítica fina a média,
ressaltada por fenocristais de feldspato e quartzo imersos em
matriz de granulação fina a afanítica. Em geral, a matriz é
constituída por quartzo, albita, microclínio e microlitos de
biotita, tendo como acessórios fluorita, esfalerita e topázio,
além de eventuais nódulos de sulfetos disseminados formados
por pirita, calcopirita, enargita, covelita e calcocita. A matriz
apresenta textura variando de microcristalina nas bordas a
granofírica no centro dos corpos tabulares. Na textura
microcristalina, a assembléia mineral mostra-se orientada
segundo direção de fluxo magmático, enquanto que na textura
granofírica destacam-se os vermículos de quartzo
intercrescido junto ao microclínio. Ocasionalmente, o
percentual de topázio nestes riolitos pode elevar-se para
valores entre 15 e 20%, o que permite caracterizar a rocha
como um topázio riolito.

Os traquidacitos também ocorrem sob a forma de
pequenos diques aproximadamente tabulares, com
espessura centimétrica e comprimento métrico a
decamétrico, que afloram na área SW do sistema vulcânico
Bom Futuro encaixados em rochas do Complexo Jamari.
Os traquidacitos apresentam cor cinza escuro e arranjo
textural porfirítico, ressaltado pelos fenocristais de
microclínio e quartzo imersos em matriz de granulação fina
a afanítica. A matriz apresenta arranjo textural do tipo
traquítico, caracterizado pelos cristais tabulares de
feldspatos orientados na direção do fluxo magmático e
envolvendo os fenocristais. A composição mineralógica
da matriz é dada por microclínio, andesina, biotita e
quartzo, tendo como minerais acessórios fluorita, topázio,
óxi-hidróxido de ferro e minerais opacos (pirita, pirrotita,
calcopirita, ilmenita e esfalerita).

Os corpos pegmatíticos estão distribuídos,
principalmente, na parte central do sistema vulcânico Bom
Futuro, onde ocorrem sob a forma de corpos tabulares
orientados irregularmente (Fig. 3E). Estes corpos pegmatíticos
apresentam composição granítica e são constituídos por
cristais euédricos a subédricos de microclínio pertítico,
quartzo, albita e zinnwaldita, tendo como minerais acessórios
topázio, fluorita, monazita, zircão, esfalerita, cassiterita e
pirita. Em geral, estes pegmatíticos apresentam zonamento
interno simples e, ocasionalmente, em alguns pegmatitos de
maior porte, formam-se aglomerados de mega-cristais de
microclínio pertítico e zinnwaldita nas zonas externas e
intermediária, respectivamente.

O sistema anelar de veios é formado por corpos tabulares
a lenticulares, com espessura centimétrica, comprimento métrico
a decamétrico, granulação média a grossa e que  mergulham
cerca de 30 a 50o ao redor do sistema vulcânico Bom Futuro
(Fig. 3F). Os veios são constituídos por quartzo, topázio e
cassiterita, tendo como acessórios, pirita, esfalerita,
zinnwaldita, galena, calcopirita e traços de monazita metamítica.
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Figura 3 - Relações de campo e alguns arranjos texturais
dos litotipos do sistema vulcânico Bom Futuro. Em A)
arranjo textural da brecha vulcânica; B) arranjo textural
da brecha plutônica; C) dique de albita granito
atravessando brecha vulcânica e rochas do Complexo
Jamari; D) riolito encaixado em brecha vulcânica e
gnaisses do Complexo Jamari; E) pegmatitos atravessando
diques de albita granito e brecha vulcânica lateritizados;
e F) mega veio de quartzo-topázio associado a dique de
albita granito, encaixado em gnaisses do Complexo Jamari
e gerando zona de alteração metassomática.
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Em geral, estes veios apresentam um zonamento caracterizado
pelas zonas de borda, intermediária e interna (Fig. 4). A zona
de borda representa um estágio de alteração metassomática
(potassificação e silicificação) na área de contato com a rocha
encaixante e por isso sua constituição mineral depende do
litotipo encaixante. Entretanto, na zona de borda é comum a
presença de níveis de zinnwaldita, associações de zinnwaldita-
quartzo e quartzo-topázio-zinnwaldita, tendo como acessórios
esfalerita, pirita e calcopirita, além de traços de monazita
metamítica e cassiterita. A zona intermediária é constituída
por topázio, quartzo e cassiterita, tendo como acessórios
fluorita e zinnwaldita. Os cristais de topázio, quartzo e
cassiterita são euédricos e zonados, com linhas de crescimento
apontando para a zona interna do veio, compondo um arranjo
do tipo stockscheider (Fig. 4A e 4B). A zona interna, por sua
vez, é constituída por agregados anédricos a subédricos de
quartzo, topázio, fluorita  e zinnwaldita, dispostos em uma
trama heterogranular fina a média.

Figura 4 - Representação esquemática do zonamento dos veios, Em A)
cristais de quartzo e topázio em arranjo do tipo stockcheider e em B) cristais
de cassiterita na zona intermediária.

Sistema Plutônico Palanqueta
Este sistema granítico, topograficamente mais baixo

do que o sistema vulcânico Bom Futuro (Fig. 5A), é composto
por diferentes tipos petrográficos, representados por biotita
granito equigranular de granulação média, biotita granito
equigranular a porfirítico de granulação fina, albita granito e
zonas de greisens .

O biotita granito de granulação média é o tipo
faciológico dominante, ocupa toda a borda do sistema
plutônico Palanqueta (Fig.1), apresenta cor variando de rosa
a vermelho claro e é constituído por quartzo, microclínio
parcialmente pertítico, albita  e biotita parcialmente
cloritizada, tendo como minerais acessórios zircão, fluorita,
pirita e calcopirita, além de traços de apatita, epidoto e rutilo.

O biotita granito fino a porfirítico ocorre apenas em
uma faixa irregular na porção SSW do sistema plutônico
Palanqueta (Fig. 1). Esta rocha apresenta cor variando de rosa

a laranja e textura variando de inequigranular a porfirítica
fino. O arranjo textural porfirítico é ressaltado pelos
fenocristais de microclínio e quartzo imersos em matriz
equigranular fina de composição granítica. Esta matriz é, em
geral, constituída por quartzo, microclínio pouco pertítico,
albita e biotita cloritizada, tendo como minerais acessórios
zircão, fluorita, rutilo, pirita,  esfalerita e calcopirita, além de
traços de wolframita, apatita e topázio.

O albita granito apresenta formato semi-circular e
ocupa uma área mais central, porém seus contatos são, em
geral, ocultados por uma faixa de greisen (Fig. 1). O albita
granito exibe cor rosa claro e um arranjo textural porfirítico,
ressaltado pelos fenocristais de microclínio e quartzo imersos
em matriz granítica de granulação fina a média. Esta matriz é
constituída por albita, microclínio, quartzo, e zinnwaldita,
tendo como minerais acessórios topázio, fluorita, esfalerita,
zircão, pirita, calcopirita, além de traços de wolframita e
cassiterita.  O albita granito do sistema plutônico Palanqueta
é correlato aos diques de albita granito que afloram no sistema
vulcânico Bom Futuro, compondo ramificações de um mesmo
corpo granítico não aflorante.

Os greisens estão distribuídos em bolsões e numa faixa
irregular ao longo da zona de contato entre o biotita granito
médio e o albita granito (Fig. 5B). A faixa de greisens também
é marcada por um zonamento metassomático, desenvolvido
principalmente nas áreas de passagem da fácies albita granito
para os greisens, onde é possível identificar uma greisenização
progressiva da fácies albita granito, transformado para
topázio-albita granito e terminando com greisen (Fig. 5C). O
estudo petrográfico deste zonamento metassomático
demonstra que na transformação do albita granito (Fig. 6A)
para topázio-albita granito, grande parte do arranjo textural
porfirítico do albita granito é preservado, porém os fenocristais
de microclínio são transformados em uma massa sericítica e
os conteúdos de topázio e fluorita elevam-se, respectivamente,
para 10 a 15% e 2 a 6% (Fig. 6B). Entre o topázio-albita
granito e os greisens, desenvolve-se uma delgada zona
micácea constituída por zinnwaldita, quartzo e topázio, tendo
como acessórios fluorita, pirita e esfalerita (Fig. 6C). Nos
greisens a cassiterita está associada, principalmente, às fácies
quartzo-topázio greisen, mica-topázio-quartzo greisen e
quartzo-topázio-mica greisen, onde ocorre sob a forma de
agregados de cristais euédricos a subédricos distribuídos de
maneira disseminada ou preenchendo cavidades junto com
esfalerita e wolframita (Fig. 6D).

Em geral, estes greisens apresentam arranjo textural
equigranular médio a grosso e são constituídos por topázio,
quartzo, micas (siderofilita-zinnwaldita) e fluorita, tendo
como acessórios pirita, calcopirita, bornita, galena, monazita,
esfalerita, hematita, wolframita e cassiterita. De acordo com
a variação proporcional entre seus constituintes minerais
principais, os greisens são classificados em quatro tipos
faciológicos (Fig. 7): a) mica-quartzo-topázio greisen, é o
tipo dominante e ocorre na porção norte da faixa de greisen;
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b) quartzo-topázio greisen, ocorre nas porções nordeste e leste
da faixa de greisen; c) mica-topázio-quartzo greisen, é
encontrado também na porção leste da faixa de greisen e em
pequenos bolsões dentro do albita granito; e d) quartzo-
topázio-mica greisen que ocorre na porção leste da faixa de

greisen ou em bolsões dentro do biotita granito médio. Dentro
destes quatro principais tipos de greisen, existem discretas
variações laterais nas proporções dos seus constituintes
minerais principais, chegando a formar nódulos e manchas
de topázio greisen , mica greisen e quartzo-mica greisen.

Figura 5 - Sistema plutônico Palanqueta. Em A) visão panorâmica ressaltando as diferenças topográficas entre o sistema plutônico Palanqueta e o sistema
vulcânico Bom Futuro; B) faixa de greisens da borda nordeste contendo escavações garimpeiras; e C) zonamento metassomático entre albita granito e os
greisens.
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Figura 7 - Diagrama de classificação de greisens com base
na proporção modal dos constituintes minerais principais
(Stemprok 1987).

Figura 6 - Representação esquemática do zonamento metassomático no contato entre albita granito e greisens. As letras simbolizam Ab = albita,
Mc = microclínio, Qt = quartzo, Tp = topázio, Fl = fluorita, Zw = zinnwaldita e Cs = cassiterita. Em A) albita granito inalterado; B) topázio-albita
granito; C) zona micácea formada por aglomerados de zinnwaldita e flourita; e D) quartzo-topázio greisen com cristais de cassiterita.
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Coberturas Sedimentares
Os sedimentos aluviais e coluviais ocupam as áreas

noroeste e sudeste do depósito de estanho do Bom Futuro,
depositados sobre rochas do Complexo Jamari e em parte do
sistema plutônico Palanqueta (Fig. 1). Na área noroeste
predominam os sedimentos aluviais, os quais apresentam
cores diversas, espessura que varia de 5 a 10 m e são formadas
por um complexo sistema entrelaçado de pequenos leques,
caracterizados pela intercalação de níveis arenosos, argilosos
e conglomeráticos, distribuídos em padrão de estratificação
cruzada do tipo acanalada de pequeno a médio porte. Neste
área a cassiterita é encontrada, principalmente, associada aos
níveis conglomeráticos da base dos canais. Na área sudeste a
pilha de sedimentos chega a apresentar cerca de 40 m de
espessura. Os sedimentos aluviais e coluviais mostram-se
interdigitados entre si ou com bancos maciços de argila
caulinítica mosqueada e sedimentos arenosos a argilo-
arenosos de cor vermelha. Nesta área a cassiterita também é
encontrada associada, sobretudo, aos sedimentos aluvionares.

INCLUSÕES FLUIDAS
O estudo petrográfico com base na morfologia, número

e volume de fases envolvidas no sistema fluido à temperatura
ambiente (±25oC), permitiu identificar quatro tipos de
inclusões fluidas primárias de natureza aquosa e aquo-
carbônica, presentes tanto nos veios como nos greisens. Essas
inclusões fluidas ocorrem normalmente agrupadas e alinhadas
ao longo de planos de crescimento do cristal. Por outro lado,
as inclusões fluidas consideradas como secundárias também
são de natureza aquosa e aquo-carbônica, porém estão
alinhadas ao longo de planos de fraturas que normalmente
ultrapassam os limites dos grãos.

As inclusões primárias aquo-carbônicas são os tipos
predominantes e foram classificadas em LC

1
 e LC

2
, enquanto

que as inclusões fluidas aquosas foram classificadas em L e
S (Fig. 8).

Figura 8 - Características das inclusões fluidas com seus respectivos sistemas
identificados nos veios e gresiens do depósito de estanho de Bom Futuro.

As inclusões fluidas do tipo LC
1
 são amplamente

predominantes tanto nos veios como nos greisens e ocorrem
sob as formas prismática alongada tipo cristal negativo,
alongada tipo bastonete e elíptica. Apresentam cor variando
de castanho claro a cinza médio, tamanho entre 4 e 12µm e
são compostas por uma fase líquida aquosa (H

2
O

liq.
), uma fase

líquida carbônica (CO
2liq.

) e uma fase gasosa também
carbônica (CO

2gás
). O volume (Vc) ocupado na inclusão fluida

pela da fase carbônica (CO
2liq.

 + CO
2gás

) em relação à fase
aquosa (H

2
O

liq.
) varia entre 50 e 70% (Fig. 8). Ocasionalmente,

estas inclusões apresentam uma fase sólida de cor preta a
marrom escuro, hábito granular e de tamanho inferior a 1µm.
Investigações através de microscopia eletrônica permitiram
identificar que esta fase sólida é formada por agregados de
pirita, calcopirita e esfalerita capturados durante a formação
da cápsula hospedeira de fluidos e gases.

As inclusões fluidas do tipo LC
2
 são pouco freqüentes

tanto nos veios como nos greisen, ocorrem sob as formas de
cristal negativo e elíptica, exibem cor castanho claro e
tamanho entre 6 e 10µm. Essas inclusões fluidas são
compostas por uma fase H

2
O

liq.
, uma fase CO

2liq.
, uma fase

CO
2gás

 e uma fase sólida incolor e de hábito cúbico (Fig. 8).
Nestas inclusões o Vc varia entre 50 e 60% e a fase sólida foi
considerada como um cristal de saturação, possivelmente do
tipo halita.

As inclusões fluidas do tipo L são freqüentes em
quartzo dos veios e em quartzo e fluorita dos greisens.
Ocorrem sob a forma elíptica a subarredondada, são incolores
a levemente cinza e com tamanho entre 4 e 6µm. Essas
inclusões fluidas são compostas por uma fase H

2
O

liq.
 e uma

fase gasosa também aquosa (H
2
O

gás
). O volume de gás (Vg)

ocupado na inclusão fluida pela da fase H
2
O

gás
 em relação à

fase aquosa (H
2
O

liq.
) varia entre 10 e 30%.  Ocasionalmente

estas inclusões também contêm uma fase sólida de captura
formada por agregados de sulfetos (Fig. 8).

As inclusões fluidas do tipo S são pouco freqüentes
tanto nos veios como nos greisens. Ocorrem sob a forma
elíptica, são incolores a levemente cinza e com tamanho entre
5 e 8µm. Essas inclusões fluidas são compostas por uma fase
H

2
O

liq.
, uma fase H

2
O

gás
 e uma fase sólida incolor e de hábito

cúbico, a qual também representa uma fase de saturação. O
Vg nestas inclusões também varia entre 10 e 30% (Fig. 8).

A distribuição dos tipos de inclusões fluidas nos veios
do sistema vulcânico Bom Futuro também caracteriza um
zonamento composicional e termométrico destes fluidos. Na
zona intermediária predominam inclusões fluidas do tipo LC

1
,

além de eventuais inclusões fluidas do tipo LC
2
, representantes

do sistema H
2
O-CO

2
-NaCl, enquanto que na zona interna

predominam inclusões do tipo L, além de raras inclusões
fluidas do tipo S, representantes do sistema H

2
O-NaCl. Nos

veios o estudo petrográfico restringiu-se a quartzo e topázio,
pois ao contrário do que ocorre nos greisens, o baixo grau de
transparência da cassiterita impossibilita a observação de suas
inclusões fluidas.
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A figura 9 contém os intervalos de temperaturas
obtidos durante as análises microtermométricas para os
diferentes tipos de inclusões fluidas identificados nas zonas
intermediária e interna dos veios. Durante a etapa de
congelamento, as inclusões fluidas LC

1
 e LC

2
, tanto da zona

intermediária como da zona interna, apresentaram a primeira
mudança de fase, correspondente ao congelamento da fase
aquosa, entre –32o e –38o C. A segunda mudança de fase
observada, correspondente ao congelamento da fase carbônica
ou congelamento total da inclusão, ocorreu entre –102o e
–108o C. Por outro lado, nesta etapa de congelamento, as
inclusões fluidas L e S da zona interna e as poucas inclusões
L e S da zona intermediária apresentaram a primeira mudança
de fase, a qual corresponde também à temperatura de
congelamento total da inclusão, entre –27o e –34o C. Durante
a etapa de aquecimento, as inclusões fluidas LC

1
 e LC

2
 da

zona intermediária apresentaram intervalo de temperatura de
fusão da fase carbônica (TfCO

2
) pouco mais baixo do que as

inclusões fluidas LC
1
 e LC

2
 da zona interna (Tab. 1). A

temperatura eutética (Te) da fase aquosa foi de difícil
observação, sendo diagnosticada apenas em algumas inclusões
fluidas L da zona interna dos veios. A temperatura de fusão
do clatrato (Tfc) também foi de difícil observação, sendo
diagnosticada apenas em inclusões LC

1
 da zona intermediária.

A homogeneização da fase carbônica ocorreu para a fase
CO

2liq.
, tanto nas inclusões fluidas LC

1
 e LC

2
 da zona

intermediária como da zona interna. A homogeneização total
das inclusões fluidas LC

1
 e LC

2
, tanto da zona intermediária

como da zona interna, ocorreu para a fase H
2
O

liq.
, assim como

a homogeneização total da fase aquosa nas inclusões L como
S das zonas interna e intermediária

.
  A homogeneização total

das inclusões fluidas LC
2
 e S na zona intermediária ocorre

após a dissolução da fase sólida. Por outro lado, na zona
interna a homogeneização total das inclusões fluidas LC

2

ocorre imediatamente após ou concomitante dissolução da
fase sólida, enquanto que a homogeneização total das
inclusões fluidas S ocorre num intervalo anterior a
concomitante à dissolução da fase sólida.

Os intervalos de Te obtidos em inclusões fluidas L e S
variam entre -23,8o e –22o C, o que sugere que a fase sólida

de saturação presente nas inclusões fluidas LC
2
 e S trata-se,

possivelmente, de cristal de halita (Shepherd et al. 1985). As
temperaturas de homogeneização total (Th) obtidas nos
minerais estudados da zona intermediária dos veios,
demonstram que topázio e quartzo apresentam precipitação
concomitante, principalmente no intervalo entre 360o e 400oC
(Fig. 9A). Devido à íntima associação entre cassiterita, quartzo
e topázio, admite-se que o intervalo entre 360o e 400oC seria
também o principal intervalo de precipitação para a cassiterita
na zona intermediária dos veios.

Investigações através de espectroscopia Raman em
inclusões fluidas LC

1
 em quartzo e topázio, tanto da zona

intermediária como da zona interna, revelaram a presença
de CH

4
 dissolvidos na fase CO

2
 e em concentrações da ordem

de 2% na zona intermediária e abaixo de 2% na zona interna.
A presença de CH

4
 ou N

2
, mesmo que em baixas

concentrações, podem ser responsáveis pelo abaixamento
do ponto de fusão do CO

2
 puro (Shepherd et al. 1985). Logo,

os valores um pouco baixos de TfCO
2
 obtidos nos veios são

explicados pela presença subordinada de CH
4
, possibilitando

assim redefinir a composição deste fluido para o sistema
H

2
O-CO

2
-(CH

4
)-NaCl.

Na zona intermediária dos veios predominam fluidos
do sistema H

2
O-CO

2
-(CH

4
)-NaCl e a salinidade estimada

destes fluidos foi calculada com base na Tfc das inclusões
fluidas LC

1
, utilizando a equação proposta por Diamond

(1992) e estabelecendo valores entre 10 e 12% equivalente
em peso de NaCl. Entretanto, segundo Collins (1979), a
presença de CH

4
 pode elevar a Tfc a valores acima de 10oC e,

consequentemente, diminuir a salinidade estimada para o
fluido. Devido às medidas de Tfc obtidas em inclusões fluidas
LC

1
 estarem entre 2,5o e 4,5o C, e as concentrações de CH

4

detectadas serem baixas (CH
4
 ≤ 2%), optou-se em

desconsiderar o efeito CH
4
 sobre a Tfc. Em relação à densidade

deste fluido, esta foi estimada com base na ThCO
2
 (Shepherd

et al. 1985), estabelecendo valores de 0,65 a 0,75g/cm-3. Na
zona interna dos veios predominam fluidos do sistema
H

2
O-NaCl e a salinidade estimada destes fluidos foi

calculada com base na temperatura de fusão do gelo (Tfg)
das inclusões fluidas L, utilizando a equação proposta por

Tabela 1 - Intervalos de medidas microtermométricas obtidas em cada tipo de inclusão fluida estudada nas zonas intermediária e interna dos veios e nos
greisens. As siglas representam TfCO

2
 = temperatura de fusão do CO

2
, Te = temperatura do eutético, Tfc = temperatura de fusão do clatrato, ThCO

2
 =

temperatura de homogeneização do CO
2
, TH

2
O = temperatura de homogeneização da fase aquosa, Ts = temperatura de dissolução da fase sólida de

saturação, Th = temperatura de homogeneização total, I.F. = inclusões fluidas, N.d. = não diagnosticado.
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Bodnar (1993) e estabelecendo valores entre 11 e 13%
equivalente em peso de NaCl. Para as inclusões fluidas
saturadas do tipo S, a salinidade foi calculada com base na
temperatura de dissolução da fase salina (Ts) e utilizando-se
a equação porposta por Sterner et al. (1988). Como os valores
de Ts para inclusões fluidas S estão na mesma faixa de
temperatura tanto na zona intermediária como na zona interna
dos veios, estabeleceu-se que os valores de salinidade obtidos,
ou seja, entre 43% e 45% equivalente em peso de NaCl, são
comuns para as diferentes zonas dos veios.

Nos greisens, cassiterita e topázio contém
essencialmente inclusões fluidas LC

1
 e raras inclusões fluidas

LC
2
. As poucas inclusões do tipo L observadas em cassiterita

e topázio apresentam tamanho inferior a 2m, dificultando o
estudo microtermométrico. Por outro lado, quartzo e fluorita
contêm principalmente inclusões fluidas LC

1
, ocasionais

inclusões fluidas LC
2
, freqüentes inclusões fluidas L e raras

inclusões fluidas S.
A figura 9 também contém os intervalos de

temperaturas obtidos nas análises microtermométricas para

os diferentes tipos de inclusões fluidas identificados nos
greisens. Durante a etapa de congelamento, as inclusões
fluidas LC

1
 e LC

2
 apresentaram a primeira mudança de fase

ou congelamento da fase aquosa entre –35o e –45o C e a
segunda mudança de fase ou congelamento da fase carbônica
entre –95o  e –105o C. Nas inclusões fluidas L e S a temperatura
de congelamento total ocorreu entre –25o e –35o C. Durante a
etapa de aquecimento, os valores mais baixos de TfCO

2
 foram

obtidos em cassiterita e topázio. A Te, também de difícil
observação, foi medida apenas em algumas inclusões fluidas
L em quartzo e fluorita. A Tfc foi observada com maior
precisão apenas em inclusões fluidas do tipo LC

1
, sendo que

as temperaturas acima de 6o C foram mais comuns em
cassiterita e topázio. A homogeneização total, tanto em
inclusões fluidas LC

1
 como LC

2
, ocorreu também para a fase

CO
2liq

. A Ts das inclusões fluidas LC
2
 em topázio e quartzo,

ocorreu entre 355o e 385o C, enquanto que nas LC
2
 em fluorita

a Ts ocorreu entre 330o e 345o C. Nas inclusões fluidas LC
1

como LC
2
 a homogeneização total ocorreu para a fase H

2
O

liq.
,

sendo que na cassiterita ocorreu entre 320o e 420o C, no topázio

Figura 9 - Histogramas representando as freqüências de temperatura de homogeneização total (Th) dos sistemas fluidos identificados nos diferentes
minerais estudados nos veios (A) e greisens (B) do depósito de estanho de Bom Futuro.
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entre 340o e 420o C, no quartzo entre 320o e 460o C e na fluorita
entre 280o e 360o C (Fig. 9B). A homogeneização total das
inclusões fluidas L em quartzo também ocorreu para a fase
H

2
O

liq.
 entre 340o e 380o C, enquanto que em fluorita ocorreu

entre 260o e 320o C (Fig. 9B). A Ts para as inclusões fluidas
S em quartzo ocorreu entre 330o e 340o C e em fluorita entre
290o e 300o C, imediatamente após ou aproximadamente
concomitante com a sua homogeneização total.

As temperaturas de homogeneização total (Th) obtidas
nos diferentes minerais estudados nos greisens demonstram
a cassiterita  precipitou concomitante ao quartzo e ao topázio
em um intervalo idêntico ao dos veios, ou seja, entre 360o e
400o C. Por outro lado, a fluorita aparece como mineral de
mais baixa temperatura nos greisens, cujo principal intervalo
de Th situa-se entre 300º e 340o C (Fig. 9B).

Investigações por espectroscopia Raman em inclusões
fluidas LC

1
 em quartzo, topázio e cassiterita também

confirmaram a presença de CH
4
, além de N

2
 dissolvidos junto

à fase CO
2
, explicando o rebaixamento dos valores de TfCO

2

obtidos em cassiterita e topázio. As concentrações de CH
4

variam entre 5 e 8%, enquanto que o N
2
 ocorre em

concentrações abaixo de 1%, permitindo redefinir a composição
do fluido nos greisens para o sistema H

2
O-CO

2
-CH

4
-(N

2
)-NaCl.

A salinidade para o sistema H
2
O-CO

2
-CH

4
-(N

2
)-NaCl

dos greisens, calculada com base na Tfc das inclusões fluidas
LC

1
, desconsiderando-se a ação de CH

4
 e N

2
 sobre Tfc e

também utilizando a equação de Diamond (1992),
compreende um intervalo de 4% a 11% equivalente em peso
de NaCl. Em geral, neste intervalo de salinidade, valores entre
4% e 6% são mais comuns para quartzo e fluorita, enquanto
que valores entre 6% e 11% são mais comuns para topázio e
cassiterita. A densidade deste fluido, estimada com base na
ThCO

2 
(Shepherd et al. 1985), também sugere valores entre

0,65 e 0,75 g/cm-3. A salinidade do sistema H
2
O-NaCl foi

calculada com base na Tfg das inclusões fluidas L, as quais
são as predominantes em quartzo e fluorita. Utilizou-se a
equação porposta por Bodnar (1993) e obteve-se valores entre
12% e 15,5% equivalente em peso de NaCl para este fluido.
Para as inclusões fluidas saturadas do tipo S, a salinidade foi
calculada com base na Ts e utilizando-se a equação porposta
por Sterner et al. (1988), obtendo-se valores entre 38% e 48%
equivalente em peso de NaCl.

A correlação entre a Th versus a salinidade permite
distinguir pequenas diferenças entre os sistemas fluidos
identificados nos veios e greisens (Fig. 10). Em geral, tanto
nos veios como nos greisens os fluidos do sistema H

2
O-NaCl

tendem a apresentar maior salinidade e mais baixa Th em
relação aos fluidos do sistema H

2
O-CO

2
-(CH

4
-N

2
)-NaCl. Nos

veios, a salinidade entre a zona intermediária e a zona interna
é praticamente a mesma, variando de 10 a 13% equivalente
em peso de NaCl. Entretanto, a zona intermediária, cujos os
fluidos são predominantemente aquo-carbônicos, apresenta
maior Th do que a zona interna, a qual é predominantemente
aquosa. Neste tipo de depósito, a cassiterita está normalmente

associada à zona intermediária, demonstrando que o
abaixamento da temperatura no interior dos veios foi um dos
fatores mais importante na precipitação da cassiterita.  Nos
greisens, a cassiterita também mostra-se associada a fluidos
do sistema H

2
O-CO

2
-(CH

4
-N

2
)-NaCl, com salinidade entre 6

e 11% equivalente em peso de NaCl e Th entre 360o e 400o C,
semelhante à zona intermediária dos veios. A principal
diferença está na maior dispersão na salinidade nos greisens
do que nos veios, possivelmente devido a uma maior interação
entre fluidos de diferentes naturezas durante o processo
metassomático.
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Figura 10 - Temperatura de homogeneização versus salinidade dos sistemas
fluidos identificados nos veios (A) e greisens (B) do depósito de estanho de
Bom Futuro.

DISCUSSÕES FINAIS
O depósito de estanho do Bom Futuro é um dos

principais representantes dos chamados Granitos Jovens de
Rondônia, cujas idade estão entre 998±0.5 e 991±14 Ma.
(Bettencourt et al. 1999). Segundo Okida (2001), o alojamento
destes granitos ocorreu ao longo de linhas de fraquezas crustais,
através da atuação de movimentos progressivos transpressivos-
transtensivos que geraram estruturas de alívio dos tipos
releasing bends e rhombo-chasms. O evento hidrotermal
responsável pela concentração de estanho nos sistemas de veios
e greisens deste depósito, apresenta idade K-Ar em micas da
ordem de 965±20 Ma, sugerindo que o hidrotermalismo ocorreu
logo após a cristalização dos granitos (Leite Júnior et al. 2001).
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As observações de campo nos permite propor que o
sistema vulcano-plutônico do depósito de estanho de Bom
Futuro é resultado da combinação de quatro principais
processos geológicos: intrusão granítica em níveis crustais
rasos, brechação das rochas encaixantes, colapso da estrutura
brechada e hidrotermalismo generalizado (Fig. 11).

No primeiro processo, diferenciados graníticos mais
evoluídos são alojados em níveis crustais rasos aproveitando
falhas e fraturas. Este magma residual é representado pelo
albita granito que aparece como diques dentro do sistema
vulcânico Bom Futuro e como plug dentro do sistema
plutônico Palanqueta.  Estes diferenciados graníticos podem
estar associados a um outro corpo granítico não aflorante (Fig.
11A). Este magma residual ácido, rico em voláteis (F, Cl,
H

2
O) e elementos incompatíveis (Sn, W, Rb, Li), começa a

exercer forte pressão sob a zona de interface entre o corpo
ígneo e o pacote de rochas encaixantes, através do acúmulo
progressivo de voláteis, deslocando para cima o magma
residual (Fig. 11A).

No segundo processo, o magma residual entra em
contato com águas subsuperficiais, provocando um super
aquecimento e elevando o ponto crítico da água, dando início
ao evento do tipo freatomagmático. Este evento favorece o
súbito e violento relaxamento da pressão acumulada, seja
através da dissolução parcial ou da brechação total das paredes
de rochas encaixantes, gerando espaços para fuga de voláteis
e desestabilizando a estrutura brechada. O processo de
brechação ocorre em uma área arquitetada por falhas e fraturas,
produzindo corpos brechados sob a forma de pipes
aproximadamente cilíndricos ou cônicos (Fig. 11B). Esta
primeira brechação é representada pelas brechas vulcânicas
do sistema vulcânico Bom Futuro, cuja matriz apresenta
composição riolítica a topázio riolítica.

No terceiro processo, ocorre o colapso da estrutura
brechada, gerando um conjunto de fraturas radiais e anelares

que serão percoladas por fluidos hidrotermais, dando início
ao quarto processo, o qual culmina com a formação do sistema
de veios de  quartzo-topázio (Fig. 11C). Ao longo dos veios a
pressão hidráulica gerada pelo fluxo de fluidos em regime
extensional, provoca o rompimento das paredes de rochas
encaixantes, gerando novas brechas, alteração hidrotermal e
estruturas tipo stockworks. Caso as rochas encaixantes sejam
as primeiras brechas formadas (brechas vulcânicas), estas
rochas serão novamente brechadas.  Pequenos volumes de
magma também são canalizados ao longo dos espaços abertos
pelas fraturas radiais e anelares, dentro e ao redor das zonas
brechadas, gerando novas brechas, alterações metassomáticas
e formando os diques de albita granito, riolitos e traquidacitos,
além de pequenos corpos pegmatíticos.

Por outro lado, no sistema plutônico Palanqueta, o
magma residual atravessa o fácies biotita granito, também
aproveitando falhas e fraturas e é aprisionado próximo a
cúpula granítica. O progressivo abaixamento da temperatura
favorece que os fluidos associados ao magma residual
promovam alteração metassomática do tipo greisenização,
desenvolvida principalmente ao longo dos contatos litológicos
e nas zonas de falhas e fraturas (Fig. 11C).

Sistemas vulcano-plutônicos associados a stocks
graníticos porfiríticos ácidos a ultra-ácidos e seus equivalentes
vulcânicos a subvulcânicos (riolitos, topázio riolitos ou
ongonitos), com geração de estruturas brechadas ou pipes
contendo uma variedade de metais base, metais preciosos e
elementos litófilos, são descritos em diversas partes do mundo
(Burt e Sheridam 1985,  Sillitoe 1985, Burnham 1985, Taylor
e Pollard 1993, Elston 1994).  Na Província Estanífera de
Rondônia, os sistemas vulcano-plutônicos são conhecidos
desde a década de 60, onde foram comparados aos complexos
graníticos subvulcânicos da África (Klosterman 1966, 1967
e 1968). Entretanto, sistemas com estruturas brechadas ou
pipes são descritos, até o momento, apenas nos depósitos de

Figura 11 - Principais processos geológicos envolvidos na gênese do sistema vulcano-plutônico do depósito de estanho de Bom Futuro. Em A) alojamento
dos diferenciados graníticos mais evoluídos; B) alívio da pressão com desenvolvimento de brechas no sistema vulcânico Bom Futuro, enquanto que o
biotita granito Palanqueta é atravessado pelo magma mais evoluído; C) colapso da estrutura brechada com geração de fraturas radiais e anelares, as quais
serão percoladas por fluidos hidrotermais e por um pequeno volume de magma dentro e ao redor do sistema vulcânico Bom Futuro. Por outro lado, no
sistema plutônico Palanqueta desenvolvem-se os greisens.
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Bom Futuro (Villanova e Franke, 1995) e Potosi (Bettencourt
e Dall’Agnol, 1987, Yokoi et al. 1987), locais de intensa
atividade garimpeira, a qual dificulta boa parte da cartografia
destas corpos brechados e, conseqüentemente, de um melhor
entendimento da história geológica destes importantes
depósitos. Trabalhos de geologia isotópica (Rb-Sr, U-Pb,
Pb-Pb e Sm-Nd) em desenvolvimento nos Institutos de
Geociências da Universidade de Brasília e da Universidade
Federal do Pará poderão trazer importantes considerações
sobre o modelo geológico acima proposto, principalmente em
relação as idades das fácies biotita granito, albita granito e
greisens do sistema plutônico Palanqueta.

Em geral, os fluidos responsáveis por mineralizações
de estanho estão associados às atividades magmáticas ácidas,
apresentam composição aquosa e aquo-carbônica, baixa a
moderada salinidade, baixa densidade, temperatura mínima
de aprisionamento entre 350o e 500o C e pressão entre 0,5 a
2,4 kbar (Groves e McCarthy 1978, Taylor 1979, Haapala e
Kinnunen 1982, Stemprok 1987, Plimer 1987). Normalmente,
a evolução do sistema fluido nesse tipo de depósito mineral
envolve, durante o processo de diferenciação magmática por
cristalização fracionada, a geração de um ou mais estágios de
separação de fluidos, conforme diminui as condições de
temperatura e pressão, proporcionando que um sistema fluido
anteriormente homogêneo evolua para sistemas fluidos de
diferentes composições, com duas ou mais fases coexistindo
em equilíbrio (Bower e Helgeson 1983, Roedder 1992,
Frezzotti 1992 ).

O sistema fluido no depósito de estanho de Bom Futuro
é caracterizado por apresentar a coexistência, tanto nos veios
como nos greisens, de fluidos aquo-carbônicos e aquosos,
exibindo diferentes fases, diferentes salinidades, diferentes
razões volumétricas de Vc e Vg, semelhantes densidades e
temperaturas de homogeneização relativamente próximas.
Estas características, com base nos critérios propostos por
Pichavant et al. (1982), Ramboz et al. (1982) e Diamond
(1994), são indicativas de que esses fluidos de diferentes
composições foram aprisionados no mesmo campo de
temperatura e pressão. A falta de evidências de deformações
pós-aprisionamento e a associação desses fluidos aos últimos
diferenciados graníticos na região, sugere que o estado
heterogêneo desse sistema fluido é produto do processo de
separação de fluidos durante a evolução magmática, num
mecanismo semelhante ao proposto por Roedder (1992) e
Frezzotti (1992).

A interação desses fluidos de origem magmática com
fluidos subsuperficiais durante os processos de brechação e
de greisenização, favorece a maior diluição da fase salina e
pode ser responsável pela a coexistência de fluidos saturados
(inclusões fluidas LC

2
 e S) e fluidos não saturadas (inclusões

fluidas LC
1
 e L). Por outro lado, os baixos conteúdos de CH

4

e N
2
 detectados no sistema H

2
O-CO

2
-(CH

4
-N

2
)-NaCl podem

ser explicados através da assimilação parcial destes
componentes durante a ascensão do magma residual, retirados

de rochas encaixantes dos tipos anfibolitos, xistos e
paragnaisses com grafita do Complexo Jamari. Estudos de
isótopos estáveis (O e S) em desenvolvimento, poderão trazer
maiores informações geotermométricas e da natureza
magmática desses fluidos.

As características microtermométricas e
composicionais acima descritas, nos permitem concluir que
no depósito de Bom Futuro, os fluidos responsáveis pela
mineralização de estanho, tanto nos veios como nos
greisens, são principalmente do sistema H

2
O-CO

2
-(CH

4
-N

2
)-

NaCl, apresentam baixa salinidade e baixa densidade. A
temperatura mínima de precipitação da cassiterita varia
entre 320o e 420o C, porém com maior freqüência entre
360o e 400o C, a uma profundidade estimada entre 1 e 2
km, correspondendo a uma pressão litosférica máxima de
cerca de 1 kbar e uma pressão hidrostática mínima em torno
de 0,2 kbar, condições estas compatíveis com um ambiente
subvulcânico.
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INTRODUÇÃO
A Província Aurífera de Alta Floresta é uma região

com elevado potencial mineral, porém possui poucos estudos
geológicos e mapeamentos. Existe a necessidade de se
compreender a evolução tectônica e estrutural da área e de
seu papel no controle das ocorrências auríferas primárias. As
técnicas de sensoriamento remoto auxiliam muito o estudo
geológico e tectono-estrutural destas regiões de difícil acesso
e pouco conhecidas, devido à visão sinóptica fornecida,
otimizando tempo e custos. Este trabalho tem como objetivo
mostrar a eficiência e a importância da fotointerpretação de
imagens TM-Landsat-5 (através da geração de mapas de
isofreqüência de zonas de juntas e morfoestrutural) para o
estudo tectono-estrutural, auxiliando no estudo dos controles
estruturais das mineralizações auríferas na área.               Figura 1 - Localização da área de estudo.
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ABSTRACT

STRUCTURAL STUDY USING TM-LANDSAT 5 DATA INTERPRETATION AND ITS ASSOCIATION WITH GOLD
MINERALIZATION IN ALTA FLORESTA – MT

This paper deals about the methods employed to the tectonic and structural study of part of the Alta Floresta Gold Province,
northern region of the Mato Grosso State. The results are discussed as well. This study was based on TM-Landsat 5 data interpretation,
digital data integration and field data, resulting in two digital integrated products: TM-Landsat-5 with joint zone map and morphostructural
map. These maps were based on the interpretation of the transtensive and distensive structures in the area and contribute to the study of the
brittle tectonics associated with the gold occurrences.

Keywords: Alta Floresta, TM-Landsat 5, interpretation, digital integration, brittle tectonic, gold mineralization

RESUMO

O presente trabalho apresenta os métodos utilizados no estudo tectono-estrutural de uma área localizada na Província Aurífera de
Alta Floresta, norte do Estado de Mato Grosso, bem como os resultados obtidos. Este estudo foi realizado através da interpretação de
imagens TM-Landsat 5, integração digital de imagens e dados de campo. Os resultados obtidos apresentam-se na forma de mapas de
isofreqüência de zonas de juntas e morfoestrutural, integrados digitalmente com imagens TM-Landsat 5. Estes mapas foram elaborados a
partir da interpretação das estruturas (antigas zonas de fraqueza crustal) reativadas durante as fases tectônicas transtensivas e distensivas
que ocorreram na área, contribuindo para o estudo da tectônica rúptil e auxiliando no estudo dos possíveis controles estruturais, observados
atualmente, nas áreas com ocorrências de mineralizações auríferas.

Palavras-chave: Alta Floresta, TM-Landsat 5, fotointerpretação, integração digital, tectônica rúptil, mineralizações auríferas



216 Contribuições à Geologia da Amazônia - Volume 3

A área de estudo localiza-se na Província Aurífera
de Alta Floresta, na região norte do Estado de Mato Grosso
(Fig. 1), abrange parte dos municípios de Alta Floresta e
Nova Canaã do Norte e está inserida na Folha SC-21 Juruena
(escala 1:1.000.000) e na Folha SC-21-Z-A Ilha 24 de maio
(escala 1:250.000).

GEOLOGIA REGIONAL
A área em questão está inserida na porção sul-sudeste

do Cráton Amazônico, fazendo parte da Província Rio Negro-
Juruena (Tassinari e Macambira 1999) (Fig. 2), onde ocorrem
rochas de idades paleoproterozóicas a mesoproterozóicas e
aluviões recentes. Filho et al. (2001a) apresentam datações
U-Pb e Sm-Nd nas rochas presentes na área de estudo e
admitem a existência de dois domínios crustais distintos na
região norte do Mato Grosso: o Domínio Acrescionário
Deformado (DAD) e o Domínio Granito-Vulcânico (DGV).
O primeiro é formado por rochas supracrustais e corpos
plutônicos submetidos a metamorfismo de médio a alto grau
e deformação dúctil acentuada e o segundo constitui um
cinturão de rochas plutônicas e vulcânicas, pouco deformadas
de caráter calcio-alcalino, com composições dioríticas a
graníticas. Segundo os autores, as suítes são intrusivas em
gnaisses polideformados, localmente migmatizados e que são
correlacionáveis aos gnaisses do Complexo Cuiú-Cuiú da
Província Ventuari-Tapajós.

Dentro do DAD, estão presentes na área os
Complexos Bacaeri-Mogno, Nova Monte Verde e Tonalito
Vitória de idade paleoproterozóica (Filho et al 2001a). O
primeiro é composto por rochas supracrustais

metamorfisadas em médio a alto grau, incluindo anfibolitos,
dioritos, metagabronoritos e metapiroxenitos. Segundo os
autores os anfibolitos desta unidade têm idade Sm-Nd
isocrônica de aproximadamente 2,24 Ga, com ε

Nd(t)
 de +2,5

e são interpretados como restos de uma seqüência oceânica
preservada em meio às rochas mais jovens. O Complexo
Nova Monte Verde é constituído por ortognaisses tonalíticos
a graníticos, migmatitos e rochas supracrustais representadas
por granada-biotita gnaisses, sillimanita gnaisses, rochas
calci-silicáticas e anfibolitos (datação U-Pb indica idade de
1774 ± 28 Ma). O Tonalito Vitória compreende rochas
quartzo-feldspáticas, ricas em hornblenda e às vezes
ortopiroxênio, com composições tonalíticas, dioríticas e
enderbíticas. Datações U-Pb em zircão (SHRIMP) foram
realizadas nas amostras de tonalito e enderbito, apresentando
idades de 1770 ± 9 Ma e 1775 ± 10 Ma.

Também fazendo parte do DAD e recobrindo
discordantemente o embasamento, encontra-se a Seqüência
Metavulcanossedimentar Cabeça (Barros et al. 1999), de idade
paleoproterozóica, constituída por rochas metavulcânicas
ácidas a intermediárias, sericita xistos e metacherts. Segundo
Filho et al. (2001a), xistos milonitizados desta unidade,
datados pelo método U-Pb, mostraram idade de 1859 ± 5 Ma.

O DGV caracteriza-se por uma grande diversidade
de tipos de rochas graníticas e vulcânicas, normalmente
exibindo efeitos locais de deformação rúptil a rúptil-dúctil
(Filho et al. 2001b). Através de dados isotópicos e
geoquímicos Filho et al. (2001b) admitem que este terreno
representa um arco magmático paleoproterozóico de caráter
dominantemente juvenil.

Figura 2 - Províncias geocronológicas e geotectônicas do Cráton Amazônico (adaptada de Tassinari e
Macambira 1999).
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Fazendo parte do DGV encontram-se a Suíte Vulcânica
Colíder e a Suíte Intrusiva Teles Pires (Filho et al., 2001a, b). A
primeira é constituída por riolitos, riodacitos, andesitos, tufos e
brechas, de natureza calcio-alcalina que bordejam as partes sul
da Serra do Cachimbo e norte da Serra dos Apiacás, formando
duas faixas extensas e contínuas com direção NW-SE. Datações
U-Pb disponíveis, realizadas respectivamente por JICA/MMAJ
(2000 apud Filho et al., 2001b) e Pinho et al. (1999), indicam
idades de 1786 ± 17 Ma e 1810 ± 14 Ma para as rochas dessa

unidade. A Suíte Intrusiva Teles Pires é caracterizada pelos
granitos pós-orogênicos, porfiríticos, de cor vermelho tijolo,
localmente com textura rapakivi e fluorita, intrusivo nas rochas
vulcânicas da Suíte Colíder. Segundo Filho et al. (2001b), uma
datação U-Pb forneceu idade de 1757 ± 16 Ma para rochas
dessa unidade. Pinho et al (2001) sugerem que na região norte
do Mato Grosso seja adotado o termo Magmatismo Teles Pires
(Basei 1977), já que as datações U-Pb para essas rochas na
região estão entre 1,8 e 1,74 Ga.

      Figura 3 - Mapa geológico da área de estudo (Modificado de Madrucci 2000).
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No Mesoproterozóico, posteriormente ao
magmatismo Teles Pires, desenvolveu-se a deposição de
sedimentos arcoseanos intracontinentais, arenitos, arenitos
arcoseanos e conglomerados polimícticos, que sofreram
um metamorfismo de baixo grau, representados na área
pela Formação Dardanelos (Silva et al. 1980). Valente
(1998) e Madrucci (2000) subdividiram a Formação
Dardanelos em três unidades: unidade 1 constituída por
quartzitos, metarcóseos e metaconglomerados,
apresentando uma morfologia de cristas alongadas (reflexo
da verticalização das rochas em conseqüência do
cisalhamento transcorrente sinistral); unidade 2 constituída
por metarenitos, metarenitos arcoseanos e conglomeráticos
e metargilitos; e unidade 3, formada por quartzitos,
metarcóseos e metaconglomerados.

Conforme apresentado anteriormente, Filho et al.
(2001a) relacionam a evolução desse segmento do Cráton
Amazônico ao desenvolvimento de um arco magmático
paleoproterozóico, gerado por subducção de uma placa
litosférica oceânica, sob a crosta continental, em regime
compressivo. Porém, Leite et al. (2001) admitem a
ocorrência de dois importantes períodos de amalgamação
ao longo da evolução da porção sudeste do Cráton
Amazônico, um de aproximadamente 1,92 Ga (Orogenia
Transamazônica), representado na área pelo Cinturão
Metamórfico Juruena (de direção E-W), composto por
ortognaisses migmatitos e granulitos com idade de
aproximadamente 1,92 Ga, deformados e cavalgados
sobre terrenos antigos (2,0 Ga) do Cinturão Granítico Alta
Floresta-Peixoto de Azevedo; e a segunda entre 1,75 Ga
(idade do magmatismo Teles Pires, que intrude esses dois
terrenos) e 1,35 Ga (idade máxima da sedimentação
Dardanelos), estabelecendo a configuração atual do
terreno.

A figura 3 apresenta o mapa geológico da área, elaborado
por Madrucci (2000), por meio da interpretação de produtos
integrados TM-Landsat e aerogamaespectrométricos, TM-Landsat
e RADARSAT e dados de campo (escala 1:250.000), modificado
em função de novos dados geocronológicos e novas
denominações para as unidades litoestratigráficas presentes na
área (Filho et al. 2001a, Pinho et al. 2001).

Tectônica e controle estrutural das mineralizações
auríferas

Valente (1998), baseado em fotointerpretações de
imagens de satélite e dados de campo, admite que a área de
estudo apresenta uma deformação progressiva submetida a
vários regimes de cisalhamento (dúctil, dúctil-rúptil), com
expressivo evento termo-tectônico, acompanhado de intensa
mobilização magmática em escala regional. Este evento está
caracterizado por manifestações vulcânicas e intrusões (como
por exemplo a Suíte Vulcânica Colíder, a Suíte Intrusiva Teles
Pires, Tonalito Vitória, entre outros) e deposição de
sedimentos (Formação Dardanelos).

Segundo Valente (1998) e Madrucci (2000), a principal
e mais proeminente deformação tectônica da área é atribuída
ao evento compressivo, com direção de máximo esforço
compressivo (s

1
) em torno de N80ºE que afetou de modo

generalizado a região e foi responsável pelo desenvolvimento
de zonas de cisalhamento transcorrentes sinistrais, com
direções N60º-70ºW, de natureza dúctil a dúctil-rúptil e demais
estruturas associadas, tais como rampas frontais, oblíquas,
sistemas sintéticos e antitéticos. Este conjunto de estruturas
representa o fenômeno de cisalhamento simples em um evento
de deformação progressiva, que é comprovado nas imagens
de satélite através das observações de feições de arrasto dúctil
e também observações feitas em campo, como foliações
miloníticas, desenvolvimento de estiramento mineral, veios
de quartzo estirados (indicando movimento direcional), veios
de quartzo dobrados na forma de Z , transversais à foliação
(indicando movimento sinistral para a direção da zona de
cisalhamento dúctil), feições de cavalgamento e outras. Este
evento compressivo teria ocorrido no Paleoproterozóico (as
rochas mais antigas da área apresentarem idades de 2,24 Ga)
até aproximadamente 1,8 Ga, (que é a idade dos granitos
anorogênicos pertencentes à Suíte Intrusiva Teles Pires).

A intensa deformação de caráter dúctil, dúctil-rúptil
(provocada pelo evento compressivo com S

1
 em torno de

N80ºE) é evidenciada nas rochas do Complexo Bacaeri-
Mogno, Seqüência Metavulcanossedimentar Cabeça,
Complexo Nova Monte Verde, Tonalito Vitória e Suíte
Vulcânica Colíder pela foliação milonítica muito
proeminente e, no caso do Tonalito Vitória, pela orientação
dos fenocristais de plagioclásio segundo a direção N60ºW
(paralela à foliação milonítica). A partir desta idade,
passaram a predominar movimentos transtensivos na área,
provocando reativações das antigas zonas de fraqueza
crustal, favorecendo a intrusão das rochas pertencentes à
Suíte Intrusiva Teles Pires (Madrucci 2000).

A Formação Dardanelos está deformada também,
porém de modo predominantemente rúptil (foliações
cataclásticas) e está verticalizada nas proximidades dos
contatos com a Suíte Vulcânica Colíder, o que também indica
um movimento transtensivo anterior, que criou as condições
favoráveis para o alojamento dos granitos anorogênicos e para
a formação da bacia onde foram depositados os sedimentos
da Formação Dardanelos.

Da mesma maneira que Madrucci (2000), Filho et al.
(2001a) também identificaram um domínio dúctil e um
domínio rúptil na região estudada. O domínio dúctil está
associado às rochas de médio a alto grau e mostra estilo
deformacional progressivo compressional de SW para NE,
culminando com uma zona de underthrust colocando terrenos
de alto grau sob as suítes plutono-vulcânicas pouco
deformadas. Zonas de cisalhamento dúctil NW-SE e E-W
quilométricas, com cinemática conjugada sinistral e dextral
transpressionadas e oblíquas são dominantes (Filho et al.
2001a).
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O domínio rúptil-dúctil representa os terrenos pouco
deformados do DGV e coberturas sedimentares proterozóicas.
É caracterizado pela presença de zonas de cisalhamento
centimétricas a métricas, na maioria das vezes descontínuas,
formadas a partir da nucleação de fraturas e/ou falhas com
direções NW-SE e E-W com cinemática transcorrente sinistral
e N-S dextral. São desenvolvidas a partir de um sistema
compressivo, com S

1
 em torno de N50ºE. Nestas

descontinuidades tectônicas alojaram-se as principais
mineralizações auríferas na região (Filho et al. 2001a).

As mineralizações de ouro da província Alta Floresta
ocorrem associadas a veios de quartzo, brechas e stockworks.
A maioria dos depósitos de ouro em veios de quartzo está
regionalmente relacionada a um mega-sistema de
cisalhamento transcorrente sinistral, de direção ESE-WNW
(Ribeiro et al. 2001).

Segundo Barros et al. (1999), o ambiente geológico
mais favorável à geração de depósitos auríferos nesta região
constitui uma provável seqüência metavulcanossedimentar
(Seqüência Metavulcanossedimentar Cabeça), representada

por quartzitos, quartzo-sericita xistos, granada-sericita xistos
e metacherts, em variados graus de deformação, localmente
intrudidos por rochas granodioríticas “pré-Uatumã”. Esta
seqüência está condicionada à zona de cisalhamento dúctil
de direção geral N60º-70ºW, com notável transposição de
megaestruturas. Os raros corpos filoneanos até então
descobertos são de pequena dimensão e alto teor, e estão
alojados preferencialmente ao longo das direções N20o-30oE
e N5o-15oW (Barros et al., 1999). Contudo, Ribeiro et al.
(2001) estudando a mesma região (Filão do Fabiano também
denominado de Filão do Fabinho) descrevem a ocorrência
como veios de quartzo com ouro, dobrados e boudinados,
sendo a direção do bandamento dobrado N50º-60ºW (que
corresponde a direção da zona de cisalhamento transcorrente
sinistral).

A figura 4 esquematiza o modelo de uma zona de
cisalhamento transcorrente sinistral, de direção N60º-70ºW
(S

1
 em torno de N80ºE) e as estruturas que nela se

desenvolvem, conforme observado na área de estudo, de modo
bastante simplificado.

Figura 4 - a - Esquema em planta de uma zona de cisalhamento transcorrente sinistral e a localização da área de estudo na zona de cisalhamento
(modificada de Christie-Blick e Biddle 1985).
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MATERIAIS E MÉTODOS
Foram utilizados os seguintes materiais: a) imagem

TM-Landsat 5 (bandas 1, 2, 3, 4, 5 e 7), órbita ponto 227/067,
com data de aquisição 21 de junho de 1984, resolução espacial
de 30 metros, em formato digital e papel; b) mapa da rede de
drenagem, escala 1:250.000, gerado pela complementação da
rede de drenagem da carta topográfica Ilha Vinte e Quatro de
Maio com o auxílio da imagem TM-Landsat (Figura 5); c) dados
de campo, na forma de descrições de rochas e medidas
estruturais, obtidos pelos autores e também fornecidos pela
Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) e
Companhia Mato-Grossense de Mineração (METAMAT).

O método utilizado consistiu em três etapas:
a) fotointerpretação das imagens TM-Landsat e geração dos
mapas de isofreqüência de zonas de juntas e morfoestrutural;
b) geração dos produtos integrados TM- mapa de
isofreqüência de zonas de juntas e TM- mapa morfoestrutural;
c) fotointerpretação dos produtos integrados e análise conjunta
desses produtos com os dados de campo.

Na etapa de fotointerpretação das imagens foi
utilizado o método sistemático desenvolvido por Soares e
Fiori (1976), adaptado para aplicações em imagens de satélite
por Veneziani e Anjos (1982). Este método consiste na
fotoleitura: reconhecimento dos elementos texturais e de
interesse; fotoanálise: reconhecimento das leis e da
complexidade de organização dos elementos texturais de
interesse; e na fotointerpretação: estabelecimento da
correspondência entre a imagem fotográfica e o modelo do
fenômeno registrado no terreno, isto é, através da
interpretação da imagem de satélite faz-se o reconhecimento
de feições texturais que indiquem os prováveis movimentos
tectônicos. Após realizada esta etapa, deve-se associar um
modelo teórico pré-existente na literatura às interpretações
realizadas, inclusive com as direções dos campos de tensões.
Por último, é de fundamental importância que seja realizada
a etapa de campo, para a confirmação do modelo teórico
adotado para a área de estudo (através de descrições
litológicas e medidas estruturais).

Elaboração do mapa de isofreqüência de zonas de juntas
Adotou-se o conceito de zonas de juntas de Plika

(1974), que se refere aos sistemas de fraturas paralelos a
subparalelos, com espaçamento bem definido (centimétrico
a métrico), estendem-se até centenas de quilômetros e podem
atingir grandes profundidades.

Foram delineadas as feições lineares retilíneas de
drenagem, pois estas representam a intersecção de planos de
fratura verticais a subverticais com a superfície do terreno
(Veneziani, 1987). Isto é importante porque os sistemas de
fraturas verticais que se estendem por quilômetros até centenas
de quilômetros são representantes de linhas de fraqueza
crustal, reativadas por processos distensivos. Já as feições
ligeiramente a medianamente curvilíneas, representam a
intersecção de planos de fraturas com médios a baixos ângulos

de mergulho (devido aos efeitos erosivos) e normalmente são
resultantes de deformações localizadas, como dobras
flexurais. Neste caso iriam comprometer a análise para a
definição das antigas linhas de fraqueza crustal reativadas.

Adotou-se um valor arbitrário de 0,3 cm, que
corresponde a 750 m no terreno (escala 1:250.000), conforme
mostra a Figura 6. Após a contagem destas feições, utilizando-
se uma grade de 2 x 2 cm, foi feita a interpolação manual
desses valores, gerando-se o mapa de isofreqüência de zonas
de juntas.

A partir do mapa de isofreqüência de zonas de juntas
foram identificados os eixos de máxima distribuição destas
zonas. Esses eixos representam as direções de fraqueza crustal
que controlam a distribuição dos sistemas de fraturas. Por
exemplo, um eixo de direção N-S pode se constituir numa
zona de fraqueza crustal e controlar a distribuição de
fraturamentos de direção E-W.

Este mapa foi digitalizado, atribuindo-se valores às
classes e posteriormente foi realizada uma interpolação
(vizinho mais próximo), de modo a obter como resultado uma
imagem em níveis de cinza com os valores relativos às classes
inicialmente definidas. A partir da imagem em níveis de cinza,
foi possível através da aplicação da tabela de pseudocores no
programa PCI (EASI-PACE 1997) atribuir cores às classes
existentes, facilitando a interpretação.

Elaboração do mapa morfoestrutural
A elaboração do mapa morfoestrutural em regiões

cristalinas se baseia em duas premissas fundamentais: a)
esforços compressivos significativos, capazes de gerar
deformações dúcteis nas rochas, encerraram-se no final do
Neoproterozóico em todo o território brasileiro, de um modo
geral, lembrando-se que a maioria das mineralizações auríferas
na Província Alta Floresta estão relacionadas, segundo Ribeiro
et al. (2001), ao Arco Magmático Juruena (1,75 – 1,82 Ga).
A partir do final do Neoproterozóico, passaram a predominar
esforços distensivos. Um pico de distensão generalizada
ocorreu no Mesozóico, representado por derrames e intrusões
magmáticas. Outro pico ocorreu no Terciário, com a formação
de bacias, tais como a de São Paulo e Taubaté; b) esse
tectonismo distensivo provocou a reativação das antigas linhas
de fraqueza crustal, que até o final do Pré-Cambriano exerciam
controles deformacionais compressivos. O movimento dos
blocos, por gravidade, nas regiões cristalinas envolveu todo
o pacote litoestrutural preexistente, soerguendo-o em
determinados locais e rebaixando-o em outros, isto é, gerando
flexuras de dimensões quilométricas e até em escala de
afloramentos. Os baixos e altos estruturais determinados por
essas flexuras estão refletidos na rede de drenagem atual.

O mapa morfoestrutural foi elaborado a partir dos
mapas de drenagem e de lineamentos estruturais. Os
lineamentos estruturais foram obtidos através da delineação
dos alinhamentos das feições lineares de drenagem na
imagem TM.
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Figura 6 - Mapa de zonas de juntas (feições retilíneas de drenagem).

Figura 5 - Mapa da rede de drenagem.
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Através da análise das simetrias e assimetrias da rede
de drenagem e da tropia, bem como dos limites dos blocos
determinados pelas antigas linhas de fraqueza crustal, foram
delineadas curvas não cotadas que representam as flexuras
regionais (altos e baixos estruturais).

Depois de confeccionado, o mapa de morfoestruturas
foi digitalizado, atribuindo-se valores para cada linha.
Posteriormente, gerou-se uma grade regular, seguida de um
modelo numérico de terreno, no formato imagem. A partir da
imagem em níveis de cinza, foi possível através da tabela de
pseudocores no programa PCI (EASI-PACE 1997) atribuir
cores às classes existentes, auxiliando a interpretação.

Geração de produtos integrados
A geração de produtos integrados TM-mapa

morfoestrutural e TM-mapa de isofreqüência de zonas de
juntas foi realizado através do método Intensity (intensidade)
– Hue (matiz) – Saturation (saturação) - IHS. Segundo Harris
et al. (1994), esta técnica de integração de dados é a mais
flexível e que apresenta o melhor desempenho para a
combinação e integração dos dados multifontes, pois através
dela é possível: i) um controle individual para cada parâmetro
de cor (intensidade, matiz e saturação) permitindo um maior
controle do processo de integração; ii) preservação das
características espectrais dos dados de entrada (diretamente
associado à eficiência da integração); iii) melhor
interpretabilidade das cores, que no produto final refletem as
características originais dos dados utilizados para modular o
matiz, condizendo com a verdade terrestre; iv) produção de
um amplo intervalo de cores (as cores são a fonte para a
exibição de informações).

A geração dos produtos integrados neste trabalho foi
realizada através do programa PCI (EASI-PACE 1997) e pode
ser descrita sucintamente da seguinte forma: a) após a geração
da tabela de pseudocores (RGB para cada um dos mapas),
faz-se a conversão para o espaço RGB; b) transformação RGB
para IHS (através do modelo hexacônico), utilizando-se os
canais obtidos no item a; c) substituição dos canais intensidade
(I) pela imagem TM-Landsat, banda 4, realçada linearmente,
saturação (S) por um valor constante (nível de cinza=40) e
manutenção do canal de matiz (H) original, referente a cada
um dos mapas; d) retorno ao espaço RGB, através da aplicação
inversa IHS para RGB. Detalhes sobre a etapa de integração
das imagens podem ser encontrados em Madrucci (2000).

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Mapa de isofreqüência de zonas de juntas

Foram definidas 8 classes de densidade de sistemas
de fraturas, mostrando o zoneamento das áreas com maior
concentração de deformação rúptil (Fig. 7). Os eixos de
distribuição destes sistemas são correlacionáveis às direções
de fraquezas crustais mais antigas que em fase posterior
de reativação distensiva foram responsáveis pelo controle
do desenvolvimento de novos sistemas de fraturamento.

As maiores freqüências estão relacionadas principalmente
com a Seqüência Metavulcanossedimentar Cabeça, com os
quartzitos da Formação Dardanelos e com as rochas vulcânicas
pertencentes ao Magmatismo Teles Pires.

As áreas de al ta freqüência apresentam-se
alongadas, com eixos máximos nas direções N-S, E-W,
N40ºW, N60ºW, N20ºE e N80ºE, que correspondem às
orientações das fraturas do tipo X, R, P, Y, R’ e T do
modelo teórico empírico de Riedel e Christie-Blick e
Biddle (1985), que se adapta para a área de estudo.
Durante a fase transtensiva as direções das fraturas (juntas
e/ou falhas) R´ Y e X apresentaram movimentos dextrais
(R’) e sinistrais (Y e X).

As direções dos filões auríferos conhecidos são
aproximadamente N35ºE, N65ºW, N5ºW (que correspondem
às fraturas tipo R’, Y e X, respectivamente) que coincidem
com os eixos de máxima distribuição de fraturas. Valente
(1988) identificou o filão do Fabiano como pertencente ao
sistema Y (direção N60º-70ºW, sinistral).

No local dos garimpos (filão do Rato e do Fabiano),
os autores não conseguiram realizar medidas estruturais
precisas, devido à dificuldade de acessos e à inundação
ocorrida no local. Porém, nos demais afloramentos visitados,
foi possível identificar, através de indicadores cinemáticos,
movimentos dextrais nas fraturas de direção N35ºE, e
sinistrais nas direções N65ºW, N5ºW.

Uma grande vantagem apresentada pelo mapa de
isofreqüência de zonas de juntas é que, ao representar as zonas
de fraqueza crustal, ele indica as direções dos sistemas de
fraturamentos e, portanto, provavelmente as direções dos
filões mineralizados em ouro, que se encontram encaixados
nessas fraturas. Valente (1998) sugere, através de dados de
campo, que o Filão do Fabiano esteja relacionado ao sistema
de fraturas transcorrentes sinistrais de direção aproximada
N60ºW que correspondem às fraturas do tipo Y de Riedel.  A
figura 5 apresenta o produto integrado TM e mapa de
isofreqüência de zonas de juntas.

Mapa morfoestrutural
A figura 8 apresenta o produto integrado TM e mapa

morfoestrutural. Analisando-se este mapa, nota-se que as
morfoestruturas estão condicionadas a um padrão marcado
por altos e baixos estruturais, com suas formas e direções
orientadas segundo as variações dos lineamentos presentes,
que delimitam os limites dos blocos. Estes blocos podem ser
identificados como compartimentos tectono-estruturais,
geralmente delimitados por grandes lineamentos estruturais,
que representam linhas de fraqueza, impostas por
fraturamentos regionais. Assim sendo, as feições estruturais
positivas e negativas (altos e baixos estruturais) estão
condicionadas aos basculamentos dos blocos.

As rochas da Formação Dardanelos encontravam-se
num baixo morfoestrutural (bacia sedimentar) e as rochas
pertencentes ao Complexo Bacaeri-Mogno e à Seqüência
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Figura 8 - Produto integrado TM e mapa morfoestrutural.

Figura 7 - Produto integrado TM e isofreqüência de zonas de juntas.
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Metavulcanossedimentar Cabeça encontravam-se num alto
morfoestrutural, sendo estes últimos mais intensamente
erodidos. Porém, no Terciário, o movimento de blocos por
gravidade envolveu todo o pacote litoestrutural pré-existente,
soerguendo-os na região onde afloram as rochas da Formação
Dardanelos e da Suíte Intrusiva Teles Pires e rebaixando-os
na região onde afloram as rochas do Complexo Nova Monte
Verde. Dessa forma, desde o Terciário, as rochas Formação
Dardanelos, Suíte Intrusiva Teles Pires e Suíte Vulcânica
Colíder estão sendo erodidas mais intensamente do que as
rochas da Seqüência Metavulcanossedimentar Cabeça, dos
complexos Bacaeri-Mogno e Nova Monte Verde e do Tonalito
Vitória.

Assim sendo, a importância deste mapa, com relação
às mineralizações auríferas, reside na identificação dos altos
e baixos estruturais, que indicarão as regiões mais e menos
erodidas. As regiões representadas por altos terão menor
possibilidade de conservar os filões auríferos, pois estes
certamente já foram erodidos junto com as rochas encaixantes.
O distrito garimpeiro Cabeça, onde se localizam os filões do
Rato e do Fabiano, encontra-se na Seqüência
Metavulcanossedimentar Cabeça, que pertence a uma região
de transição entre um baixo e um alto morfoestrutural. Isto
significa que pertencem a uma área intensamente fraturada,
porém preservada.

Mineralizações auríferas
Segundo Siqueira (1997) ainda existem dúvidas sobre

a fonte do ouro primário que poderia vir de zonas profundas
da crosta ou através da migração a partir de terrenos
tonalíticos. Alternativamente, na área em estudo, as
mineralizações podem estar associadas ao próprio
metamorfismo da Seqüência Metavulcanossedimentar
Cabeça, através de reações de devolatilização. Ribeiro et al.
(2001) sugerem que os depósitos de ouro da Província Alta
Floresta estejam relacionados a eventos tectono-magmáticos
que ocorreram em um determinado intervalo de tempo e que
foram responsáveis pela formação de pelo menos dois arcos
magmáticos coalescentes de idade paleoproterozóica, o mais
velho relacionado a arcos magmáticos da Província Tapajós
(1,87 a 1,9 Ga) e o mais jovem ao Arco Magmático Juruena
(1.75 a 1,82 Ga), ao qual se relaciona a maioria dos depósitos
de ouro desta província.

 As concentrações de ouro podem ter sido formadas
durante o evento transcorrente ou ocasionada pela reativação
das zonas de cisalhamento. Segundo Ribeiro et al. (2001), as
mineralizações de ouro primário na Província Alta Floresta
ocorrem associadas a veios de quartzo, brechas e stockworks,
e estão regionalmente relacionadas a um mega-sistema de
cisalhamento transcorrente sinistral rúptil a rúptil-dúctil, de
direção ESSE/WNW, formado por compressão principal
N50ºE. Os principais depósitos estão localizados em fraturas
subsidiárias de 2a e 3a ordem, extensionais e de cisalhamento,
de natureza rúptil (fraturas extensionais), rúptil-dúctil (zonas

miloníticas, nucleadas em falhas) ou dúctil (zonas dobradas
e metamorfisadas regionalmente).

As mineralizações podem ocorrer na forma de filões
nas estruturas rúpteis, rúpteis-dúcteis (T, X e R’), na forma
disseminada, em charneira de dobras com eixos verticais ou
filões boudinados e dobrados ao longo das estruturas dúcteis
(Y, R e P).

Segundo Ribeiro et al. (2001), o depósito de ouro do
Fabinho (também denominado de Fabiano), hospedado em
rochas da Seqüência Metavulcanossedimentar Cabeça, está
associado a um domínio dúctil, com presença de dobras
isoclinais, e bandamento dobrado, com direção N50º-60ºW,
subvertical, onde os veios de quartzo apresentam-se dobrados
e boudinados.

Os sistemas de fraturas, descritos no modelo
teórico empírico adotado para a área de estudo, possuem
as seguintes direções: N75º-90ºW (R), N60º-70ºW (Y),
N30º-50ºW (P), N0º-15ºW (X), N20º-35ºE (R’) e N70º-
N80ºE (T). Essas direções são observadas nos eixos de
máxima distribuição de zonas de juntas, os quais
representam as direções de fraqueza crustal, controlando
a distribuição de sistemas de fraturamentos na área. As
direções Y, X e R’ do modelo adotado, coincidem com as
direções dos filões mineralizados presentes na área, que
são N65ºW, N5ºW e N35ºE.

Porém, para que isso seja efetivamente comprovado
há a necessidade de estudos mais detalhados dos veios
mineralizados, tais como estudo das relações geométricas dos
sistemas de veios com as estruturas hospedeiras, análises
texturais e de estrutura interna dos veios, etc.

CONCLUSÕES
A interpretação das imagens TM-Landsat para o estudo

tectônico-estrutural da região mostrou-se bastante eficaz. A
partir deste estudo foi possível correlacionar o controle
estrutural dos filões mineralizados com as direções das
estruturas rúpteis a dúcteis-rúpteis do modelo de deformação
adotado (Riedel). A compreensão da tectônica transcorrente
que ocorreu na área também contribuiu para o estudo das
mineralizações auríferas.

O mapa de isofreqüência de zonas de juntas indica as
antigas zonas de fraqueza crustal (eixos de distribuição de
fraturas), bem como as áreas com maior concentração de
deformação rúptil, dúctil-rútil. O mapa morfoestrutural está
relacionado com a fase tectônica distensiva que ocorreu na
área no Terciário, reativando as antigas zonas de fraqueza
crustal (que já continham as mineralizações auríferas), e que
até o final do Pré-Cambriano exerciam controles
deformacionais compressivos (s

1
 aproximadamente N80ºE),

fornecendo o posicionamento e o basculamento dos blocos
(altos e baixo morfoestruturais), contribuindo para o
reconhecimento de áreas proterozóicas atualmente mais
preservadas e mais erodidas, auxiliando na determinação de
regiões onde as mineralizações foram preservadas.
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Os filões auríferos (Rato e Fabiano) estão presentes
nas regiões relativamente mais fraturadas (mapa de
isofreqüência de zonas de juntas). As orientações dos filões
nas direções N35ºE, N65ºW e N5ºW (conforme apresentado
por Barros et al. 1999) coincidem com os eixos de máxima
distribuição de sistemas de fraturas (que representam as
regiões de maior fraqueza crustal) e com as direções R’, Y e
X do modelo teórico adotado para a área de estudo.

No mapa morfoestrutural, estes filões estão localizados
em regiões intermediárias entre altos e baixos
morfoestruturais, o que significa que pertencem a uma área
intensamente fraturada, porém preservada. Os altos terão
menor possibilidade de conservar os filões auríferos, pois estes
certamente já foram erodidos junto com as rochas encaixantes.

Porém, é necessário que sejam realizados estudos
geológicos mais específicos nos veios mineralizados, como
estruturais (que envolvam a análise de fraturamentos, análise
de indicadores cinemáticos, associações espaciais e temporais)
e texturais; geocronológicos, para determinar as relações
temporais entre deposição do minério e as suas rochas e
estruturas hospedeiras, entre outros, para o melhor
entendimento das mineralizações auríferas na região.
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ABSTRACT

INTEGRATION OF AIRBORNE GEOPHYSICAL DATA AND REMOTE SENSING IMAGES AS A TOOL FOR GEOLOGIC
MAPPING IN THE AMAZONIAN REGION: THE EXAMPLE OF THE PROMIN-RENCA PROJECT

This paper presents an integrated approach to geologic mapping, by the use of high-definition airborne geophysical data, along
with remote sensing data (JERS 1 and LANDSAT TM5) and geological information. Innovations in the data processing allowed the
elaboration of several products, applied on definition of tectonic domains, geologic units and structural lineaments. The aerogeophysical
data are presented on the following products: magnetic maps, including anomalous magnetic field, amplitude of the analytic signal, and
magnetic field first vertical derivative; gamma-ray spectrometry maps, represented by total count, discriminated potassium, uranium,
thorium equivalents and ternary composition Additional integrated products were built using geophysical images and remote sense images.

The potentiality of the products to geologic mapping is illustrated by specific examples. It was verified that magnetic and gamma-
ray spectrometric maps were very useful to define limits of tectonic domains. Individually, magnetic maps were helpful in the structural
characterization of the domains, while gamma-ray spectrometric maps were more valuable in the mapping of different lithologic units.
Products that integrate geophysical and geomorphologic signatures of the lithologic groups, showed high potential to highlight geologic
contacts and tectonic structures.

The integration of airbone geophysical data, remote sense images and geologic data, demonstrated to be a fundamental tool for
geologic mapping, allowing the production of consistent maps with additional valuable geologic and structural information, in a shorter
time, minimizing the difficulties of acquisition of geologic field information in amazonian areas.

Keywords: geologic mapping, aerogeophysics, remote sensing, Amazonian Craton

RESUMO

Este artigo ilustra as vantagens do uso de técnicas modernas em mapeamento geológico, baseadas na integração de dados aerogeofísicos
magnéticos e gamaespectrométricos de alta resolução, imagens de sensores remotos (JERS 1e LANDSAT TM5) e informações geológicas, aplicadas
na região nordeste do Cráton Amazônico, através do Projeto Promin-RENCA, desenvolvido pela Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais.

Novas técnicas de processamento digital de imagens e de interpretação qualitativa de dados geofísicos permitiram a geração de
diversos produtos, utilizados na delimitação de domínios tectônicos, e na avaliação da distribuição de unidades litológicas e grandes
feições estruturais. Foram elaborados e utilizados neste estudo os mapas magnéticos do campo magnético anômalo, de amplitude do sinal
analítico e da primeira derivada vertical do campo magnético anômalo, e os mapas gamaespectrométricos de contagem total e dos canais
individuais de tório, urânio e potássio discriminados ou em composição ternária. Produtos híbridos obtidos pela integração de imagens
geofísicas e imagens de sensores remotos também foram amplamente utilizados.

Exemplos selecionados ilustram as potencialidades dos diversos produtos para uso em mapeamento geológico. De maneira
geral, os mapas magnéticos e gamaespectrométricos foram eficazes na delimitação de grandes domínios tectônicos. Individualmente, os
mapas magnéticos permitiram a caracterização estrutural dos referidos domínios e a identificação de unidades litológicas específicas,
como corpos de formação ferrífera, enquanto que os mapas gamaespectrométricos foram de grande valia na delimitação de diferentes
unidades litológicas. Os produtos integrados permitiram a avaliação simultânea das assinaturas geofísicas e geomorfológicas dos diversos
conjuntos litológicos, revelando-se importantes na delimitação de contatos geológicos e lineamentos estruturais.

A integração de dados aerogeofísicos, imagens de sensores remotos e informações geológicas demonstrou ser uma importante
ferramenta de mapeamento, permitindo a elaboração de mapas mais consistentes, com informações geológicas e estruturais mais confiáveis,
em tempo mais reduzido, minimizando as dificuldades de aquisição de dados de campo em levantamentos realizados em áreas amazônicas.

Palavras-chave: mapeamento geológico, aerogeofísica, sensoriamento remoto, Cráton Amazônico
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INTRODUÇÃO
Visando subsidiar o mapeamento geológico em regiões

com potencialidades geoeconômicas, em especial aquelas
situadas na região amazônica, a Companhia de Pesquisa de
Recursos Minerais (CPRM) iniciou em 1999 um programa
de levantamentos aerogeofísicos de alta resolução, incluindo
magnetometria e gamaespectometria, de uma área situada no
SE do Amapá e NW do Pará (Fig. 1), totalizando cerca de
24.300 km2 e abrangendo a denominada Reserva Nacional
do Cobre e Associados (RENCA).

Subseqüentemente a este aerolevantamento, foi
implementado em 2000 o Projeto Província Mineral da
RENCA, ora em desenvolvimento, que tem como objetivo
principal a cartografia geológica em semidetalhe da área da
RENCA e adjacências (Fig.  1), a qual representa uma das
regiões menos conhecidas do território nacional. O Projeto
Promin-RENCA prevê em sua concepção a utilização de
dados aerogeofísicos subsidiando a cartografia geológica,
visando a melhoria da qualidade do mapeamento, através da
produção de mapas em tempo reduzido e com informações
geológicas e estruturais mais confiáveis.

A aplicação de dados aerogeofísicos de alta resolução
em mapeamento geológico, representa uma ferramenta ímpar
que proporciona uma melhor compreensão da geologia
regional, através da análise de diversos produtos, obtidos por
técnicas modernas de processamento digital de dados. Esta
metodologia tem sido amplamente empregada (Cooke et al.
1989, Webster et al. 1989, Jaques et al. 1997, Gunn et al.
1997), tendo sido Boyd (1967) um dos primeiros a destacar
os princípios de integração de dados de levantamentos
aeromagnéticos em programas de mapeamento geológico.

O presente trabalho propõe-se essencialmente mostrar
a importância da integração dos produtos obtidos através do
processamento digital dos dados aerogeofísicos disponíveis
com produtos de sensores remotos e dados geológicos. Isto é
ilustrado a partir de exemplos específicos que revelam a
eficácia destes produtos e do procedimento metodológico
adotado como ferramenta para o mapeamento geológico na
região estudada e, por extensão, em outros domínios do Cráton
Amazônico.

NATUREZA DOS DADOS AEROGEOFÍSICOS
Os dados aerogeofísicos utilizados neste trabalho

foram obtidos no Projeto Aerogeofísico da RENCA (CPRM
1999), que cobre cerca de 60% da área do Projeto Promin-
RENCA (Fig. 1). Os perfis gamaespectométricos e
magnetométricos foram realizados com altura de vôo fixada
em 100 m sobre o terreno, com linhas de vôo espaçadas em
500 m, alinhadas na direção N45ºE, ortogonais à direção
principal da estruturação regional, e linhas de controle
espaçadas em 10.000 m, dispostas na direção N45ºW.

Recobrindo todo o polígono de trabalho estão
disponíveis, adicionalmente, dados magnetométricos e
radiométricos dos projetos aerogeofísicos Jari-Rio Negro

Leste (CPRM/DNPM 1978) e Jari-Rio Negro Leste II
(CPRM/DNPM 1979), ambos executados com altura de vôo
de 150 m, espaçamento entre linhas de vôo de 2.000 m e
direção N-S, com linhas de controle na direção N45ºE. Estes
dados foram utilizados no intuito de assegurar a cobertura do
restante da área com dados aerogeofísicos. Entretanto, neste
trabalho não foi realizada a integração digital das duas bases
de dados, devido principalmente as deficiências em termos
de posicionamento e resolução dos sistemas de aquisição dos
dados dos projetos Jari-Rio Negro Leste. Tal integração
envolveria um trabalho extenso de pré-processamento e
processamento de dados, que não se adequou no cronograma
de trabalho.

Isles et al. (1990) sugerem que a escala ideal para
compilação de dados aerogeofísicos é aquela em que um
centímetro no mapa representa aproximadamente o
espaçamento entre as linhas de vôo. Com base nisso pode-se
considerar que os dados do Projeto Aerogeofísico RENCA
(CPRM 1999) são compatíveis com as escalas de trabalho de
1:250.000 e 1:100.000 adotadas para o Projeto Promin-
RENCA, enquanto que aqueles obtidos nos aerolevantamentos
anteriores são compatíveis apenas com a primeira.

ATIVIDADES REALIZADAS
O conjunto de atividades realizadas que culminaram

com a elaboração de mapas geológicos, é sumarizado nos
seguintes itens:

- O processamento dos dados aerogeofísicos foi
efetuado através do programa OASIS Montaj Inc. GEOSOFT
5.0. Os dados aerogeofísicos foram avaliados quanto à
presença de inconsistências e quanto ao posicionamento das
linhas de vôo. A disposição geral das linhas de vôo não
apresentou grandes problemas, excetuando-se os dados dos
projetos Jari-Rio Negro Leste, onde foram identificados alguns
desvios no que seria seu posicionamento ideal, devido ao
precário sistema de posicionamento usado na época (centros
das fotos da câmara de posicionamento sobre fotomosaico
semi-controlado). Os dados foram interpolados em malhas
regulares, utilizando-se o método da curvatura mínima. Como
o nivelamento convencional dos dados aerogeofísicos,
utilizando linhas de vôo transversais às de medida, sempre
deixa algumas imperfeições na representação espacial
mencionada, para minimizar os seus efeitos fez-se uso de
técnicas de micronivelamento (Minty 1991).

A extração do IGRF (International Geomagnetic
Reference Field) nos dados magnéticos foi efetuada
utilizando-se um algorítmo do Geosoft-Oasis Montaj 5.07,
aplicado em toda a base de dados, ponto a ponto, calculando-
se então o campo magnético anômalo.

A análise do relevo referente ao campo magnético
anômalo foi auxiliada por suas transformações lineares,
principalmente referentes à amplitude do sinal analítico,
demarcando a posição das fontes magnéticas, fundamental
na caracterização dos domínios magnéticos e feições lineares.
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Foi adquirida ainda a derivada vertical do campo magnético
anômalo, para compreensão das posições espaciais relativas
destas fontes e demarcação dos lineamentos estruturais.

A análise espacial dos dados gamaespectrométricos
foi efetuada nos canais de K, U e Th, bem como no canal de
contagem total. Foram utilizadas ainda imagens ternárias (K,
Th e U) do tipo RBG e CMY.

As imagens geofísicas produzidas sofreram o processo
de sombreamento, com direção e inclinação de 45º, ortogonal
à principal direção estrutural da área. Na escala de cores adotada
para o presente trabalho, a cor vermelha representa altos valores,
alta amplitude do sinal analítico, ou altos gradientes, enquanto
que a cor azul representa os baixos correspondentes.  Em relação
às imagens ternárias, às três bandas K, U e Th foram atribuídas
as cores vermelho, verde e azul, respectivamente, quando
utilizou-se o modelo de cor RGB, ou ciano, magenta e amarelo,
segundo o modelo de cor CMY. A análise foi baseada nas cores
finais, resultantes da combinação das cores nas imagens
componentes, as quais refletem diretamente os teores de K, U
e Th em cada porção da área ou unidade interpretada. Assim, a
cor final para uma região com elevados teores de K, U e Th
numa imagem RGB mostra-se branca e, inversamente, outra

com baixos teores mostra-se preta. Em uma imagem tipo CMY,
domínios com elevados teores de K, U e Th apresentam uma
cor preta e os baixos valores a cor branca.

Os princípios de imageamento geofísico utilizados neste
trabalho estão descritos em detalhe em Milligan e Gunn (1997).

- Foi realizado o georreferenciamento de imagens
microondas do radar JERS 1 e óticas do satélite Landsat TM5,
através do programa EnviRT 3.4, a partir de coordenadas
obtidas no campo com GPS, em pontos com características
fisiográficas particulares, tais como bifurcações entre
drenagens e extremidades de ilhas.

- Foram confeccionadas bases cartográficas a partir
da interpretação das imagens JERS 1 e Landsat TM5
georreferenciadas, em ambiente de SIG, utilizando-se
plataforma Arc View 3.2. Posteriormente, as bases
mencionadas foram exportadas para o Maxicad (1998), onde
foram digitalizados os mapas geológicos finais.

- Produtos integrados foram elaborados no Adobe
Photoshop 5.1, compostos a partir da sobreposição de imagens
geofísicas com as de sensoriamento remoto, posicionadas a
partir de coordenadas geográficas conhecidas, atribuindo-se
diferentes padrões de transparência à imagem geofísica.
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Figura 1-  Localização da área do Projeto Promin-RENCA, contendo o polígono da área do Projeto Aerogeofísico  da RENCA.
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- A interpretação qualitativa das imagens geofísicas e
produtos integrados foi feita diretamente no monitor e/ou a
partir da análise de seus mapas. A interpretação dos mapas
geofísicos constou inicialmente na individualização dos
grandes domínios com propriedades físicas características,
na delimitação e avaliação de diversas unidades geofísicas e
lineamentos, o que possibilitou a caracterização geofísico-
estrutural interna de cada domínio.

Na análise dos produtos integrados buscou-se
essencialmente correlacionar unidades e lineamentos
geofísicos (magnéticos e radiométricos) às feições
geomorfológicas, possibilitando a demarcação de possíveis
contatos geológicos e lineamentos estruturais.

- Foi realizado o levantamento dos dados geológicos
disponíveis, como informações de campo, dados petrográficos
e geocronológicos, obtidos pelo Projeto Promin-RENCA ou
compilados de projetos anteriores.

- Finalmente, foram confrontados dados geológicos,
mapas geofísicos e produtos integrados interpretados,
culminando com a elaboração dos mapas geológicos.

CONTEXTO GEOLÓGICO
Três terrenos tectonoestratigráficos foram identificados

na região estudada (Ricci et al. 2001), os quais apresentam
contrastes significativos em termos de associações litológicas,
grau metamórfico e idades das assembléias de embasamento,
além de notáveis diferenças nas assinaturas estruturais e
geofísicas. Foram denominados Terreno Antigo Cupixi–
Tartarugal Grande (TACTG), Cinturão Jari (CJ) e Orógeno
Carecuru–Paru (OCP). Apresentam-se estruturados segundo
a direção NW-SE e são articulados através de grandes zonas
de cisalhamento direcionais, representadas pelos lineamentos
Ipitinga e Cupixi (Figs. 2 e 3).

O Terreno Antigo Cupixi-Tartarugal Grande é dominado
litologicamente por ortognaisses tonalíticos e granodioríticos
e migmatitos, de fácies anfibolito, inseridos no Complexo
Tumucumaque, que apresentou uma idade Pb-Pb de 2,85 Ga
em monocristais de zircão (Avelar et al. 2001).

No Cinturão Jari dominam rochas de alto grau
metamórfico na assembléia de embasamento. São
representadas por gnaisses granulíticos (ortognaisses
enderbíticos, chanoenderbíticos e máficos) do Complexo Jari-
Guaribas, ortognaisses graníticos da transição anfibolito/
granulito, inseridos no Complexo Baixo Mapari, rochas
metassedimentares granulitizadas do Complexo Iratapuru e
ortognaisses tonalíticos e granodioríticos, de médio grau
metamórfico, do Complexo Guianense. Determinações
geocronológicas (Pb-Pb em zircão) indicaram idades
neoarqueanas de 2,79 Ga e 2,65 Ga para os protólitos ígneos
dos gnaisses dos complexos Jari-Guaribas e Guianense,
respectivamente (Rosa Costa et al. 2001).

O Cinturão Jari é balizado por grandes lineamentos
transcorrentes (Ipitinga e Cupixi) de direção NW-SE, que
controlam a distribuição espacial das seqüências tipo

greenstone do Grupo Vila Nova, posicionada no limite com
o TACTG, e do Grupo Ipitinga, no limite com o OCP. Estas
seqüências apresentam-se metamorfizadas na fácies xisto
verde a anfibolito, e são representadas, dominantemente, por
rochas metavulcânicas máfica-ultramáficas, rochas
metassedimentares químico-exalativas (formações ferríferas
fácies óxido e silicato) e clásticas (quartzitos e xistos pelíticos
e psamíticos). Uma faixa de supracrustais denominada de
Seqüência Samaúma, composta por rochas metamáficas,
metaultramáficas, formações ferríferas e quartzitos, distingue-
se das demais por se situar no interior do Cinturão Jari.

Uma conspícua estruturação dúctil NW-SE caracteriza
o Cinturão Jari. Ela é definida por um expressivo número de
lineamentos, que representam zonas de cisalhamento
transcorrentes dúcteis e, subordinadamente, contracionais, os
quais controlam a morfologia dos diversos conjuntos de rocha,
que ocorrem, via de regra, como faixas alongadas e lentes,
alinhadas segundo a estruturação regional.

O Orógeno Carecuru-Paru é dominado por
ortognaisses dominantemente tonalíticos e granodioríticos de
fácies anfibolito, e por plútons de dioritos, quartzo-dioritos e
tonalitos da Suíte Intrusiva Carecuru. Estas rochas apresentam
caracteristicamente grande heterogeneidade estrutural,
variando desde termos com estrutura ígnea preservada até
miloníticos. Um ortognaisse do Complexo Paru-Maratiá
apresentou idade de 2,15 Ga (Pb-Pb em zircão - Rosa Costa
et al. 2001), demonstrando que o embasamento do OCP é
paleoproterozóico, contrastando com a idade arqueana dos
outros domínios. No domínio OCP também estão presentes
faixas de supracrustais tipo greenstone, similares em litologia
e grau metamórfico às descritas no Cinturão Jari, que
compõem as seqüências Fazendinha, Treze de Maio e
Cuiapocu, todas com posicionamento intraterreno.

No interior do OCP foi identificado o Núcleo Granulítico
Paru (NGP), constituído por rochas de alto grau metamórfico
(gnaisses enderbíticos, charnoenderbíticos e granulitos máficos)
do Complexo Ananaí, datado em 2,58 Ga (Pb-Pb em zircão,
Rosa-Costa et al. 2001). Estas rochas hospedam diversos plútons
com composição variando entre feldspato alcalino-charnockitos
e charnoenderbitos, inseridos na Suíte Intrusiva Igarapé Urucu.
O NGP é interpretado por Ricci et al. (2001) como um inlier
arqueano no domínio paleoproterozóico do OCP.

Um expressivo magmatismo orogênico de idade em
torno de 2,14 Ga (Rosa Costa et al. 2001) foi caracterizado
na área. É representado por diversos plútons com estruturação
interna NW-SE, que composicionalmente variam desde termos
máficos até félsicos, incorporados às suítes intrusivas Carecuru,
Cupixi, Igarapé Urucu, Igarapé Careta e aos corpos denominados
Granito Igarapé Castanhal e Alaskito Urucupatá. A Suíte Intrusiva
Carecuru tem ocorrência restrita ao OCP, enquanto a Suíte
Intrusiva Igarapé Urucu tem ocorrências registradas no NGP
e CJ. As demais unidades magmáticas ocorrem restritamente
no CJ e apresentam composições variando de feldspato
alcalino-granitos a monzogranitos, com raros granodioritos.
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Legenda
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Figura 3 - A - Domínios tectônicos individualizados por Ricci et al. (2001); B - Mapa do canal do tório mostrando os limites entre os domínios  tectônicos
delimitados em A.
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Diversos stocks e batólitos de granitóides e rochas máficas-
ultramaficas também foram mapeados, porém até aqui não
individualizados em unidades litoestratigráficas formais.

O magmatismo pós-orogênico está representado por
granitóides da Suíte Intrusiva Parintins, enquanto as
manifestações do magmatismo anorogênico são constituídas
por plútons circunscritos de granitos tipo A, de 1,75 Ga
(Vasquez e Lafon 2001), inseridos no Granito Waiãpi, e por
pequenas intrusões alcalinas.

EXEMPLOS DE APLICAÇÕES
Neste tópico busca-se correlacionar assinaturas

geofísicas a unidades geológicas, litológicas ou estruturais,
avaliando-se o quanto a informação geofísica influenciou
na individualização e cartografia destas unidades. Em
vários exemplos, a utilização deste tipo de informação
revelou-se fundamental, quando se obteve respostas
coerentes ao comparar feições geológicas com os padrões
observados nos mapas geofísicos. Alguns destes exemplos
são abordados a seguir.

Compartimentação tectônica
No atual estágio do Projeto Promin-RENCA a

compartimentação tectônica proposta para área apresenta
sustentação em dados geológicos, estruturais e
geocronológicos, como visto no item anterior. Entretanto, em
fases iniciais do projeto, foi a análise de mapas geofísicos
que permitiu a individualização de dois domínios distintos,
com propriedades físicas contrastantes, posteriormente
denominados de Cinturão Jari e Orógeno Carecuru-Paru, e
de um subdomínio correlacionado ao Núcleo Granulítico Paru.
O Terreno Antigo Cupixi-Tartarugal Grande, embora não
apresente na área de trabalho características geofísicas
fortemente contrastantes em relação ao domínio adjacente,
foi individualizado posteriormente com base em dados
geológicos e geocronológicos preliminares.

As imagens geofísicas que subsidiaram a individualização
dos domínios foram os mapas do canal de tório, de composição
ternária, de amplitude do sinal analítico e da primeira derivada
vertical do campo magnético anômalo. As figuras 3, 4 e 5
mostram estes mapas, confeccionados a partir dos dados do
Projeto Aerogeofísico RENCA e dos projetos aerogeofísicos Jari-
Rio Negro Leste e Jari- Rio Negro Leste II. Nestas ilustrações
percebe-se claramente as diferenças de resolução entre os dados
geofísicos dos diferentes projetos, resultantes principalmente de
diferenças dos sistemas de aquisição dos dados, de espaçamento
das linhas de vôo e da altura de vôo.

A análise espacial das imagens do canal do tório
possibilitou a individualização dos domínios tectônicos,
baseando-se em diferenças nas propriedades radiométricas,
que refletem essencialmente a assembléia litológica, mas que
também registram o padrão estrutural dominante em cada um
deles (Fig.  3). No domínio central, correspondente ao
Cinturão Jari, os complexos metamórficos de embasamento,

constituídos por gnaisses de composição desde diorítica a
granítica, mostram valores intermediários de tório, expressos
por cores verdes e amarelas. O padrão físico heterogêneo
destes complexos é indicado pela alternância de faixas
alongadas segundo NW-SE com intensidades distintas de
radiação, refletindo a diversidade composicional das rochas,
bem como o forte controle estrutural dos corpos. Este padrão
é modificado em setores com notáveis altos radiométricos,
caracterizados por cores avermelhadas, onde ocorrem
intrusões de granitóides orogênicos, composicionalmente
mais evoluídos, a exemplo de alguns plútons da Suíte Intrusiva
Igarapé Urucu e Alaskito Urucupatá (Fig.  3B).

As assinaturas radiométricas do CJ contrastam
fortemente com as do OCP, que é caracteristicamente um
domínio de baixos valores radiométricos, como pode ser
observado no mapa ternário CMY (Fig.  4), onde o mesmo é
caracterizado pela predominância de cores esbranquiçadas. Este
padrão reflete a composição primitiva das rochas que
constituem as principais unidades litoestratigráficas deste
domínio: os gnaisses tonalíticos do Complexo Paru Maratiá,
os dioritos e quartzo-dioritos da Suíte Intrusiva Carecuru, e as
rochas metavulcânicas, dominantemente máficas, das
seqüências Fazendinha, 13 de Maio e Cuiapocu. Este padrão é
bruscamente modificado por altos radiométricos na região do
Núcleo Granulítico Paru e região imediatamente a norte, e no
limite sul da área de trabalho. No NGP estes altos radiométricos
estão relacionados aos plútons charnockíticos da Suíte Intrusiva
Igarapé Urucu, e nos demais setores a diversos plútons
granitóides (Figs. 3 e 4), discutidos em detalhe adiante.

Os mapas radiométricos também registram as diferenças
de padrão estrutural entre os domínios tectônicos. No Cinturão
Jari as anomalias apresentam-se como faixas alongadas segundo
NW-SE, com formas sigmoidais ou lenticulares, que refletem
a geometria dos corpos, intensamente controlados por estruturas
tectônicas. Este padrão não é observado nos outros domínios,
embora o trend NW-SE ainda seja evidente. A presença de
grandes encurvamentos dos lineamentos, claramente
evidenciados no mapa do tório, também distingue
estruturalmente o Núcleo Granulítico Paru das regiões
adjacentes do Orógeno Carecuru-Paru. (Fig. 3B).

O padrão estrutural dos domínios tectônicos também
foi avaliado nos mapas magnéticos da amplitude do sinal
analítico e da primeira derivada vertical do campo magnético
anômalo.  Nestes produtos o CJ destaca-se pela grande
incidência de anomalias magnéticas lineares de alta amplitude
e alta freqüência, que refletem a presença marcante de
descontinuidades estruturais neste domínio (Figs.  4 e 5). Outra
característica deste domínio é a presença de grandes unidades
magnéticas com geometrias lenticulares e sigmoidais,
compatíveis com seu padrão estrutural. No entanto a correlação
direta entre unidades magnéticas e unidades geológicas nem
sempre foi possível, exceto no caso das formações ferríferas e
rochas metavulcânicas máfica-ultramáficas, constituintes das
seqüências de supracrustais, enfatizadas posteriormente.
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Figura 4 - A - Mapa gamaespectrométrico de composição ternária CMY; B - Mapa magnético de amplitude do sinal analítico. Em ambos estão destacados
os limites entre  o s domínios tectônicos da figura 3A.
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No OCP o padrão estrutural heterogêneo, que alterna
zonas de intensa deformação com outras incipientemente
deformadas, é bem marcado no mapa da primeira derivada,
onde se intercalam setores com padrão magnético calmo,
definidos por superfícies magnéticas aplainadas, e porções
onde a presença de anomalias magnéticas lineares é mais
expressiva (Fig.  5). Também nos mapas magnéticos o NGP
destaca-se dentro do OCP, pelo agrupamento de anomalias
curvilíneas de alta freqüência (Figs.  4 e 5).

Os mapas magnéticos também foram utilizados na
delimitação dos lineamentos que balizam domínios tectônicos,
como o Lineamento Cupixi, que articula os domínios CJ e
TACTG, o qual é facilmente discernível no mapa da primeira
derivada (Fig.  5).

Mapeamento de seqüências tipo greenstone
Dentre as seqüências estudadas, o Grupo Ipitinga, que

será abordado neste item, é a que apresenta maior diversidade
litológica, sendo representado por xistos máfico-ultramáficos
da Formação Igarapé do Inferno, formações ferríferas
bandadas da Formação Igarapé dos Patos e quartzitos e
metapelitos da Formação Igarapé Fé em Deus. Esta seqüência,
posicionada no limite entre o Cinturão Jari e o Orógeno
Carecuru-Paru, apresenta-se fortemente controlada pelo
Lineamento Ipitinga, definindo um grande cinturão
supracrustal. Tem como embasamento ortognaisses do
Complexo Guianense e é intrudida por plútons granitóides,
orogênicos e anorogênicos (Fig.  2).

A definição das características radiométricas e magnéticas
destes diferentes grupos de rochas foi obtida a partir da correlação
entre as informações geológicas e assinaturas geofísicas. Para
isto foram utilizados os mapas do canal do tório, do campo
magnético anômalo e amplitude do sinal analítico, os quais
permitiram a individualização dos diferentes conjuntos
litológicos, que, por apresentarem marcantes diferenças
composicionais, revelam características radiométricas e
magnéticas bastante específicas. Para delimitação dos contatos
litológicos e cartografia das formações utilizou-se, além dos
mapas geofísicos isolados, os produtos integrados, que
possibilitaram correlacionar assinaturas geofísicas a padrões
geomorfológico-estruturais (Figs.  6, 7 e 8).

Nas figuras 6 e 7 são destacadas áreas onde a correlação
geológico-geofísica é marcante. Nos dois exemplos verifica-se
que as rochas metavulcânicas máficas-ultramáficas da Formação
Igarapé do Inferno, apresentam caracteristicamente baixos valores
radiométricos, podendo ser demarcadas no mapa do tório pela
cor azul. Este padrão radiométrico também é observado nas
metavulcânicas máficas da Seqüência Fazendinha, já no domínio
do OCP, que são destacadas nos produtos integrados por sua
expressão morfológica, definida por serras de cristas alongadas
segundo o trend regional. Estes produtos integrados permitiram
a separação destas rochas de baixos valores radiométricos dos
granitóides da Suíte Intrusiva Carecuru, que apresentam
assinaturas radiométricas similares (Fig.  6).

As características radiométricas das rochas
metavulcânicas máficas são modificadas nas áreas onde houve
formação de espessos lateritos. Na figura 6 observa-se que
um platô laterítico desenvolvido sobre rochas metavulcânicas
da Seqüência Fazendinha é caracterizado por moderadas
anomalias radiométricas de Th.

Nos produtos magnéticos verifica-se que as rochas
metavulcânicas máficas-ultramáficas da Formação Igarapé do
Inferno apresentam anomalias de média amplitude no mapa
do sinal analítico (Fig.  7).

As formações ferríferas da Formação Igarapé dos Patos
apresentam como principal característica geofísica a forte
magnetização, destacando-se nos mapas do campo magnético
anômalo e do sinal analítico, através de anomalias de amplitudes
muito elevadas (Fig.  8). Entretanto, a cartografia destes corpos,
com base unicamente nos mapas magnéticos utilizados, não
foi possível, mesmo no mapa de amplitude do sinal analítico,
pois estes assinalam também informações das fontes magnéticas
em sub-superfície. Como alternativa, utilizou-se o produto
integrado obtido pela sobreposição da imagem do canal de tório
à imagem do radar JERS 1, que permitiu caracterizar a
expressão morfológica dos corpos de formação ferrífera. Estes
corpos são definidos por serras alongadas de topo aplainado,
devido ao desenvolvimento de platôs lateríticos, evidenciados
no canal de tório, o que facilitou a delimitação de seus contatos
geológicos. Vale ressaltar que a demarcação destes contatos
também foi condicionada por informações de campo.

As rochas metassedimentares clásticas, representadas
dominantemente por quartzitos da Formação Fé em Deus, foram
cartografadas nos produtos integrados, onde foi possível a
correlação de zonas com radiação moderada de Th, a serras estreitas
de cristas retilíneas NW-SE (Fig.  6) ou a regiões de relevo colinoso
de elevada expressão (Fig.  7). Na figura 7 verifica-se que estas
rochas estão relacionadas a expressivas anomalias magnéticas, que
podem refletir tanto seu próprio padrão magnético, quanto a
ocorrência de corpos de formações ferríferas subjacentes.

O padrão geofísico das seqüências tipo greenstone,
caracterizado pela alternância de anomalias alongadas de
baixos a elevados valores radiométricos, não magnetizadas a
fortemente magnetizadas, reflete o acamadamento tectônico
dos diferentes conjuntos rochosos e elucida seu forte controle
estrutural através de zonas de cisalhamento transcorrentes
NW-SE. Este padrão geofísico-estrutural permite
individualizar, em primeira análise, estas seqüências dos
gnaisses de embasamento, os quais apresentam
caracteristicamente baixa magnetização, bem como dos
plútons de granitóides, definidos por anomalias radiométricas
com formas elipsoidais ou circunscritas.

Mapeamento de plútons granitóides
Várias suítes e corpos magmáticos foram individualizados

e formalizados como unidades litoestratigráficas, amplamente
diversificados quanto à composição, padrão tectono-estrutural
(sin ou pós-orogênicos e anorogênicos) e idades (Fig.  2).
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Algumas destas intrusões apresentam assinaturas
geofísicas características, com boa correlação geológico-
geofísica, a exemplo da Suíte Intrusiva Carecuru, restrita ao
Orógeno Carecuru Paru, que representa um evento magmático
orogênico. As rochas dessa suíte, composta principalmente por
dioritos e quartzo-dioritos, são tipicamente pobres nos elementos
radiogênicos, sendo caracterizadas nos mapas radiométricos por
baixos valores de Th, U e K (Fig.  6). Por outro lado, a Suíte
Intrusiva Igarapé Urucu, composta por charnoenderbitos e
feldspato alcalino-charnockitos, apresenta um comportamento
radiométrico inteiramente distinto, sendo caracterizada por altos
valores de Th no Cinturão Jari e por altos valores de K, U e Th
no Núcleo Granulítico Paru (Fig.  3B).

Foram cartografados ainda vários plútons de
granitóides orogênicos, onde a escassez de informações
geológicas não permitiu sua correlação às unidades
magmáticas já formalizadas como unidades litoestratigráficas.
Estes corpos, por apresentarem tramas internas anisotrópicas,
eram anteriormente incorporados aos complexos
metamórficos de embasamento.

Durante os trabalhos do Projeto Promin-RENCA tais
corpos foram individualizados em função de suas assinaturas
geofísicas características, assinaladas principalmente nos

mapas radiométricos. Na figura 9 são mostrados os mapas
dos canais de Th e K, e o mapa de composição ternária CMY,
que foram elucidativos para a cartografia de alguns destes
plútons, localizados logo a norte do Núcleo Granulítico Paru,
no domínio do Orógeno Carecuru-Paru. Estes plútons são
dominados por rochas graníticas, aparentemente sem
variações composicionais expressivas, e apresentam-se
internamente foliados.

Os mapas do Th e de composição ternária permitiram
a avaliação preliminar da natureza composicional das rochas.
O primeiro permitiu a análise da distribuição do Th dentro
dos corpos, enquanto o segundo evidenciou as contribuições
relativas dos três radioelementos (K, Th e U). Desta forma
foram individualizados dois grupos de plútons, distintos
quanto à forma e assinatura radiométrica. O primeiro grupo,
representado pelos corpos a, b e c, apresenta formas elípticas,
com comprimento maior na direção do trend regional NW-SE,
ou levemente circunscritas, e valores radiométricos moderados,
registrados no canal do tório. Na imagem ternária verifica-se
que a contribuição de U e K também não é significativa neste
grupo. O segundo grupo é representado pelo corpo d, que
apresenta forma irregular, truncando o trend regional, embora
internamente as rochas apresentem foliação NW-SE.

Figura 6 - A - Mapa geológico correspondente à área dos polígonos B e C; B - Mapa do canal de tório; C - Produto integrado (tório + imagem JERS 1), onde
estão destacados em a: rochas metavulcânicas máficas da Formação Igarapé do Inferno, b: rochas metavulcânicas máficas da Seqüência Fazendinha; c: platô
laterítico com anomalia de tório e  d: cristas de quartzitos da Formação Igarapé Fé em Deus  associadas a anomalias de tório.
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No mapa do canal do tório é assinalado por altos valores
radiométricos, e no mapa ternário verifica-se ainda que a
contribuição de U também é significativa. Percebe-se ainda
que em setores restritos os três elementos apresentam altos
valores radiométricos, evidenciados pela cor preta.

Na individualização e análise preliminar da
composição destes corpos o mapa do canal do K não se
mostrou eficaz em ambos os grupos, embora este elemento
esteja presente na composição de alumino-silicatos, como
o feldspato potássico e micas, minerais expressivos em
rochas graníticas. Outro fato a ser considerado é a diferença
marcante das assinaturas radiométricas nos dois grupos,
embora não tenham sido registradas diferenças litológicas
significativas entre eles.

Outro importante exemplo de mapeamento de
plútons graníticos através de mapas radiométricos nesta
área é ilustrado na figura 7, que mostra o mapa do canal
do tório destacando um corpo granítico circunscrito
(Granito Waiãpi, tipo A), inclusive seus limites controlados
por falhas NW-SE, bem como sua natureza
composicionalmente evoluída, ressaltada por valores
elevados de radiação. Estudos mais detalhados poderiam

levar à individualização de pelo menos duas fácies
petrográficas distintas neste corpo, que estariam
distribuídas de forma concêntrica, com a fácies mais
evoluída posicionada na porção central, definindo um
padrão zonado. Exemplos na literatura destacam a
importância da radiometria na delimitação de fácies
petrográficas em corpos graníticos, destacando-se o de
Paradella et al. (1998).

DISCUSSÃO
Os produtos geofísicos e integrados utilizados

demonstraram grande potencial como ferramentas auxiliares
no mapeamento geológico-estrutural da área estudada. De
maneira geral, os mapas radiométricos contribuíram de modo
expressivo na individualização de domínios tectônicos e na
cartografia de conjuntos litológicos, como as seqüências tipo
greenstone, complexos metamórficos e plútons de granitóides,
além de coberturas superficiais como solos e aluviões. Dentre
eles o mapa do Th demonstrou ser o melhor produto para
individualização de litologias distintas, seguido pelo mapa
do U. Inversamente, o mapa do K não demonstrou grande
utilidade no mapeamento geológico na área trabalhada.

Figura 7 - A - Mapa do canal do tório; B: Mapa magnético da amplitude do sinal analítico; C: Produto integrado (canal do tório + imagem LANDSAT TM 5).
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Figura 8 - A - Mapa geológico correspondente à área dos polígonos B, C e D; B - Mapa do campo magnético anômalo; C - Mapa magnético da amplitude do
sinal analítico; D:  Produto integrado (canal do tório + imagem JERS 1) onde estão destacados alguns corpos aflorantes cartografados de formação ferrífera
fácies óxido da  Formação Igarapé dos Patos.
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Figura 9 - A - Mapa geológico simplificado correspondente  à área dos mapas geofísicos, no qual são identificados  por letras  alguns corpos de granitóides
discutidos no texto; B - Mapa do canal do  tório; C -Mapa de composição  ternária CMY; D - Mapa do canal  do  potássio.

Legenda
Coberturas lateríticas

Seqüências de supracrustais

Granitóides orogênicos indiferenciados
Granitóides orogênicos charnockíticos

Complexos metamórficos gnáissico-granulíticos

Contato geológico

Lineamentos estruturais

10
03

50
00

10
02

00
00

10035000
10020000

195000 210000

D

195000 210000

10035000
10020000

B

5 km

5 km

N

N

195000 210000

5 km

A

a

b

c

c

d

C

10
03

50
00

10
02

00
00

195000 210000

K

UTh

5 km

a

b

c

c

d



241Rosa-Costa L.T. et al. / Integração aerogeofísica-sensores remotos em mapeamento geológico na Amazônia

A aerogamaespectrometria mede a abundância de K,
Th e U nas rochas e materiais superficiais, através da detecção
de energia liberada pela emissão de raios gama, oriundas do
decaimento radioativo natural destes elementos (Minty, 1997).
A intensidade dos raios emitidos está relacionada à química
destes materiais, sendo uma importante ferramenta de
mapeamento geológico devido à distribuição diferenciada dos
elementos radioativos nas rochas e solos (Wilford et al. 1997).
Entretanto, deve-se considerar que cerca de 90% da radiação
gama emana dos 30 a 45 cm superiores das camadas mais
superficiais (Wilford et al. 1997), o que significa que as
assinaturas radiométricas observadas estão relacionadas tanto
às rochas quanto aos solos desenvolvidos sobre as mesmas.

A área abordada neste estudo é submetida a condições
climáticas que favorecem o intemperismo químico, originando
sobre o substrato rochoso um espesso perfil de solos
lateríticos. Logo, para que se possa avaliar os diferentes
registros nos mapas radiométricos, é necessário analisar o
comportamento geoquímico dos três elementos nas rochas e
sob condições intempéricas.

O K tem abundância crustal média de 2,35 %,
ocorrendo principalmente em minerais formadores de rocha
como os feldspatos potássicos e micas, sendo mais escasso
ou ausente na maioria dos minerais máficos.
Conseqüentemente, sua porcentagem é maior nas rochas
félsicas e substancialmente mais baixa nas rochas máficas-
ultramáficas. Em contraste, o U e Th são elementos
relativamente raros, com uma média crustal estimada em 3 ppm
e 12 ppm, respectivamente, e são mais comuns em minerais
acessórios e resistatos, como a monazita e o zircão, sendo
encontrados também como traços nos minerais formadores de
rochas (Dickson e Scott 1997). A concentração do Th nas rochas
ígneas geralmente aumenta nas rochas mais ricas em sílica
(Rigoti et al. 1998).

Avaliando-se as concentrações médias destes elementos
nas diferentes classes de rocha, verifica-se que o Th apresenta
maior sensibilidade às mudanças composicionais em relação
ao K e U. Enquanto o conteúdo de K nas rochas ígneas varia
entre 3,4%, nos termos ácidos, e 0,8 % nos básicos, a variação
de Th oscila entre 25,7 ppm e 2,3 ppm para as mesmas
composições (Killeen 1977 apud Rigoti et al. 1998).

Durante o intemperismo químico os radiolelementos
podem ser redistribuídos, lixiviados ou incorporados a novos
minerais. Eles apresentam comportamentos geoquímicos
distintos, em particular o K em relação ao Th e U. Os minerais
hospedeiros de K são destruídos na ordem biotita-feldspato-
muscovita, podendo este elemento ser lixiviado, ou ainda
participar na formação de argilo-minerais como a ilita, ou ser
adsorvido pelos mesmos. Contrariamente, os principais
minerais portadores de Th e U (zircão e monazita) são estáveis
em condições intempéricas (Dickson e Scott 1997).

A maior sensibilidade do Th a mudanças
composicionais, adicionada ao seu comportamento estável
durante o intemperismo, justifica a maior habilidade dos

mapas do canal de Th para cartografar conjuntos litológicos
com diferentes composições. Embora sempre ocorram perdas
no conteúdo de Th nos solos em relação às rochas originais,
estes, ao que tudo indica, ainda conservam padrões
geoquímicos similares aos destas rochas. Isto não é válido
em setores submetidos a condições severas de lateritização,
que produzem drásticas modificações químicas e,
conseqüentemente, radiométricas. Isto pode ser observado na
figura 6 que mostra um pequeno platô laterítico desenvolvido
sobre rochas metavulcânicas máficas da Seqüência
Fazendinha, ao qual correlaciona-se a uma assinatura de Th,
cujo padrão assemelha-se ao de rochas de composição distinta,
como os granitóides alterados.

O comportamento geoquímico do U, algo semelhante
ao do Th, também justifica a boa correlação geológico-
geofísica observada em seus mapas, embora não comparável
a do Th. O U apresenta maior mobilidade geoquímica que o
Th, o que resulta em maior dispersão deste elemento quando
as rochas são afetadas por hidrotermalismo, produzido por
fluidos magmáticos residuais ou em zonas de cisalhamento
com intenso fluxo de voláteis. Evidências disso são
assinaladas em Paradella et al. (1998).

A avaliação dos mapas de K indicou uma
potencialidade limitada deste elemento para auxiliar na
individualização de conjuntos litológicos, inclusive aqueles
quimicamente evoluídos, como os diversos plútons graníticos
mapeados na área (Fig.  9). Dickson e Scott (1997) admitem
que nos granitóides a perda de K durante o intemperismo é
controlada principalmente pela alteração dos feldspatos
potássicos. Segundo estes autores, sob condições de
intemperismo laterítico os feldspatos são caolinizados,
resultando em perda substancial de K e retenção de 60 a 80%
de Th e U. Isto pode explicar porque os granitóides foram
facilmente cartografados através do mapa do Th e das imagens
ternárias, as quais também registram informações da
contribuição de U, conforme observado na figura 9. A
utilização dos mapas de K para mapeamento geológico deve
ser efetuada junto a produtos que forneçam também
informações geomorfológicas, como os produtos integrados
utilizados neste trabalho. Altos valores de K relacionados com
cristas de serras provavelmente refletem anomalias in situ,
enquanto baixos topográficos com altos radiométricos de K
podem estar mostrando somente a concentração deste
elemento após a lixiviação.

Os mapas do campo magnético anômalo, de amplitude
do sinal analítico e da primeira derivada vertical do campo
magnético anômalo, demonstraram grande utilidade na
individualização dos domínios tectônicos mapeados, na
caracterização estrutural dos mesmos, bem como no
mapeamento de algumas litologias específicas.

A magnetomatria se vale do poder de magnetização
do campo magnético terrestre e da susceptibilidade magnética
diferenciada dos minerais, que produzem, em função
disso, respostas magnéticas distintas (Rigoti et al. 1998).
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As respostas magnéticas das unidades geológicas, ou anomalias
magnéticas, são produzidas em função da presença de minerais
magnéticos, principalmente da magnetita, e de outros óxidos
de ferro e titânio (ilmenita, titanomagnetita, titanohematita, etc),
além do sulfeto de ferro, pirrotita. Alguns fatores influenciam
na resposta magnética destes minerais, tais como o tamanho e
volume de grãos, variações na composição química,
metamorfismo e alterações hidrotermais, os quais são discutidos
em detalhe em Clark (1997).

Na interpretação dos mapas aeromagnetométricos dois
tipos de feições foram destacadas: as unidades magnéticas e
as descontinuidades lineares. Verificou-se que nem sempre
unidades magnéticas correspondem a unidades geológicas.

Isles et al. (1990) postulam que, na interpretação
aerogeofísica, deve-se considerar que assembléias litológicas
mostram respostas magnéticas mais características que
litotipos individuais. Isto é compatível com o que foi
verificado neste trabalho, como exemplificado pela utilização
dos mapas magnéticos para individualização de domínios
tectônicos. Observou-se que o Cinturão Jari e o Núcleo
Granulítico Paru apresentam-se destacados pelo padrão
magnético particular em relação ao dos outros domínios, que
apresentam padrões magnéticos menos perturbados.

Os mapas de amplitude do sinal analítico e da primeira
derivada vertical foram importantes na caracterização
estrutural interna dos domínios tectônicos, uma vez que ambos
têm a capacidade de ressaltar as feições mais superficiais, de
alta amplitude e alta freqüência, onde estão incluídos os
lineamentos estruturais. Estes mapas, fundamentalmente o
de amplitude do sinal analítico, também demonstraram
potencial para discriminar litologias específicas, sendo o
principal exemplo as formações ferríferas bandadas da
Formação Igarapé dos Patos (Fig.  8). A individualização de
corpos máficos intrusivos e de pequenas intrusões alcalinas
também foi favorecida pela utilização destes mapas.

Ao final da avaliação qualitativa do uso de mapas
aerogeofísicos, radiométricos e magnetométricos, conclui-se
que nem sempre é possível correlacionar diretamente
assinaturas geofísicas similares a grupos de rochas afins, ou
o inverso. Eventos geológicos superimpostos, como a
lateritização e o hidrotermalismo, que modificam a
composição original das rochas, impossibilitam esta
correlação. Esta limitação é minimizada através da utilização
dos produtos integrados, que permitem associar padrões
geofísicos a padrões geomorfológicos, facilitando a
demarcação de contatos litológicos e lineamentos estruturais.

CONCLUSÕES
A área do Projeto Promin-RENCA apresenta algumas

limitações naturais que dificultam a aquisição de informações
geológicas de campo, as quais incluem um espesso e contínuo
perfil de solos desenvolvido sobre o substrato rochoso, provocando
uma escassez de afloramentos naturais, além de uma densa
cobertura vegetal e acesso limitado aos grandes cursos de água.

Este trabalho demonstrou que a utilização de dados
aerogeofísicos de alta resolução e sua integração às imagens
de sensores remotos, permitem uma ampla visualização da
distribuição e configuração espacial das unidades litológicas
e estruturas tectônicas, minimizando as dificuldades de
obtenção de dados geológicos de campo. Portanto, a utilização
destes produtos e sua integração com dados geológicos,
favorecem a produção de mapas com informações geológicas
e estruturais mais confiáveis, em tempo mais reduzido,
implementando substancialmente a melhoria da qualidade do
mapeamento geológico.
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ABSTRACT

Investigations on geomorphology and tectonics allowed to recognize 14 morphotectonic domains in the Brazilian Amazon Region.
The major relief forms (e.g., Pacaraima, Carajás, Tumucumaque mountains) and hydrographic basins (e.g., Amazonas, Tocantins, Madeira,
Solimões rivers) are controlled by normal, reverse and strike-slip faults, and folds. The landscape evolution combines paleogeographic,
geomorphological and tectonic aspects linked to large-scale accommodations of an extensional stress field in the Late Cretaceous-Paleogene
and a strike-slip regime with strain partition in the Neogene-Quaternary. The tectonic geomorphological model here discussed implies in
an addition of new features to the evolutionary interpretations, which have been based mostly on the concepts of morphoclimatic conditions,
glacioeustatic oscillations or vertical movements.

Keywords: Amazon Region, morphotectonic units, structural geomorphology, landscape evolution, Cenozoic.

RESUMO

GEOMORFOLOGIA ESTRUTURAL DA REGIÃO AMAZÔNICA BRASILEIRA
A investigação da geomorfologia e tectônica permitiu reconhecer 14 domínios morfotectônicos na Região Amazônica Brasileira.

As formas de relevo maiores (e.g., serras Pacaraima, Carajás, Tumucumaque) e bacias hidrográficas (e.g., Amazonas, Tocantins, Madeira,
Solimões) foram controladas por falhas normais, reversas e transcorrentes, além de dobras. A evolução da paisagem envolveu aspectos
paleogeográficos, geomorfológicos e tectônicos ligados a um regime tectônico distensivo no fim do Cretáceo/Paleogeno e outro, transcorrente
com partição da deformação, no Neogeno-Quaternário, de cujas acomodações em larga escala resultaram a maior parte das feições
morfológicas. O modelo tectônico-geomorfológico aqui discutido implica adição de novos aspectos nas interpretações evolutivas, que têm
sido baseadas essencialmente em conceitos de condições morfoclimáticas, oscilações glácio-eustáticas ou movimentos verticais.

Palavras-chave: Região Amazônica, unidades morfotectônicas, geomorfologia estrutural, evolução da paisagem, Cenozóico.

INTRODUCTION
Geomorphological mapping in the Amazon region

was initiated by the Radam Project in 1975, on the basis
of morphoclimatic and morphostructural domains
proposed by Moreira (1969) and Ab’Saber (1969). The
earliest results indicated large areas classified as
morphostructural units, where erosion is strongly
controlled by the geological framework (Nascimento et
al. 1976). Later, Mamede et al. (1981) suggested a change
of the morphoclimatic and morphostructural units to
geomorphological units, which are characterized by relief
forms showing similarities and a discrete altimetric
variation.

This proposal and the role of large-scale structures in
the development of the landscape were considered by Cunha
(1982, 1988, 1992) to describe the morphostructural features
of the lower Amazon River and to detect controls of the major
rivers by lineaments. IBGE (1993) also followed this concept
for the map of relief units of Brazil, on a 1:5,000,000 scale,
displaying the geomorphological features based on the
taxonomy of space-time components. In summary, the
following relief units were indicated: (1) Interior and Coastal
Plains, (2) Plateaus (State of Pará), (3) Depressions (Northern
and Southern Amazon, Boa Vista, Rio Branco/Rio Negro,
Guaporé and Goiano-Paraense), (4) Marginal Uplands
(Amazonas, Roraima and Parecis), (5) Residual Uplands
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Figure 1- Physiography of the Brazilian Amazon Region.
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(North and South of Amazonia and Tocantins-Araguaia), (6)
Ridges and Hills (Gurupi), (7) Mountains (Alto-Paraguai/
Guaporé), and (8) Peneplain (Parecis). These units are also
known in the literature as geomorphological compartments
or morphostructural units.

This paper presents a synthesis of the proposed evolutive
models and discuss a new interpretation based on the correlation
between complex geomorphological patterns and structures due
to extensional and strike-slip movements occurred since the
Late Cretaceous in the Amazon region (Fig. 1).

The importance of the relation between tectonic and
geomorphological events in the current landscape
development has been emphasized in the modern literature
throughout the last two decades by Bull and Wallace (1985),
Morisawa (1985), Summerfield (1986), Doornkamp (1986),
Stewart and Hancock (1994) and others. This field of
investigation is part of the Structural Geomorphology,
examining movements since the Neogene (Neotectonics),
structural control in the development of relief forms, and
relation between global tectonics and landscape evolution.

The geomorphological and tectonic data covering this
large area were obtained by methods and procedures of
morphoneotectonics and geological mapping on a regional
basis (1:250.000, 1:500.000 and 1:1.000.000) that include
identification of relief and drainage patterns and anomalies

by analysis of remote sensing images and cartographic maps,
field work to check lithological, structural and
geomorphological aspects, and integration/interpretation of
several types of information mostly available in (Igreja 1992,
Ferreira Júnior 1996, Bemerguy 1997, Espírito Santo 1999,
Cavalcante 2000, Bemerguy et al. 2001, Soares Júnior in
press, Almeida in press, Costa et al. in press).

GEOMORPHOLOGY OF THE AMAZON REGION
The geological and geomorphological investigations

in the Amazon region were carried out during the last two
centuries (Smith 1836, 1879, Wallace 1853, Chandless 1870,
Hartt 1874, Derby 1877, Pinkas 1887, Coudreau 1897a, b,
1900, Freitas 1898, Agassiz and Agassiz 1938, and others).
Several programs involving the study of the Amazon
hydrographic basin were also developed, which in turn
contributed to the comprehension of the relief evolution as
well (Ihering 1904, Marbut and Manifold 1925, Tastevin 1929,
Pinto 1930, Lögfren 1936, Mendes 1938, Oppenheim 1938,
Ruellan 1957, Guerra 1954, 1956, Ackerman 1966).

The major geomorphological features were
disclosed by Ab’Saber (1967a) in terms of paleogeography,
morphoclimatics, peneplains, pedimentation levels and
fluvial terraces, eustatic movements and paleoclimate. At
the same time, Meis (1968) investigated the morphological
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chronology in the Quaternary of central Amazon region
and concluded, on the basis of the antagonistic hypothesis
of Mabesoone (1967) and Ab’Saber (1967b), that the relief
forms are linked to the climatic changes; it was also pointed
out that the Quaternary climatic changes played an
important role in the current hydrography. Additionally,
Tricart (1977a, b) studied alluvial plains and fluvial levels
and concluded that the anomalies along the rivers are the
result of tectonic events, climatic changes and sea level
variations.

The relief forms were described and included in the
Amazon Peneplain and Alluvial Plain by Moura (1943).
He also proposed that: (1) the differential erosion is the
main cause for the diversity of landforms and topographic
levels in the upland; (2) the landforms linked to the
tectonics are only found in Monte Alegre and in
northwestern part of the State of Acre; (3) the evolution of
the relief in western Amazon region is a consequence of
the Andean uplifting that resulted in the development of
an extensive erosion surface, as proposed by Rüegg (1952).
This morphological approach was detailed by Gourou
(1949) focussing mainly the morphology and soils near
Belém, Gurupá, Santarém-Belterra and Manaus, and the
submergence of valleys. This information was interpreted
as uplands and valleys associated with Tertiary and
Quaternary terranes.

The submerged valleys are very common features in
the Amazon landscape and they
have been investigated by many
authors (Denis 1927, Tastevin
1929, Ruellan 1945, Gourou
1949, Soares 1951, Andrade
1956, Guerra 1962). In the
vicinity of Manaus and Tefé
there are spectacular examples,
which were described by Sioli
(apud Soares 1977) as
riverlakes formed by sea level
changes. Additionally, the
morphohydrographic  features
of the plain were classified by
Le Cointe (1903), and they were
systematized and detailed
during the geomorphological
mapping program carried out
by the Radam Project (Barbosa
et al, 1974, Nascimento et al.
1976, Franco & Moreira, 1977).

The concept of relief
compartimentation introduced
by Guerra (1959) and Moreira
(1977) and applied in the
geomorphological map of
Brazil by IBGE (1993),

considers that there is a close relationship of the structures of
the sedimentary basins and shields with the morphological
domains, with the coast forming a distinct minor domain. The
modern view of this model stressed that the relief features
are strongly controlled by the major structures of the tectonic
setting (Gatto 1991), the Amazonas Paleozoic Basin, and the
Central Brazil and the Guyana shields (Fig. 2). In summary,
the relief units were grouped into uplands, depressions, and
plains.

The regional geomorphological mapping was
followed by investigations on the tectonic control of the
drainage and relief forms, especially in the Solimões
Basin. Sternberg (1950) suggested that the valleys in the
Amazon plain could be of tectonic origin, based on the
presence of long and straight segments of the large rivers
around Manaus.  Sternberg (1953) extended this
interpretation to the whole Amazon plain emphasizing
that the earthquake (sismic events) are usually record in
the brazilian Amazon. Howard (1967) interpreted several
drainage anomalies in Manaus as closely linked to
structures,  and Cunha (1982) suggested that  the
hydrographic lineaments and anomalies in the Tertiary
terranes are associated with reactivated or younger
structures. Other contributions were given by Lima (1988)
and Franzinelli and Igreja (1990) considering the Lower
Negro River as an example of active lineaments in the
eastern part of the State of Amazonas.
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From seismic line interpretations (Travassos and
Barbosa Filho 1990) and field investigations (Bemerguy and
Costa 1991, Costa et al. 1993), the neotectonic setting was
outlined, firstly on the area along the Amazon River valley
(Costa et al. 1994, 1995), and then to a large area in the
Amazon region (Costa et al. 1996). It comprises two sets of
structural and morphological features: (1) the older set
(Miocene-Pliocene) with two NE-SW-trending
transpressional domains and one NW-SE transtensional
domain, which are linked to EW and NE-SW right-lateral
strike-slip systems; (2) the younger set (Pliocene-Holocene)

with two systems of articulated
triple faulted arms and two large
transtensional segments.

M O R P H O T E C T O N I C
DOMAINS

Fourteen morphotectonic
domains were identified in the
Amazon region by Costa et al. (1996,
2001) and Bemerguy (1997) on the
basis of lithostratigraphic, structural,
tectonic and geomorphological
aspects. These domains are called (1)
Pacaraima-Caracaraí, (2) Negro-
Purus, (3) Manaus-Nhamundá, (4)
Tupinambarana, (5) Lower Tapajós,
(6) Comandaí, (7) Gurupá, (8)
Araguari-Oiapoque, (9) Marajoara,
(10) Bragantino, (11) Gurupi-
Mearim, (12) Tiracambu, (13)
Estreito-Carolina and (14) Carajás.
They are briefly described here with
emphasis on relief forms, drainage
patterns and tectonic (Fig. 3).

Pacaraima-Caracaraí Domain
The Pacaraima-Caracaraí

Domain (northeastern Roraima)
presents three areas with distinct
morphology. In the northern area
EW mountains dominate, modeled
on Precambrian sedimentary and
volcanic rocks, and cut by narrow
and deep valleys. In the southeastern
part there is a NE-SW aligned hill
system with flat top sustained by
Precambrian metamorphic rocks
and cut by U-shaped valleys. The
area between these systems is
characterized by a pediplain upon
Quaternary sedimentary covers,
being locally modified by
discontinuous NW-SE hills, which

represent the external parts of tilted blocks on the hanging-
wall of normal faults (Fig. 4A).

Parallel and trellis drainage patterns dominate
throughout the Pacaraima-Caracaraí Domain with the first
occurring in the central area and including large anomalies of
elbow of capture type along the Branco River and its
tributaries, which are derived from NW-SE normal faults.
The tectonic setting was interpreted by Costa and Costa (1996)
as an elongated ENE-WSW transtensive basin formed by EW
and NE-SW dextral strike-slip faults and NW-SE normal
faults. The tectonic evolution of this basin includes two main

Figure 4- Examples of morphological features related to tectonic episodes since Miocene. Regions of (a)
Pacaraima Mountains, (b) Manaus-Parintins, (c) Tupinambarana Island, (d) Marajoara Island – Miocene,
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phases: (1) subsidence in the central-north related to transtension
and uplifting in the central-south related to transpression, in the
Miocene-Pliocene; (2) transtension which reached the southern
edge of the basin, probably during the Quaternary.

Negro-Purus Domain
The Negro-Purus Domain (western Amazonas)

comprises large areas of Quaternary sediments and small
occurrences of Precambrian metamorphic rocks. Its morphology
is formed essentially by low flat areas with isolated NE-SW
hills towards the central-south. The mountain systems, restricted
to the extreme northwestern region, trend NS and NE-SW and
have been cut by deep closed valleys. Drainage shows parallel
and sub-parallel patterns following the NE-SW to ENE-WSW
thrusts and reverse faults, and EW strike-slip faults, which are
linked to transpression followed by transtension.

Manaus-Nhamundá Domain
The Manaus-Nhamundá Domain (area between

Manaus and Itacoatiara) extends along the northern margin
of the Amazon River and is characterized by NE-SW
elongated hills sustained by fluvial sequences of the Alter do
Chão Formation, with the boundaries being defined by the
Amazon Plain (Fig. 4B). Symmetric and closed valleys with
the major rivers entrenched and forming a trellis pattern
dominate in the hills systems. The Amazon Plain is
widespread on the right margin of the Amazon River where
it reaches 70 km in length up to the mouth of Madeira River,
and is bounded by flat top hills up to 100 m high. It comprises
several generations of  braided paleochannels and abandoned
meanders. The structures include NE-SW reverse faults and
folds of Miocene-Pliocene age, which are affected by NW-SE
normal faults with the major rivers running parallel to them,
like the Preto da Eva, Urubu and Anebá.

Tupinambarana Domain
The Tupinambarana Domain comprises the area

between the lower course of the Madeira River and Oriximiná,
and displays low relief, with a rectangular shape associated
with NE-SW and EW lineaments, which are interpreted,
respectively, as dextral strike-slip faults and normal faults
forming a pull-apart basin (Costa et al. 1996). The
Tupinambarana and Madeira islands, the asymmetric margins
of the Amazon River and the lakes derived from abandoned
meanders in the Amazon Plain are the main morphological
features directly related to the dynamics of the transtensional
basins (Fig. 4C). There are also aligned rivers and lakes,
anomalous drainage patterns, migration of meander channels,
several generations of paleochannels and river lakes.

Lower Tapajós River Domain
The Lower Tapajós River Domain includes the area

between Juruti and Monte Alegre, where there are large plains

on both margins of the Amazon River with anastomosing and
palimpsestic drainage patterns formed mainly by
paleochannels and lakes associated with abandoned meanders.
In the Monte Alegre dome and cuesta areas dominate,
respectively, annular and trellis drainage patterns. There are
also uplifted blocks which have been classified as
morphostructures in advanced stages of erosion (Costa et al.
2001). Relief and drainage display strong control by the
neotectonic systems, which correspond to NE-SW and ENE-
WSW folds and reverse faults, EW and ENE-WSW dextral
strike-slip faults, and NW-SE and NNE-SSW normal faults.
Two sets of normal faults together with one set of ENE-WSW
strike-slip faults form a Quaternary triple arms system and
control large areas of the Amazon Plain around Santarém
(Costa et al. 1996, 2001).

Comandaí Domain
The Comandaí Domain (area between Monte Alegre

and Gurupá) presents the Amazon River trending to NE in
the axial portion. In the northern margin of the Amazon River
the morphology is formed by a cuesta system where the
drainage (Paru River and its tributaries) define a trellis-type
pattern, contrasting with the plain extensively developed along
its southern margin and comprising several generations of
paleochannels, lakes, fluvial terraces and bars. In the plain,
the parallel pattern is important, however the braided and
palimpsestic patterns are dominant. The straight segments of
the major rivers, especially the main channel of the Amazon
River, the strong asymmetry of the Amazon Plain, aligned
ENE-WSW lakes in the plain and absence of morphological
features related to vertical displacements have been interpreted
by Costa et al. (2001) as evidence of ENE-WSW and E-W
dextral strike-slip faults controlling the landscape
development.

Gurupá Domain
The Gurupá Domain (mouth of the Amazon River) is

characterized by an archipelago with an anastomosed pattern
of rectangular islands. On both margins of the Amazon River,
in the continent, the relief is formed by extensive flat
interfluvial surface modeled on the sandstones of the Alter
do Chão Formation and Barreiras Group, and the drainage
displays a dendritic pattern. The Amazon Plain is composed
of Pleistocene and Holocene deposits and shows several
generations of paleochannels. This domain has been
interpreted as an active tectonic corridor that underwent strike-
slip movements since the Cretaceous. It was reactivated by a
set of NE-SW dextral strike-slip neotectonic faults, along
which several pull-apart basins bounded by ENE-WSW and
EW normal faults were originated (Costa et al. 2001, and in
press). From seismic line interpretations it has been suggested
that some basins were filled with sediments which reach a
thickness of 1,000 m (Villegas 1994).
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Araguari-Oiapoque Domain
The Araguari-Oiapoque Domain (eastern Amapá)

presents occurrences of Precambrian metamorphic rocks
and Cenozoic sediments. In the coastal area, between the
Jari River and Macapá, the Amazon Plain is composed of
Holocenic deposits and Pleistocene-Holocene depositional
terraces, but to the north, towards Oiapoque, fluvial-marine
deposits predominate, with several sand bars up to 18 km
in length and various generations of paleochannels. In the
continent, mainly in the Precambrian areas, the morphology
is characterized by WNW-ESE aligned hills with sharp
ridge crests up to 500 m high, which are cut by deep and
closed valleys. Triassic dolerite dikes (Penatecaua diabase)
also stand out in the landscape as a set of N-S and NNW-
SSE flat bodies. Drainage shows a trellis pattern. Neogene
structures corresponds to NNW-SSE normal faults dipping
to the east and forming the boundaries of N-S elongated
depocentres, which are filled with transitional sedimentary
sequences (Barreiras Group). Quaternary structures define
several sets of E-W dextral strike-slip faults, which are
linked to NNW-SSE normal faults forming various pull-
apart basins with variable dimensions. It has also been
recognized that the rotated blocks upon the normal faults,
especially in the coastal area, blocked the drainage systems
and inverted the flux of the major rivers, giving rise to
lakes and paleochannels.

Marajoara Domain
The Marajoara Domain (Marajó Island and the area

adjacent to Belém) has a typical estuarine morphology.
In the eastern side of the Marajó Island, Bemerguy (1981)
identified several generations of paleochannels with
variable dimensions associated with fluvial-estuarine
sequences, while a fluvial-marine plain is widespread on
the western side of the island. The morphology of the
coast is characterized by sea-cliffs modeled on Neogene
transitional sequences, but towards the continent there
are hills forming a flat erosive surface at 70 m high and
sustained by fragments of a Mid-Pleistocene lateritic
crust. The development of this surface generated large
interfluves with concave smooth change of slope which
link to flat floor valleys with well-developed alluvial
plains. On the Marajó Island the drainage flows from the
center to the margins and forms a high-density reticulate
pattern in the western side, while on the continent the
drainage is of  rectangular-dendritic type. The oldest
neotectonic set, of Neogene age, corresponds to NW-SE
normal faults dipping to the NE and bounding the
depocentres filled with shallow marine sequence of the
Pirabas Formation and transitional sequence of the
Barreiras Group (Costa et al. in press) (Fig. 4D). The
youngest neotectonic set, of Pleistocene-Holocene age,
is formed by E-W dextral strike-slip faults and NW-SE
normal faults, both forming pull-apart basins (Fig. 4E).

Bragantino Domain
The Bragantino Domain (northeastern Pará, between

Marajó Bay and Gurupi River) comprises a flat erosive surface
and an aggradation surface. Relief sustained by flat erosive
surface is at 74 m in the continent, has low declivity and
comprises extensive and NW-SE elongated plateaus which
have been dissected by valleys with small alluvial plains.
These features pass gradually to tidal flats through rounded
interfluves; they also may form sea-cliffs sustained by
transitional Paleogene/Neogene sequence (Barreiras Group)
or Pleistocene deposits. Aggradation surfaces are
characterized by coastal forms, mainly tidal flats which
alternate with wide mouth bays with sand bars, in a similar
way to those seen in the ria coasts. The tidal flats are cut by
sinuous channels, which allow the development of mangroves
as well as dunes deposits and offshore bars. Drainage shows
an angular pattern in the continent contrasting with ample
interfluve with anastomosing distribution in the coast.
Neotectonic structures are similar to those of the Marajoara
domain but there are also NE-SW strike-slip faults which form
the youngest set of structures, as in front of Belém where
they control the capture of the lower course of the Tocantins
River towards the northeast.

Gurupi-Mearim Domain
The Gurupi-Mearim Domain (area between Gurupi

River and São Marcos Bay) presents a Quaternary pull-apart
basin formed by EW dextral strike-slip faults defining the
northern and the southern boundaries, and NW-SE and NNW-
SSE normal faults composing the northeastern and
southwestern boundaries (Ferreira Junior 1996). Faults of the
northern boundary extend for more than 150 km and control
the parallel drainage pattern as well as the elongated hills,
which towards the west, are sustained by sediments (Itapecuru
Formation and Barreiras Group) and metamorphic complexes
(Maracaçumé Complex). Faults of the southern boundary
occupy an area of 70 km in width, where alternate flat top
aligned hills closely associated with transpression and flood
plains less than 10 m in height related to transtension. Normal
faults of the northeastern boundary of the basin control a set
of NW-SE aligned hills up to 120 m in height, display planar
and listric profiles and impose rotations of up to 45° on the
Cretaceous and Neogene sedimentary sequences, resulting in
a domino pattern, which blocked the major river and its
tributaries and gave rise to lakes and large flood plains. A
domino pattern related to NW-SE normal faults also defines
the southwestern boundary of the basin with morphological
features similar to those of the northeastern boundary. The
depocentre area presents aggradation forms mainly associated
with Pericumã and Turiaçu rivers (Fig. 4F).

Tiracambu Domain
The Tiracambu Domain (east-northeastern Pará and

western Maranhão) displays a relief with flat top hills at 450m,
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which has been dissected by deep valleys and by a fault-line
scarp. It is a transitional landscape derived from disruption
and lowering of the top, resulting in residual relief forms
similar to plateaus and isolated hills. These morphological
features grade to hills, which form a rounded surface and the
base of the relief systems on fluvial and transitional sequences
(Ipixuna Formation). Drainage shows sub-dendritic patterns
associated with residual relief and hills. Neotectonic structures
correspond to E-W dextral strike-slip faults, which link to
NNE-SSW and ENE-WSW folds, and reverse faults of
Neogene age. They are cut by N-S and NW-SE normal faults
of Quaternary age.

Estreito-Carolina Domain
The Estreito-Carolina Domain (northeastern Tocantins

and southwestern Maranhão) is formed by N-S hills (Estrondo
Mountains) related to normal faults and E-W flat top highs of
the Carolina Plateau related to dextral strike-slip faults. The
major rivers (e. g., Araguaia and Tocantins rivers) are strongly
controlled by the normal faults, which have been interpreted
as normal faults reactivated during the Cretaceous-Lower
Tertiary extensional event (South Atlantian Event) (Fig. 4G).

Carajás Domain
The Carajás Domain (northern Tocantins and

southeastern Pará, between the Xingu and Tocantins rivers)
has the Carajás and Estrondo Mountains as the prominent
relief structures. Drainage patterns are formed by Xingu River
and its main tributaries (Bacajá, Itacaiunas, Parauapebas and
others) with N-S trends, which are superposed on the E-W
relief systems and generating watergaps. Neotectonic
structures comprise three sets of E-W dextral strike-slip faults
and two sets of N-S normal faults. Carajás Mountains are
interpreted as a transpressive area between two sets of strike-
slip faults and the Estrondo Mountains derived from
displacements along the N-S normal faults.

TECTONIC GEOMORPHOLOGICAL MODEL
Various geomorphological models based on

morphoclimatic, glacioeustatic oscillations, paleogeographic
and tectonic features have been proposed to explain the
Amazon landscape. The most important aspects of these
models are briefly presented here before introducing the new
proposal discussed in this paper.

The existence of hard laterite crust covering several
levels of terrace deposits and savanna fields isolated in the
dense rainforest have been interpreted as evidence of climatic
changes controlling the development of the landscape
(Ab’Saber 1957, 1967a). Additionally, Meis (1968) admitted
the possibility of the existence of climatic periods during
which there was an increase of clastic transport and explained
the origin of the riverlakes and lakes as changes in the solid
load provided by the rivers due to variations of the
morphoclimatic process. Tricart (1977a) argued that the

riverlakes were formed at the end of the Flandrian
Transgression when the rivers became more vigorous and
transported large amount of clastic sediments from the slope,
blocking the lower courses of the tributaries. Dumont et al.
(1992) described evidences of climatic variations in the fluvial
deposits and fluvial forms in the western Amazon region and
suggested that such changes affected the hydrographic pattern
through sediment transport and hydraulic regimes.

The glacioeustatic model has also emphasized that the
coastal landscape and the riverlakes along the Amazon valley
are derived from the Flandrian Transgression. Denis (1927)
interpreted the fluvial rias as due to eustatic oscillations of
the continent and Ruellan (1945) described these features as
a series of braided valleys, which were formed during the
Würm Glaciation as a consequence of sea level changes.

The systematic investigations done by the Radam
Project recognized a major influence of the climate on the
landscape, like in the lower Tapajós region, where many forms
of relief lost the geological control and the current climates
and vegetation took an important role in the development of
the morphoclimatic units (Nascimento et al. 1976). It was
pointed out that there are two morphoclimatic domains and
two transitional belts in the humid intertropic environment,
and that the relief forms and some types of soils are not
compatible with current geomorphological process. Similarly,
the Pliocene-Pleistocene Peneplain and the Neo-Pleistocene
Peneplain were related to paleoclimatic changes characterized
by phases of dry climates; the bauxite deposits are considered
good examples of this relation. These peneplanation phases
and their associated deposits in the mouth of the Amazon
River have already been recognized by Boaventura and Narita
(1974).

The first paleogeographic model of the Amazon trough
was presented by Derby (1877) as follows: (1) formation of
the Amazon valley in the Silurian as a long and narrow channel
between two islands represented by the Brazilian and Guyanan
massifs; (2) development of a western and an eastern gulfs
linked through a narrow and long channel, and replacement
of the western gulf by the Andean mountains during the
Tertiary; (3) generation of extensive plains as a result of
alternating periods of emergence and submergence of the
massifs in Late Tertiary; (4) development of the current setting
from the morphological features formed earlier.

From the paleogeographic model proposed by
Harrington (1962) to explain the main South American
morphological features, it is important to point out that: (1)
several transgression events were recognized in Solimões,
Amazonas, Parnaíba, Alto Xingu and Paraná basins during
the Paleozoic, resulting in the formation of three corridors
with the mouths situated in the Equador, in northern Peru
and in the Marajó region; (2) several basins formed during
the Mesozoic in the margins and interior of South America;
(3) the Andean chain began to form during the Eocene-
Oligocene; (4) the most expressive uplifting in the Andean
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orogen took place during the Miocene; at the same time the
sea invaded the northern Parnaíba Basin through the Marajó
region resulting in the deposition of the sediments of the
Pirabas Formation; (5) the uplifting of the Andean chain
continued and the sedimentation rate was reduced in northern
Brazil during the Late Miocene; (6) another marine incursion
took place in the Parnaíba Basin during the Pliocene while
extensive sedimentary sequences were deposited in the
Amazonas Basin.

On the paleogeography history and geological
evolution of the Amazonas Basin, Loczy (1966) suggested
that in the Early Paleozoic the transgressions came from the
south, but in the Late Paleozoic the connections of the sea
with the Amazonas Basin were made through the northeastern
region. After the regression, Jurassic volcanics formed in large
areas being followed by continental sedimentary sequences
in the Cretaceous. In the Paleogene the rivers run to the Pacific
Ocean with the drainage divide originally situated near the
Atlantic, but due to the second Andean orogeny in the Neogene
the river flux was inverted towards the east.

The paleogeographic evolution discussed by Bemerguy
and Costa (1991) comprises the following stages:

1.The Amazonas and Solimões sedimentary basins
were separated in Late Paleozoic by the Purus Arch, which
worked as a drainage divide. This interpretation is supported
by the structural analysis by Wanderley Filho (1991),
concluding that the Purus Arch corresponds to a transfer zone
formed by several sets of NW-SE strike-slip faults, where, as
known from the literature, vertical displacements occurred
giving rise to high morphological rates.

2.The Purus Arch worked again as a transfer zone
during the Cretaceous and remained as a drainage divide until
the Paleocene. The paleorivers between Manaus and Belém
had flowed to the ENE, towards the Marajó Basin together
with the paleo-Araguaia and paleo-Tocantins rivers, but these
were controlled by N-S normal faults that form the west
boundary of the Parnaíba Basin.

3.The flux of the rivers became uniform towards the
Atlantic in the Paleocene-Oligocene, due to the positive
inversion of the Mesozoic basins of the western boundary of
the South American Plate, resulting in the Andean chain. The
paleo-Araguaia and Tocantins rivers in this period were linked
directly to the Amazon River that was connected to the
Atlantic Ocean through the Arari Transfer Zone (Costa et al.
in press).

4.From Neogene the paleodrainage patterns were
reorganized due to the propagation of new faults with the
landscape acquiring the main current morphological features.

The landscape development proposed here combines
some paleogeographic (Bemerguy 1997) and tectonic (Costa
et al. 1994, 1995, 1996) aspects and comprises the following
stages:

1. The Mesozoic extensional event (mainly from
Mid-Cretaceous) generated the Baixo Tapajós and Gurupá

arches which worked as shoulders of depocentres (Marajó
and Amazonas basins) controlled by NNE-SSW and NW-SE
normal faults. The paleodrainage pattern associated with this
tectonic setting run to the east from the Baixo Tapajós Arch
and the main channel followed the ENE-WSW and NE-SW
transfer faults, and the Arari Transfer Fault captured the lower
course of the paleo-Amazon River. On the other hand, the
lower course of the paleo-Tocantins River was controlled by
the NW-SE master normal faults of the Marajó Basin (Costa
et al. in press) and could be linked to the paleo-Amazon River
towards the northwest. The coastal shape was also defined
by the orthogonal pattern formed by normal faults and transfer
faults of the basins in the passive margin, with the bays along
the NE-SW strike-slip faults alternating with long beaches.

2.While the extensional event continued in the Marajó
Basin, in the Late Cretaceous-Oligocene, thermal subsidence
was occurring in the Amazonas Basin. There were important
landscape changes in the area between Manaus and Gurupá,
with the depositional processes on the upper part of the Alter
do Chão Formation reaching the Baixo Tapajós Arch and
enlargement of the drainage patterns. In the Marajó area the
geomorphological-tectonic setting underwent little change.
In general, during the Eocene-Oligocene quiescence condition
dominated and allowed the development of the bauxitic-
phosphatic lateritic profiles, being followed by the formation
of a peneplane correlated to the South American Surface.
Nevertheless, the mouth of the Amazon River remained
tectonically active during this period.

3.The drainage patterns were reorganized in the
Neogene-Quaternary, and the relief systems underwent
important changes with the formation of new morphological
features caused by the prevailing of a strike-slip intraplate
regime (Hasui 1990). This regime comprises two major
tectonic pulses of Miocene-Pliocene and Late Pleistocene-
Holocene ages (Costa et al. 1994, 1995, 1996).

During the first pulse, transtensive basins with variable
forms and dimensions developed in northeastern Pará,
northwestern Maranhão and northeastern Amapá and
Roraima, as well as transpressive areas in the central western
Amazonas, western, southwestern and northeastern Pará, and
western Maranhão. Various strike-slip segments were also
generated in the lower courses of Amazon, Madeira and
Araguaia rivers, in the Pacaraima Mountains and in
northwestern Amazonas. This tectonic phase generated the
following geomorphological features:

1.In the coastal area, where subsidence prevailed, the
Pirabas Sea incursion reached 150 km and 40 km, respectively,
in northeastern and northwestern Pará and Maranhão. These
areas were separated by a peninsula, which corresponds at
present to the Bragantina region in the extreme northeastern
of Pará (Fig. 4D). The gradual contraction of the shallow sea
resulted in the development of the major rivers (Maracaçumé,
Gurupi, Pinheiro, Turiaçu etc.) following mainly the NE-SW
strike-slip faults from Late Pliocene.
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2.The Carajás Mountains (southeastern and eastern
Pará) and the Tiracambu Mountains (western Maranhão) were
uplifted. The Carajás area with E-W aligned hills of up to
800m high and the Tiracambu area with NE-SW hills of up to
500 m high worked as a buttress which blocked the spread of
the Pirabas Sea towards the South America central part. Arch
and elbow types anomalies in the connection area of the
Araguaia and Tocantins rivers are closely related to the E-W
strike-slip faults which define, respectively, the north and
south boundaries of the Carajás and Tiracambu Mountains
(Fig. 4G).

3.The Estrondo Mountains (northern Tocantins)
became the shoulders of some sedimentary basins and worked
also as the main drainage divide of the Araguaia and Tocantins
hydrographic basins (Fig. 4G).

4. NE-SW aligned hills of up to 200 m high were
formed in western Pará and eastern and mid-western
Amazonas. They separated subsided areas of pull-apart
basins along NE-SW strike-slip faults, exemplified in the
lower course of Madeira River by the Tupinambarana Basin
(Fig. 4B).

5.The E-W Pacaraima mountains, up to 2,000 m high,
were formed in northeastern Roraima and correspond to the
most important drainage divide of the mid-northern South
America. The development of this morphological feature
together with Tumucumaque and Imeri mountains inverted
the flux of the major rivers, which became the tributaries of
the Amazon River on the left margin (Fig. 4A).

6.The general orientation of the major rivers (e.g.,
Amazon, Solimões, Branco, Negro, Madeira, Tapajós,
Trombetas, Tocantins, Xingu, Araguaia, Gurupi etc.) was
reached between Miocene and Early Pleistocene.

The second pulse took place after the formation of the
lateritic profile of Mid-Pleistocene age and caused
transtension in western Maranhão, northeastern Pará, lower
Tapajós, lower Trombetas, eastern Amazonas and northeastern
Roraima, where transpression occurred before, but some areas
remained under transtension (e.g., northeastern Pará,
northwestern and southern Maranhão, northeastern Tocantins
and eastern Amapá) and transpression (e.g., mid-western
Amazonas and southeastern Pará). The triple arms fault system
formed in the lower Tapajós and Xingu rivers and the
extensional corridor in the northern Tocantins are interpreted
as related to older structures reactivations. The main
morphological features created during this tectonic phase are:

1.Rotation of hanging-wall blocks associated with
NW-SE normal faults allowed the formation of lakes in
northwestern Maranhão. The lakes are confined to the central
part of the transtensive basin (Fig. 4F).

2.Capture of the lower Tocantins by the NE-SW strike-
slip faults and formation of the Marajó Island occurred.
The segmentation of the Marajó Island by normal faults
into NW-SE elongated and SW-tilted blocks generated
several types of drainage anomalies, as abandoned channels

and lakes in the northeast region. On the other hand, in the
southwestern region of the island, where subsidence prevailed,
a dense drainage system was formed (Fig. 4E);

3.The archipelago of the lower Amazon was enlarged
as a result of ENE-WSW, NE-SW and N-S strike-slip faults
propagation.

4.Lakes and riverlakes formed due to the blockade of
the lower Madeira, Xingu and Tapajós rivers and the mouths
of the tributaries between Santarém and Gurupá linked to
vertical displacement along strike-slip and normal faults (Fig. 4C).
The linear segment of the Amazon River between Monte Alegre
and Gurupá is also related to these faults.

CONCLUSIONS
A large diversity of landforms represented by extensive

plains between uplifted areas, with variable dimensions and
forms, and several types of drainage patterns and anomalies
can be correlated with the structures derived from Miocene-
Pliocene and Late Pleistocene-Holocene strike-slip
movements. This means that it is to be taken into account
geomorphological and tectonic aspects to explain the
formation of the major morphological features of the Amazon
region, implying in an important addition to the concepts based
on morphoclimatic, glacioeustatic oscillations and vertical
movements. In fact, the morphological features of this large
area in northern Brazil are the result of large-scale
accommodations related to the progressive deformation from
the Upper Tertiary.

The landscape comprises several features related to
Miocene-Pliocene transpression, transtension and strike-slip
movements. The best examples linked to folds and thrusts are
the NE-SW and ENE-WSW aligned hills of Manaus-
Nhamundá, Lower Tapajós, Tiracambu and Carajás domains,
as well as those in the sections between Manaus-Itacoatiara
and Paragominas-Açailândia which can be easily followed. The
remnant hills adjacent to Gurupá are interpreted as fragments
of the shoulder of the transtensive basin, which was filled by
shallow marine and transitional sequences (Pirabas Formation
and Barreiras Group). The extensive linear segments of the
Madeira and Amazon rivers and large-scale arch and elbow
anomalies in the Araguaia and Tocantins rivers are examples
of strong control of the master strike-slip fault propagation.

The current landscape is mostly due to Late
Pleistocene-Holocene transtension and strike-slip movements.
The best examples of this relation are (1) the long and straight
segments of Preto da Eva, Urubu, Anebá, Uatumã, Nhamundá,
mid-lower Amazon, lower courses of Tapajós, Xingu,
Madeira, Tocantins and Guamá rivers; (2) paleochannels of
northeastern Marajó Island; (3) NW-SE-trending hills of
Manaus-Nhamundá, Lower Tapajós, Marajoara and
Northwestern Maranhão domains; (4) lakes and riverlakes of
lower Madeira and northwestern Maranhão; (5) rectangular-
shaped islands of lower Madeira and lower Amazon rivers;
and (6) funnel-shaped ria coasts.
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This paleogeographic evolution is closely related to
intraplate movements from Upper Tertiary and partly linked
to the compression event that gave rise to Andean Chain. The
ancient Precambrian and Phanerozoic structures played also
an important role in the landscape evolution resulting, in some
cases, in examples of ressurgent tectonics.
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INTRODUÇÃO
O Estado de Roraima configura uma das áreas mais

privilegiadas ao estudo geológico do Escudo das Guianas, cuja
fisiografia oferece as mais contrastantes feições, incluindo
regiões montanhosas com densa cobertura florestal a amplas
áreas de planície e de característica vegetação de savana. É
nesta extensa área plana, com cotas altimétricas na ordem de
90-100 m.s.n.m., que se situa uma de suas mais referenciadas
coberturas sedimentares cenozóicas, a Formação Boa Vista
(Barbosa e Ramos 1959), correspondendo popularmente aos
denominados “Campos Gerais” ou “Campos de São Marcos”.
No entanto, sua compartimentação litoestratigráfica permanece
ainda pouco estudada, existindo ainda restritas informações a
respeito de sua distribuição em superfície e espessura. Dados

recentes de campo têm minimizado sua área de distribuição
em adição ao reconhecimento de similares áreas de relevo
extremamente arrasado pertencentes a unidades
metassedimentares paleoproterozóicas. Neste caso, uma grande
parte do interflúvio Urariqüera – Mucajaí, recoberta por savana,
e que se estende até a proximidade da ilha de Maracá, passou a
englobar área de denudação do Grupo Cauarane (Fraga et al.
1999) (Fig. 1).

De importância no cenário cenozóico encontram-
se ainda as coberturas detrito-lateríticas, muitas das quais
responsáveis pela mineralização em ouro e diamante,
como é o caso da Formação Trincheira (Reis et al. 1985)
que ocorre no extremo setentrional  do estado,
discordantemente ao Supergrupo Roraima. Outras
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ABSTRACT

THE CENOZOIC SCENARIO OF THE NORTH-ORIENTAL PORTION OF THE STATE OF RORAIMA
Cenozoic detrital and lateritic covers are common in the northern and eastern areas of Roraima State in Brazil. Neogene Trincheira

Formation remnants crop out overlying the paleoproterozoic Roraima Supergroup. They are important because represent a secondary
source for diamonds. Boa Vista Formation overlies the Tacutu Mesozoic Graben and its deposition is related to the reactivation of regional
structural lineaments. This formation encloses two distinct sequences: the lower unit is restricted to the Tacutu Graben area, and the upper
unit is limited to the north by the Marari-Memória mountain chain. Eleven quaternary dune and sand fields cover the Boa Vista Formation
and are named Areias Brancas Formation. They are interpreted as the product of the Boa Vista Formation fluvial and eolian reworking,
including the actual wind system from northeast. All mentioned cenozoic units are related to erosion and deposition surfaces, which are
presently identified.

Keywords: Neotectonic, geomorphology, Roraima, litostratigraphy, dunes, Cenozoic

RESUMO

Coberturas detrito-lateríticas relacionadas à Formação Trincheira assomam na porção norte-oriental do Estado de Roraima,
encontrando-se no interior da área de ocorrência do Supergrupo Roraima e sendo também responsáveis por parte da concentração
auridiamantífera da região. Na área da bacia mesozóica Tacutu, similares coberturas relacionam-se diretamente com períodos de reativação
de grandes lineamentos estruturais. De maior importância em área de distribuição, a Formação Boa Vista é reconhecida através de duas
distintas sucessões sedimentares: inferior, limitada à região da bacia Tacutu e, superior, com limites determinados pelo front das montanhas
Marari-Memória até o limite norte da bacia Tacutu. Onze campos de dunas eólicas e de areia situam-se no interior da Formação Boa Vista,
e configuram, em parte, o retrabalhamento de seus sedimentos sob a ação dos ventos atuais, sendo reunidos sob a denominação de
Formação Areias Brancas. É identificado e relacionado um número de superfícies de denudação e de assoreamento, cujas referidas
unidades cenozóicas encontram-se diretamente relacionadas.

Palavras-chave: Neotectônica, geomorfologia, Roraima, litoestratigrafia, dunas, Cenozóico
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exposições mantêm relação com a reativação da bacia
juro-cretácica Tacutu. Incluem-se ainda unidades
sedimentares mais jovens na forma de campos de dunas
eólicas e corpos de areia, reunidas na Formação Areias
Brancas (adaptada de Melo et al. 1978), além de aluviões

sub-recentes e recentes (Fig. 1). Estas unidades participam
ativamente no entendimento das diferentes superfícies de
denudação e assoreamento de diversas áreas do setor
norte-oriental de Roraima, configurando importantes
estágios da neotectônica.

Figura 1 – Arcabouço geológico da porção norte-oriental do Estado de Roraima (adaptado de Fraga et al. 1999, Reis & Faria 2002).
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LITOESTRATIGRAFIA
Coberturas Detrito-Lateríticas

ÁREA DA BACIA TACUTU - As coberturas detrito
lateríticas repousam diretamente sobre o substrato rochoso e
apresentam incipiente controle tectônico, sendo
predominantes nos limites norte e sul da bacia Tacutu, a
exemplo da região do Alto do Tomba (proximidade do
entroncamento para Normandia, na BR-401) e arredores do
baixo curso do rio Cauamé, em área de afloramentos de
basaltos mesozóicos (serra Nova Olinda, Fig. 1). Ao sul do
Alto do Tomba, na BR-401, ocorrem blocos de silexito, de
coloração acinzentada clara, com incrustações centimétricas
de microcristais de quartzo hialino. Constitui uma zona de
falha normal com direção N30oW e mergulho subvertical. O
material detrito-laterítico mantém relacionamento com uma
área de rejeito de vários metros, encontrando-se representada
através de falhas normais arregimentadas a partir de
anisotropias do embasamento e relacionadas à manifestação
de uma tectônica ressurgente (Hasui 1990) que assinala
estabilidade tectônica no início do Paleogeno.

No interior da bacia Tacutu, em área de afloramento
das rochas sedimentares da Formação Serra do Tucano (Reis
et al. 1994), são observados pavimentos e blocos de canga
laterítica arenosa com notável contribuição de seixos de
quartzo leitoso angulosos a subarredondados. Na principal
estrada vicinal para a serra do Tucano (torre de telefonia),
expõe-se pavimento de canga que se prolonga com direção
NNW-SSE. Esta mesma direção é verificada no extremo leste
da referida área, onde patamares de canga laterítica com
conteúdo em seixos quartzosos e areníticos chegam a atingir
até 10,0 metros em espessura (cota de 200 m.s.n.m.). O divisor
dos igarapés Mel, Caetano e Grande, constitui uma extensa
mesa mantida por superfície de lateritização, com presença
de blocos e matacões nas encostas e conspícua feição de
voçorocas (cota de 230 m.s.n.m.). Ao norte, no âmbito do
igarapé Mel, desenvolve-se perfil laterítico sobre estrato
arenítico, encontrando-se na proximidade de extenso campo
de areia (cota de 120 m.s.n.m.), amplamente descrito na
literatura na forma de dunas (Santos e Nelson 1995, Latrubesse
e Nelson 2001, Reis et al. 2001).

Mais para norte, a sudoeste de Normandia (lago
Caracaranã), um furo para exploração de aqüífero revelou
9,0 metros de sedimentos inconsolidados recobrindo 7,0
metros de cobertura laterítica, até seu contato com o
embasamento rochoso. Esta seção sugere a presença de
lateritos em profundidade, possivelmente responsáveis pelo
substrato que controla a formação de dezenas de lagos na
região, entre os rios Surumu e Maú.

ÁREA METASSEDIMENTAR CAUARANE - No
domínio Urariqüera (Fig. 2), as coberturas detrito – lateríticas
encimam rochas metavulcanossedimentares do Grupo
Cauarane, onde formam barrancos e patamares lateríticos com
conteúdo em blocos de metachert ferruginoso e de quartzo.

Sua melhor exposição encontra-se no baixo curso do rio
Cauaruau, afluente direito do rio Parimé. Esta área assinala a
proximidade do contato entre as litologias Cauarane (serra
Cauarane) e granitóides da suíte Pedra Pintada, com
indicações predominantes de foliação para ENE-WSW e
WNW-ESE e de lineação de baixo ângulo, indicativa de
movimentação transcorrente. Estas coberturas são sugestivas
de formação de depósitos de tálus em preenchimento de zonas
de reativação e subseqüente lateritização. Sua fragmentação
na forma de blocos de canga laterítica revela feições de áreas
de denudação da cobertura detrito-laterítica (etchplain). Mais
para oeste, ao longo da RR-203 (Vila Brasil) e RR-342 (Vila
Taiano), associam-se fragmentos de quartzo e shorlita
(variedade de turmalina negra). Ao sul da vila Taiano, em
direção ao entroncamento para a maloca Boqueirão,
constituem tesos e assinalam paleoníveis de topografia (cota
de 160 m.s.n.m.).
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Figura 2 – Arcabouço neotectônico do Cenozóico e distribuição da bacia
da Formação Boa Vista. Adaptado de Costa & Costa (1996). Limite de
domínios estruturais proposto por Reis & Fraga (2000). (DU) Domínio
Urariqüera; (DGC) Domínio Güiana Central e (DP) Domínio Parima.

ÁREA DO RIO CAUAMÉ - No baixo curso do rio
Cauamé, no trecho que se estende da BR-174 até alguns
quilômetros à jusante da foz do igarapé Murupu, afloram
coberturas detrito-lateríticas e rochas basálticas Apoteri, do
substrato da bacia Tacutu. Zonas de fraturas apresentam
direções E-W e N45oE. Mais ao sul, na altura do km 15 da
rodovia RR-205 (Alto Alegre), ocorre platô laterítico com
espessura aproximada de 6,0 metros e que constitui área de
extração de piçarra.

ÁREA DO SUPERGRUPO RORAIMA (FORMAÇÃO
TRINCHEIRA E SUPERFÍCIES RELACIONADAS) - O rio
Cotingo tem suas nascentes no Monte Roraima, proeminente
feição sedimentar divisora de águas entre Brasil, Venezuela e
Güiana, cujo topo atinge a cota de 2.772 m.s.n.m. Sua bacia
recobre 6.049 km2, tendo como principal afluente o rio Quinô.
A partir do Monte Roraima percorre extenso e amplo vale
constituído por rochas sedimentares e piroclásticas da seção
intermediária do Supergrupo Roraima (Pinheiro et al. 1990).
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Apresenta sinuosidade de seu curso até a altura da maloca
Arendei (nação Ingaricó da Terra Indígena Raposa – Serra
do Sol), onde dá início a uma série de cachoeiras, tais como
Mocrá, Macaco, Uaribooto, Amaral, Corumé, Murabiá,
Trovão, Sequereu, Lua, Anarém, Tabocal e Jiju. Estas
cachoeiras e corredeiras ajustam-se a zonas de fraturas e
falhas, normalmente transversais ao seu curso. Este extenso
trecho fluvial percorre áreas de suave relevo com cotas
altimétricas em torno de 750-800 m.s.n.m. Para jusante,
encaixa-se por alguns 25 km em ampla zona de falha com
direção aproximada N-S. Sua inflexão para leste, na
proximidade da localidade de Água Fria, acontece agora
sobre substrato vulcânico (Grupo Surumu) que serve de
embasamento para a cobertura sedimentar. Nesta região as
cotas situam-se na faixa de 400 m.s.n.m. Com direção
WNW-ESE a E-W, percorre pela última vez, mais alguns
quilômetros sobre rochas sedimentares Roraima,
adentrando-as sob forma de garganta até a altura da
cachoeira Tamanduá. Sua inflexão para sul é mantida por
extenso controle de zona de falha NNE-SSW que se
prolonga para norte por alguns 80 km, em direção à
fronteira com a Guiana (cabeceiras do rio Maú ou Ireng).

Costa (1990) mencionou a presença de falhas
normais com direção WNW-ESE a E-W, responsáveis
pelo conjunto de descontinuidades que articulou a borda
sul da bacia Roraima em profundidade. Essas falhas
mergulham para sul, provocam desníveis de até 450
metros e foram responsáveis, em parte, pela formação de
dobras e por rotações expressivas de blocos. Aquelas com
direções próximas a N-S e de transferência, têm sido
atribuídas a eventos rúpteis mais jovens. Zonas de
cavalgamento E-W e inclinadas para norte foram
responsáveis pela formação de dobras de estilos diversos
nas unidades basais Roraima e embasamento Surumu.
Uma reativação tectônica tem sido confirmada através da
tomada de um grande número de direção de paleocorrente
do sistema fluvial da Formação Arai (Pinheiro et al. 1990;
Reis et al. 1990a). Tais medidas indicam paleocorrentes
para sudoeste (vetor médio de 240o) e representam a
instalação do sistema fluvial paleoproterozóico Roraima,
diferentemente ao registro de mergulho das camadas para
nordeste (N20oE), sendo interpretados como uma inversão
fracamente positiva da borda sul da bacia (mudança no
regime extensional para contracional). Deste modo, as
áreas-fonte dos sedimentos Roraima localizar-se-iam mais
ao norte (zona de aporte), com desenvolvimento de um
sistema hidrográfico migratório para sul (planície
aluvial). Esta inversão tectônica materializada através do
mergulho de suas camadas mais basais, tem sido atribuída
ao Episódio K‘Mudku ocorrido no período 1,2-1,1 Ga e
bastante atuante em todo o Escudo das Guianas (Costa et
al. 1991, Fraga et al. 1994).

Em área de embasamento ao sul da bacia Roraima,
feixes de cisalhamentos com direção E-W e mergulho

subvertical são sugestivos de um arranjo de cavalgamentos
frontais superposto em unidades vulcânicas e granitóides
(Fraga et al. 1994). A unidade granitóide, tomando-se rumo
sul, é reconhecida a partir do front Marari – Memória (cota
máxima de 1.140 m e média em torno de 750 m.s.n.m.).
Ambas unidades rochosas mantêm contatos tectônicos e
apresentam uma fisiografia que alterna serranias com
direção E-W e vales abertos em “V”. Estes aspectos
estruturais na forma de soerguimentos e formação de
depressões registraram amplas modificações no relevo.

Na região do médio curso do rio Cotingo, no trecho
que se estende da travessia do igarapé Almoço até a
proximidade do Boqueirão do Quixadá (contrafortes do
maciço Marari – Memória), assomam solos litólicos em
amplo domínio de vegetação de savana (parque ou estépica
parque). São solos rasos e pouco desenvolvidos que
compõem associações com os tipos podzólico vermelho-
amarelo, podzólico amarelo, areias quartzosas, plintossolo
e afloramentos rochosos (Serruya 1998). Aqui o rio Cotingo
percorre amplo vale em forma de “U”, cujos contrafortes
acham-se exclusivamente representados por rochas
vulcânicas (Fig. 3). Nas áreas de maior declive, dominam
solos litólicos, fase pedregosa, e afloramentos de rocha.
Os pavimentos pedregosos são de variável espessura, de
centímetros a metros e compostos por seixos de quartzo
leitoso arredondados a subarredondados. Nas áreas planas
encontram-se recobertos por material coluvionar
intemperizado. No período de chuvas (março a agosto e
ápice em julho), grandes torrentes de água envolvem o
transporte e deposição de material sob forma de seixos,
blocos e calhaus de rocha vulcânica. De acordo com Garner
(1975), a bacia do rio Cotingo tem evolução intimamente
relacionada a fases climáticas severamente áridas, cujo
curso de baixa competência e padrão de drenagem, não foi
capaz de modificar-se a partir de uma subseqüente mudança
climática para condições mais úmidas. Como resultado
formaram-se paleossolos áridos e cujo capeamento se dá
através de um pavimento de pedras de variável espessura.

O reconhecimento geológico de grande parte da
bacia do rio Cotingo (Pinheiro et al. 1990), no trecho
compreendido entre as malocas Serra do Sol e Pedra Preta,
permitiu a identificação de pavimentos recentes compostos
por blocos e calhaus de rocha diversa, repousando
diretamente sobre a sucessão vulcanossedimentar da
Formação Uaimapué (Reis e Yánez 2001). No alto curso
do igarapé Maipá (margem direita do rio Cotingo, cota de
700 m.s.n.m.), um pacote com cerca de 1,50 metros expõe
blocos predominantemente subarredondados a elipsoidais,
cuja imbricação apresenta direção transversal ao atual curso
da drenagem. No topo, desenvolve-se solo argiloso oriundo
da decomposição do material clástico/piroclástico (Fig. 4).
Outros cursos de drenagem apresentam similares depósitos
e a diferentes cotas altimétricas, a exemplo da bacia do rio
Uailã, na proximidade da Cachoeira Vai-e-Volta.
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Figura 3 - Vale em forma de “U” no médio curso do rio Cotingo (visada
para sul).

Figura 4 - Pavimento composto por seixos, calhaus e blocos na margem
direita do igarapé Maipá, afluente direito do rio Cotingo. Escala: martelo.

No âmbito das rochas sedimentares basais do
Supergrupo Roraima, em discordância, aflora uma sucessão
sedimentar semiconsolidada, constituída por cascalho, areia
e argila e com incipiente grau de lateritização. Ocorre na forma
de tesos que variam em altura de 8,0 a 25,0 metros (serra
Verde). Sua formação relaciona-se à reativação da bacia
Roraima durante o Paleogeno (cota de 500-600 m.s.n.m.),
cujos remanescentes ocupam na atualidade os vales dos
afluentes dos principais rios da região. Foi definida como
pertencente à Formação Trincheira (Reis et al. 1985),
ocorrendo ao longo dos igarapés Trincheira, Alcides,
Encrenca, Sebo, Serra Verde e Nicarã, pela margem esquerda
do rio Quinô; igarapés Cariri, Gavião, Azul e Caju, pela

margem direita do rio Quinô; igarapés Mina Nova e Caio, pela
margem esquerda do rio Cotingo e igarapé Uiramutã (Fig. 5),
pela margem direita do rio Maú.  A formação delimita um
cinturão grosso modo E-W, cujos sedimentos repousam
discordantemente sobre as rochas da Formação Arai e
formações do Grupo Suapi (Reis e Araújo Neto 1998), estas,
com mergulho das camadas na ordem de 12-20o NE.

Figura 5 - Cobertura detrito-laterítica da Formação Trincheira. Vale do
igarapé Uiramutã. Escala humana (vide seta).

No seu interior, os depósitos de cascalho apresentam
potencial econômico, constituindo um dos principais
concentradores de ouro e diamante da região. As exposições,
embora descontínuas, representam na sua grande maioria,
focos de garimpagem. A ocorrência de “ouro grosso” sugere
processos de remobilização secundária da mineralização
aurífera associados à lateritização.

Em superfície e em área de ocorrência de arenitos
arcoseanos, os lateritos ferruginosos apresentam feições
erosionais na forma de pináculos, formando profundas
voçorocas. Da base para o topo, a fração cascalho, na ordem
de 15,0 cm a 1,5 metros, está representada principalmente
por seixos de quartzo leitoso (1,5 a 2,0 cm) subangulares a
subarredondados até calhaus na ordem de 20,0 cm. É
comum a presença de pequenos blocos angulosos de rocha
arenítica e fragmentos placóides de siltito cor de vinho e
de hornfels (quando da proximidade da soleira Pedra Preta,
região da serra Verde); a fração areia, de granulação fina a
média, normalmente de cor vermelha a branca, à base de
quartzo, feldspato e óxidos de ferro (cimento), apresenta
níveis centimétricos irregulares de seixos angulosos de
quartzo; a fração argila é de coloração predominantemente
avermelhada, às vezes acinzentada, perfazendo um
representativo set mosqueado com várias dezenas de
metros.

Pinheiro et al. (1990) postularam uma fácies fluvial
meandrante para a deposição da Formação Trincheira. Reis
et al. (1998) sugeriram uma deposição sedimentar na forma
de curtos leques aluviais confinados a antigas frentes de
escarpas de falhas normais com direção E-W.
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No vale do rio Quinô, Reis e Araújo Neto (1998)
revelaram o forte condicionamento dos depósitos Trincheira
aos tributários de sua margem direita, cujos trabalhos de
exploração garimpeira para ouro e diamante desenvolveram-
se há décadas. De seus afluentes, o igarapé Azul constituiu
aquele com maior área de garimpagem. Os níveis de cascalho
e/ou calhaus dispõem-se de forma descontínua e com
espessura variável, por vezes, aparentando uma concentração
em antigos paleocanais (corte e preenchimento?), onde em
alguns locais, a imbricação dos seixos e fragmentos quartzosos
concorda com a direção atual do curso da drenagem. Os leitos
de cascalho não apresentam organização e constituem
possíveis depósitos de fluxo de detritos em áreas com
moderado declive. A natureza e proveniência de grande parte
dos seixos sugerem uma área-fonte proximal e responsável
pela mineralização em diamante e ouro. Neste caso, as barras
conglomeráticas do paleoambiente fluvial da Formação Arai
parecem ser responsáveis por mais este ciclo de deposição
mineral.

Na região fronteiriça entre Brasil e Venezuela, nas
cabeceiras dos rios Suapi e Quinô (cota altimétrica de 560
m.s.n.m.), é comum a presença de espessa superfície de
lateritização assentada sobre as rochas pelíticas da Formação
Cuquenán do Grupo Suapi (Reis e Yánez 2001). A contínua
erosão dessa superfície (etchplain) levou à distribuição de
uma dezena de blocos de canga laterítica, de variadas
dimensões, e que muitas vezes apresentam na matriz,
fragmentos placóides de pelitos (vestígios de hornfels?),
desordenados, à semelhança de depósitos de tálus. Reis e
Yánez (1999) revelaram o pronunciado grau de dissecação
das formas de relevo desse setor, cujo prolongamento para o
território venezuelano se dá ao longo do vale aberto do rio
Cuquenán. Neste aspecto, a área ausenta-se da continuidade
da soleira básica Pedra Preta para a região de Divina Pastora
(Venezuela), apresenta compartimentos estruturais em NNW-
SSE a NNE-SSW (falhas de transferência, Costa 1990) que
são indicativos de antigas áreas de soerguimento, lateritização
e erosão, anteriores ao início do Quaternário. Esta cobertura
laterítica, desenvolveu-se topográfica e estratigraficamente
acima daquela da Formação Arai. Ainda nesta região,
Dohrenwend et al. (1995) citaram a presença de crosta
ferricrete pisolítica a nodular relicta, com fragmentos de rocha
intemperizada e concentração local de hematita e/ou gibbsita,
confirmando, deste modo, a amplitude deste patamar de
lateritização.

A sedimentação da Formação Trincheira foi processada
a partir do início do Paleogeno, em épocas do Paleoceno - Eoceno,
cujo período de erosão envolveu camadas sedimentares
conglomeráticas associadas a mineralização auridiamantífera,
que serviram de renovada área fonte para o ouro e principalmente
o diamante encontrados nos leitos de cascalhos da formação.
Reativações de falhas mestras E-W foram fundamentais no
controle de sua distribuição em áreas com acentuado
mergulho da Formação Arai (base do Supergrupo Roraima).

O processo de lateritização e formação de crosta ferruginosa
ocorreu ao longo do Oligoceno, época que encontra
importância em toda a Região Amazônica e que registra
importantes mudanças climáticas regionais.

Formação Boa Vista
Duas características sucessões sedimentares são

propostas para a Formação Boa Vista, separadas,
presumidamente, por uma discordância angular ao longo da
estruturação da borda norte da bacia do Tacutu, inseridas
respectivamente nos domínios estruturais Urariqüera e Guiana
Central (Reis et al. 2001) (Fig. 1). Ambas sucessões
desenvolvem localmente perfis lateríticos imaturos, com
desenvolvimento de solos podzólico e hidromórfico. A
deposição da Formação Boa Vista foi efetivada em uma bacia
rasa, com profundidade variável em função da conformação
de seu embasamento, cujas exposições rochosas na forma de
inselbergs constitui uma feição característica ao norte da bacia
Tacutu. Seu prolongamento em território guianense permite
supor uma área total de sedimentação de aproximadamente
21.700 km2.

SUCESSÃO SEDIMENTAR SUPERIOR - A
sedimentação da Formação Boa Vista, no domínio Urariqüera
(Fig. 2), recobre maior área de exposição e apresenta espessura
variável (7,0 – 14,0 metros), com destaque para a ocorrência
de inselbergs vulcânicos ou granitóides. Caracteriza-se por
depósitos de leques aluviais com baixo gradiente de declive
e de uma planície aluvial com incipiente desenvolvimento de
canais fluviais, algumas vezes intermitentes, onde aparecem
campos de areia (prováveis dunas eólicas) de uma unidade
mais jovem, a Formação Areias Brancas (adaptado de Melo
et al. 1978) (Figs. 6, 7 e 8). No referido domínio, constitui
uma faixa com direção NE-SW cuja largura aproxima-se a
alguns 40,0 km. Esta área de sedimentação ocupa o quadrante
norte-nordeste do domínio e é reconhecida há alguns
quilômetros ao sul do front das montanhas Marari – Memória.
Abrange o baixo curso do rio Cotingo (na proximidade da
maloca Cantão), igarapés Taxi e Cuacuá (afluentes pela
margem esquerda do rio Surumu), igarapés Viruaquim,
Xuminá, Xeruini, Atola e Bismarck (afluentes pela margem
direita do rio Tacutu), dentre outros. No quadrante sudoeste
do domínio, onde são verificados os afloramentos de
metassedimentos do Grupo Cauarane e proximidade do limite
norte do domínio Güiana Central (Fig. 2), acampa a bacia do
igarapé Truaru e igarapé Tupaquim (afluentes pela margem
direita do rio Urariqüera), bacia do igarapé Murupu (alto
curso) e igarapé Samaúma (afluentes pela margem esquerda
do rio Cauamé), dentre outros.

Em direção às montanhas Marari – Memória, nas
cabeceiras do igarapé Taxi, descreveu-se neste estudo, uma
seção sedimentar com aproximadamente 7,0 metros (Fig. 9),
composta na base (máximo nível de águas rasas) por 60,0 cm
de um arenito compacto, granulação média a grossa,
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esbranquiçado, com diminutas concreções ferruginosas na
matriz. Não é visível estruturação interna e apresenta
geometria tabular. Grada para um nível centimétrico arenoso
conglomerático (8,0 cm). Variações laterais para um arenito
desprovido de conteúdo de seixos são sugestivas de
lenticularidade do pacote. Encimam arenitos compactos,
ferruginosos e com leve fração argilosa, gradacionais,
por sua vez, para arenitos conglomeráticos ferruginosos,
com diminutos seixos e fragmentos de quartzo leitoso.

Seguem arenitos sílticos, esbranquiçados, com manchas de
oxidação, constituindo um nível com aproximadamente
80,0cm. O topo da sucessão é composto por 2,0 metros de
argilito mosqueado, mantendo a 0,40 cm abaixo de sua
superfície, nível de cascalho (20,0 cm) com abundância em
seixos de quartzo. Não há registro da presença de matéria
orgânica na seção descrita.

Na proximidade da serra Guariba, rio Viruaquim, Maia
(1980), em informes de furos de sondagem, mencionou uma
espessura de 14,0 metros de arenitos e arenitos sílticos
ferrificados recobrindo o embasamento vulcânico e granítico
(Alvo 1, furo SG-02-RR), correspondidos neste estudo, à
sucessão superior da Formação Boa Vista. Esses sedimentos
foram posterior e supostamente mencionados na literatura
(Costa e Hasui 1997) como pertencentes à Formação
Viruaquim (sic).

Figura 6 - Fotointerpretação com utilização de fotografia-aérea 975 da Obra
Pólo 10 (IBGE) de 21/01/79, Folha NB.20-Z-D-VI, sudoeste da maloca
Raposa. Legenda: AB – Formação Areias Brancas; FBVB – Formação Boa
Vista (sucessão superior); Ir – inselbergs rochosos; SG – serra Guariba.

Figura 8 - Feição de leque aluvial da sucessão superior da Formação Boa
Vista. Fotografia Aérea 637 da Obra Pólo 10 (IBGE) de 17/01/79. Folha
NB.20-Z-D-VI, a sudeste da maloca Contão, rio Cotingo.

Figura 7 - Fotografia-aérea 037 da Obra Pólo 10 (IBGE), escala original
1:100.000, de 22/12/78. Acumulações de areia com discreto retrabalhamento
eólico (Formação Areias Brancas) recobrindo os sedimentos da Formação
Boa Vista.

Figura 9 - Cabeceiras do igarapé Taxi, proximidade do front das montanhas
Marari – Memória. Seção sedimentar superior da Formação Boa Vista, com
ênfase para a predominância de arenitos e arenitos levemente
conglomeráticos intemperizados. Localização por GPS: 10762505 e 468220.
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SUCESSÃO SEDIMENTAR INFERIOR - A sucessão
sedimentar inferior da Formação Boa Vista ocorre a sudoeste
e nordeste da capital Boa Vista, estando fortemente controlada
pela estruturação da bacia Tacutu (domínio Güiana Central;
Reis et al. 2001) (Fig. 2), cujo limite sul encontra-se na
proximidade do baixo curso do rio Mucajaí (alto estrutural
das montanhas Mucajaí). Onde aflorante são reconhecidos
arenitos arcoseanos a levemente conglomeráticos, róseos a
esbranquiçados, ligeiramente friáveis, passíveis de distinção
no grau de consolidação, arranjo e seleção, àqueles da sucessão
anteriormente descrita para o domínio Urariqüera.

Cortes na BR-174 (entorno do igarapé Água Boa)
possibilitaram a descrição de uma seção sedimentar com uma
espessura de aproximadamente 3,0 metros, cujo topo encontra-
se representado por paleossolo arenoso semiconsolidado,
amarelo-avermelhado, fração silte-argilosa. Recobre nível
centimétrico (40,0 cm) de cascalho composto por fragmentos
de arenito ferruginoso. Na base, em torno de 2,0-2,5 metros,
dispõem-se arenitos levemente conglomeráticos, róseos e de
inexpressiva variação lateral (Figs. 10 e 11). Os seixos não

evidenciam imbricação e ocupam a base de estratos cruzados
acanalados de pequeno porte.

No rio Cauamé, na proximidade de sua foz, afloram
arenitos arcoseanos a conglomeráticos, estes, de granulação
média a grossa, com seixos quartzosos na ordem de 2,0 cm
no seu eixo maior. Gradam para um nível de 0,5 metro de
arenito conglomerático ferruginoso, creme-esbranquiçado,
via-de-regra, sob forma de blocos e matacões fortemente
intemperizados. A seção apresenta uma espessura em torno
de 5,0 metros, decrescendo para jusante naquela drenagem.

Uma outra notável exposição de arenitos ligeiramente
friáveis, granulação média a grossa, arcoseanos a
conglomeráticos, foi verificada na bacia do igarapé Bacadal
(afluente esquerdo do rio Mucajaí), a sudoeste da fazenda
Pau Rainha. Neste local, a seção sedimentar tem 3,0 metros
em espessura, encontrando-se recoberta por delgado solo
arenoso e de aspecto ferruginoso, em franco processo de
lixiviação.

A sucessão sedimentar inferior da Formação Boa Vista
revela um controle de deposição através das falhas que
delimitam os flancos norte e sul da bacia Tacutu (hemigráben),
mantendo relações diretas com os componentes de rejeito de
mergulho da estruturação. Este fato permite supor a existência
de uma discordância angular àquela sedimentação que
extravasa os limites da bacia Tacutu e que ocorre mais ao
norte e nordeste. A sudoeste de Boa Vista, o embasamento
restringe-se à ocorrência das rochas basálticas Apoteri (serras
Nova Olinda e Pau Rainha).

Figura 10 - Formação Boa Vista (sucessão inferior). No topo, solo arenoso
e níveis de concreções ferruginosas. Na base, arenitos conglomeráticos,
róseos e friáveis. Corte da rodovia BR-174, entre Boa Vista e a travessia do
igarapé Água Boa.

Figura 11 - Detalhe da foto anterior.

Admite-se uma espessura máxima em torno de 15,0
metros, considerando-se que alguns furos de sondagem para
água subterrânea no entorno de Boa Vista, em maiores
profundidades, perfuraram litologias da bacia Tacutu. Neste
contexto, as rochas sedimentares aflorantes na foz do rio
Tacutu, têm servido de parâmetro ao reconhecimento de
litologias mesozóicas.
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Formação Areias Brancas
Em Roraima são reconhecidas várias áreas de

sedimentação com característica de ambiência eólica,
constituindo depósitos arenosos estáveis ou com diferentes
níveis de preservação, em quase sua totalidade, em resposta
à influência de períodos muito secos que ocorreram durante
o máximo da última glaciação (Braun 1973, Melo et al. 1978,
Santos 1993, Santos e Nelson 1995, Latrubesse e Nelson 2001,
Reis et al. 2001, Carneiro Filho et al. no prelo, e este estudo).

A designação “Pantanal Setentrional” foi proposta por
Santos (1993) para revelar a existência de uma extensa
planície sedimentar ativa e com amplo domínio de vegetação
não-florestada, sendo constituída por três principais áreas de
campos de dunas eólicas: Cuieiras-Aracá (Amazonas),
Catrimâni e Anauá (bacia do médio rio Branco, Roraima).
Posteriormente, Santos e Nelson (1995) individualizaram três
principais bacias sedimentares quaternárias, mais antigas que
as faixas aluviais modernas e secionadas por depósitos fluviais
recentes: Aiari (entre os rios Içana e Marié, Amazonas), Tacutu
II (noroeste da serra Tucano, bacia Tacutu) e Pantanal
Setentrional (entre os rios Branco e Negro).

Afora aquelas excepcionais áreas do Pantanal
Setentrional, também são comuns outros campos de dunas e
de areia, expostos em várias porções de domínio da
sedimentação da Formação Boa Vista. Estes campos
respondem à atividade eólica ocorrida no período Pleistoceno
Superior-Holoceno, cuja aridez encontra respaldo em um
amplo corredor de deflação ao longo do Último Glacial
(Carneiro Filho et al. no prelo). Melo et al. (1978) reuniram
sob a denominação genérica “Areias Brancas”, a cobertura
arenosa de extensa área entre os rios Surumu e Maú, a sudoeste
de Normandia. Santos e Nelson (1995) mencionaram um
controle de ventos nordeste na formação das dunas, similar
àquele atual. Recentemente, Latrubesse e Nelson (2001)
descreveram dunas parabólicas inativas, dunas lineares e
lençóis arenosos ocorrentes ao sul e leste do rio Tacutu.
Reportaram ainda, um amplo campo de remanescentes de
dunas parabólicas entre os rios Cauamé e Urariqüera, com
destaque para a total ausência de feição de barlavento devida
ao elevado grau de erosão.

Neste estudo, utiliza-se a denominação “Formação
Areias Brancas” para reunir os referidos eolitos como uma
unidade sedimentar mais jovem do que a Formação Boa Vista,
em consonância a White Sand Formation de Barron (1965) e
Areias Brancas de Melo et al. (1978).

DUNAS DA SERRA GRANDE - Com esta denominação
informal nomeia-se um campo de dunas alongado no sentido
NNE-SSW, na proximidade da margem direita do rio Branco,
alguns poucos quilômetros a montante da confluência com o
rio Mucajaí. Na outra margem do rio Branco, situa-se a
imponente serra Grande. Esta localidade foi mencionada por
Braun (1973) quando de sua “fotointerpretação preliminar ao
milionésimo” do então Território Federal de Roraima.

No terreno, constitui espessa acumulação arenosa, com
aproximadamente 10,0 metros de altura, elevação esta
contrastante com a planície arenosa da Formação Boa Vista
(Fig. 12). Seu prolongamento, por alguns 8,0 km e largura de
3,0 km, a coloca em destaque como outros campos de dunas
eólicas revelados em Roraima (p. ex., dunas do rio Catrimâni,
rio Anauá e bacia Tacutu). Apresenta o retrabalhamento NE-SW
dos ventos atuais, formando dunas do tipo barcana (Fig.13).
Também é comum a presença de vegetação arbórea e rasteira
no seu topo, além da formação de lagos no seu interior,
mantendo-a, em parte, estacionária (Figs. 14 e 15).

A areia é de coloração creme – esbranquiçada a rósea
clara, granulometria média e razoavelmente bem selecionada.
O depósito não apresenta estrutura de acamadamento interno
diagnóstica de deposição eólica. Não foi observada variação
no tamanho do grão ou mesmo a presença de algum outro
material sedimentar mais fino nos locais de averiguação.

Na área em foco, ocupa a extensão sudoeste do
prolongamento da falha de Lethem, no sentido rio Tacutu - rio
Branco, com inflexão quase N-S. Esta estrutura normal mestra
controla a borda sul da bacia Tacutu, cuja reativação a partir do
Mioceno tem gerado o desenvolvimento de uma falha
transcorrente destral (Eiras e Kinoshita 1988). Alguns poucos
quilômetros a noroeste, entre a BR-174 e o rio Branco, afloram
rochas brechóides e ultramiloníticas na forma de cristas de
morros abaulados e desprovidos de vegetação, além de basaltos
do substrato da bacia Tacutu. Nos arredores da fazenda Pau
Rainha não afloram rochas sedimentares mesozóicas. Para oeste
e sudoeste, afloram respectivamente rochas sedimentares da
Formação Boa Vista, granitóides da suíte Mucajaí e ortognaisses
Rio Urubu (domínio Guiana Central).

CAMPOS DE AREIAS BRANCAS SUPERFICIAIS -
Amplas áreas de sedimentação, sob forma de campos de areia
e oriundos do retrabalhamento da Formação Boa Vista
(Formação Areias Brancas), destacam-se ao sul das malocas
Raposa e Guariba e cidade de Normandia. Estes campos
constituem, via-de-regra, divisores do curso principal de
drenagens como os igarapés Cuacuá, Xeruini, Xuminá,
Viruaquim e Bismarck. As planícies fluviais chegam a
apresentar 1,0 km de largura, ficando patente sua influência
na proximidade das planícies arenosas. Na foz destes
tributários, há também forte influência da planície de
inundação de maiores rios como o Tacutu e Surumu (water-
laid deposits). No interior e entorno dos campos de areia,
desenvolve-se uma drenagem normalmente intermitente
devida ao assoreamento arenoso e diretamente relacionada à
formação de um lago, muitas vezes em colmatação. São ainda
comuns as áreas representadas por pedimentos (superfícies
rochosas expostas). Latrubesse e Nelson (2001) mencionaram
uma espessura em torno de 2,0 metros de areias vermelho-
amareladas a amarelo-avermelhadas, algumas vezes
predominantemente sílticas, recobrindo diretamente outras
litologias sedimentares ou rochas do embasamento.
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Figura 12 - Dunas da serra Grande (Formação Areias
Brancas). Extenso campo de dunas recoberto por
vegetação rasteira e arbórea e formação de lagos
interiores.Ao fundo, rio Branco (ilha Santarenzinho) e
serra Grande.

Figura 14 - Detalhe do campo de dunas estacionárias, com destaque para a
cobertura vegetal.

Figura 13 - Vista do campo de dunas da serra Grande. Fotografia-aérea, escala de 1:40.000
da Obra Cruzeiro do Sul.

Figura 15 - Detalhe do flanco sul do campo de dunas e lago interior.
Localização por GPS: 2o 31’08,5”N e 60o 51’42,7”W
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Relacionaram-nas a um padrão de drenagem de baixa
densidade e conformação linear desenvolvido sobre campos
de dunas fósseis (paleodunas). Apesar do elevado grau de
deflação parecem formar cordões lineares.

Entre o baixo curso do rio Cauamé e serra Murupu,
Latrubesse e Nelson (2001) delimitaram um outro campo
arenoso constituído por dunas com características parabólicas.
Nesta área, os igarapés Murupu, Aruanã, Carrapato e Água
Boa de Cima configuram um padrão anelar e circundante ao
citado campo de dunas, sugestivo de um pretérito alto
topográfico. A Tabela 1 discrimina onze áreas relacionadas à
Formação Areias Brancas (Reis et al. 2001).

Tabela 1 – Relação e situação de áreas da Formação Areias Brancas.

COMENTÁRIOS GERAIS
Sete maiores superfícies de denudação e

correspondentes áreas de assoreamento podem ser
identificadas no setor oriental do Estado de Roraima
(Tabela 2). Estas superfícies têm como base a correlação
entre patamares com uma mesma variação de cota
altimétrica (topo) e correspondentes elevações em áreas
de baixo relevo. É consenso de que resultam de períodos
alternados de soerguimento e quiescência tectônica,
dissecação em resposta ao soerguimento e recuo de
declividade ao longo do intervalo de estabilidade.

Tabela 2  - Quadro de conjecturas a respeito dos níveis de denudação e assoreamento do setor norte-oriental do Estado de Roraima (modificado a partir de (*)
McConnell  1968 e Schaefer & Dalrymple 1995).



270 Contribuições à Geologia da Amazônia - Volume 3

Kroonenberg e Melitz (1983) têm mencionado que
muitas dessas superfícies respondem a uma determinada
resistência do meio litológico e que os patamares que as
distinguem normalmente coincidem com as descontinuidades
litológicas (p. ex., no interior da cobertura Roraima).

De acordo com Schaefer e Dalrymple (1995), as formas
de relevo e superfícies de denudação da porção extremo-
nordeste de Roraima encontram-se distintamente relacionadas
ao denominado “Ciclo de Denudação Gondwana” (Triássico
Superior - Jurássico Inferior, após King 1956) e “Pós-
Gondwana” (Cretáceo Inferior – Médio). Ao primeiro
relacionam-se os tepuis da cobertura Roraima (altitudes em
2.700 – 2.100 m.s.n.m.), enquanto ao segundo, são
identificadas as superfícies em cotas altimétricas que variam
de 1.800 – 1.200 m.s.n.m., como no Pico Sapã (vulcânicas
Surumu) e nível de pedimentos da serra do Sol (cerca de 1.700
metros) e Monte Roraima (1.800 – 1.600 metros).

Uma terceira superfície de denudação encontra
correspondência à Reativação Sul-Americana (King 1956)
ou superfície Kopinang (McConnell 1968), favorecendo a
extensa formação de pediplanos. Seus testemunhos
relacionam-se a altitudes que variam de 1.000 – 450 m.s.n.m.
como é o caso da montanha Lua, montanhas Pacaraima (marco
BV-8), montanhas Marari - Memória e Tepequém, dentre
outras feições.

A superfície “Velhas” (King 1956) corresponde a maior
área de denudação do setor norte-oriental e encontra expressão
através de altitudes em torno de 450 – 110 m.s.n.m., com
franco desenvolvimento nas regiões das vilas Taiano e Brasil.
Nesta área, as bacias dos rios Amajari e Cauaruau
desenvolvem uma planície aluvionar com aproximadamente
2,0 km de largura, ficando bem caracterizado o forte padrão
meandrante de seus cursos, formando ainda extensas áreas
alagadiças no período das chuvas. Toda esta região ocorre
em área de domínio de rochas metassedimentares, cuja
morfologia é suavemente ondulada (colinas), recoberta por
vegetação de savana estépica e ilhas de matas fechadas, muitas
vezes lembrando um “arquipélago”. Para oeste, assinala o
contato brusco entre a savana e a floresta equatorial. Esta
área, com aproximadamente 5.650 km2, foi anteriormente
cartografada como pertencente à Formação Boa Vista (p.ex.,
Montalvão et al. 1975), no entanto, os recentes
reconhecimentos geológicos de campo (Fraga et al. 1999)
favoreceram a ampla área de denudação de litologias do Grupo
Cauarane (paragnaisses, metacherts ferruginosos e
subordinados xistos e anfibolitos). Esta superfície, que inclui
ainda áreas de cobertura detrito-laterítica, contrasta em todos
os aspectos com a região de sedimentação da Formação Boa
Vista. Uma outra região com similares características situa-
se a leste da capital Boa Vista e inclui as vilas de Nova
Esperança e São Francisco (cabeceiras dos igarapés Arraia e
Manoa-Pium).

No extremo norte, no interior da cobertura sedimentar
Roraima, em cotas altimétricas que variam em torno de 450m,

desenvolveu-se ampla cobertura detrito-laterítica relacionada
à Formação Trincheira, bem como extensa área de denudação
mais ao oeste (cabeceiras dos rios Suapi e Quinô, marco BV-
6), e cujo principal outlier é o monte Pacaraima (Reis et al.
1990b) na proximidade da fronteira Brasil – Venezuela (marco
BV-5).

De acordo com Vasconcelos (1996), os processos de
intemperismo ocorrem de forma episódica, alternando-se
períodos propícios à alteração intempérica (quentes e úmidos)
com fases de menor intensidade (climas mais secos). A
complexidade dos seus perfis de alteração relaciona-se à
longevidade e, deste modo, podem fornecer variadas idades
em uma singular área. Os registros detrito-lateríticos também
assinalam a idade máxima da neotectônica e mudança do
regime extensional do Mesozóico – Neo-Cenozóico para o
regime direcional destral a partir do Mioceno (Hasui 1990).

Em concordância à observação de Costa e Costa
(1996), a distribuição em superfície das rochas sedimentares
da Formação Boa Vista favorece sua deposição em uma
compartimentação que evoluiu para um hemigráben, cujo
depocentro da bacia manteve-se regulável no sentido NE-SW,
em acompanhamento à forte estruturação paleoproterozóica
do Domínio Güiana Central. Estas antigas estruturas foram
reativadas em falhas transcorrentes destrais e normais durante
o Mesozóico (bacia Tacutu, Eiras e Kinoshita 1988; Costa et
al. 1991) e Cenozóico. Para norte, fora do domínio da bacia
Tacutu, a sedimentação Boa Vista é reconhecida ao sul dos
contrafortes rochosos da serra Marari-Memória, com forte
estruturação E-W. Este antigo e importante arranjo estrutural
tem sido relacionado a um sistema de cavalgamentos frontais,
compartimentando diferentes litologias a diferentes níveis da
topografia recente (Fraga et al. 1994). As falhas com direção
E-W interagem com falhas normais NW-SE, inclinadas para
SW (Costa e Costa 1996).

Dois principais episódios de movimentação tectônica
provavelmente ocorreram no Neogeno (Mioceno – Plioceno):
1- soerguimento ou estabilização da porção ao norte da bacia
Tacutu e renovada subsidência no interior da estruturação do
Domínio Güiana Central, com início da deposição dos sedimentos
da base da Formação Boa Vista. Onde ocorrem níveis
conglomeráticos, não há evidências de seixos oriundos de áreas-
fonte granitóides relacionadas às montanhas Mucajaí e Grande,
mesmo porque ainda não há indicação de suas litologias mais
basais; 2-  uma subsidência da porção norte (Domínio Urariqüera)
e/ou soerguimento da bacia Tacutu (Domínio Güiana Central),
conduziu à formação de uma nova bacia, com amplitude de
sedimentação de topo da Formação Boa Vista. Esta presumida
evolução sedimentar caracterizaria uma discordância no interior
da Formação Boa Vista, estando arregimentada através dos
rejeitos e mergulhos das falhas que delimitam os bordos norte e
sul da bacia Tacutu. O prolongamento dessa sedimentação em
território güianense encontra correspondência através das
formações North Savannas (interior) e Berbice (costeira),
separadas através do arco Pomeroon.



271Reis N.J. et al. / O quadro Cenozóico da porção norte-oriental do estado de Roraima

No rio Surumu, na cachoeira Caranguejo, ocorrem
rochas vulcânicas protomiloníticas e ultramilonitos formando
quilométrica zona de cisalhamento com direção N50oW e
mergulho para 80oNE. A referida zona de cisalhamento
estende-se em direção às montanhas Machado e Atola, que
por sua vez, formam grandes corpos lenticulares de rochas
vulcânicas Surumu embutidos em granitóides da suíte
Saracura. Mais para oeste, no âmbito da maloca Contão,
margem direita do rio Cotingo, ocorre brecha de falha na forma
de um teso, com direção N85oE e mergulho para 80oNW.
Ambas estruturações NW-SE e E-W controlam a borda norte
da bacia Boa Vista e são sugestivas de zonas de transcorrência.

O padrão de desembocadura do rio Mucajaí, junto ao
rio Branco, descreve uma feição morfotectônica na forma de
“Y”, relacionada à distensão neogênica/quaternária que se
efetivou no substrato da bacia Boa Vista. Este mesmo padrão
de confluência repete-se para nordeste, ocorrendo na foz dos
rios Tacutu e Surumu e mais ao norte, na desembocadura do
rio Cotingo, sempre em área de sedimentação da Formação
Boa Vista (Fig. 1). A mudança abrupta na direção do curso
dos rios Tacutu, Cachorro e Quitauaú, que fluindo para norte
sofrem inflexão para oeste, pode estar relacionada ao
Paleogeno, quando do soerguimento da estruturação Tacutu
(Domínio Güiana Central) e subseqüente formação de um
anteparo e sedimentação da bacia Boa Vista mais ao norte
(Domínio Urariqüera).

Latrubesse e Ramonell (1994), dentre outros,
revelaram uma sedimentação eólica característica de extensas
planícies quaternárias da América do Sul e ocorrente entre os
períodos Pleistoceno Superior e Holoceno Inferior. De acordo
com Schaeffer e Dalrymple (1995), o atual padrão de
drenagem da região oriental de Roraima foi fortemente
influenciado por oscilações climáticas, resultando
principalmente no retrabalhamento de solos arenosos. As
evidências apontam para climas extremamente secos, com
especial atenção para o final do Pleistoceno, entre 22.000 e
13.000 B.P. Um período seco, mais recente e provavelmente
holocênico, é retratado através da presença de depressões
circulares ou cavidades no interior da Formação Boa Vista
(Latrubesse e Nelson 2001).
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ABSTRACT

STABLE ISOTOPE STUDIES IN SANDSTONES OF THE CORDA FORMATION (PARNAÍBA BASIN) – CONTRIBUTION TO
THE UNDERSTANDING OF THE DIAGENETIC CONDITIONS

Several geological studies have been carried out on the sedimentary zeolite occurrences in sandstones of the Corda Formation
(Parnaíba Basin, Northeastern Brazil). An aspect so far unclear of the general geological setting is related to the conditionings of the
diagenetic environment. The interpretation of oxygen and carbon isotopic compositions (δ18O e δ13C) of calcitic cement associated with
those zeolites (stilbite and laumontite) indicates the influence of meteoric water on the source brine, and suggests diagenetic temperatures
and pressures close to surface conditions.

Keywords: stable isotopes, zeolites, diagenesis, Corda Formation, Parnaíba Basin, Brazil.

RESUMO

As ocorrências de zeolitas em arenitos da Formação Corda, na Bacia do Parnaíba, têm sido alvo de uma série de trabalhos
abordando o condicionamento geológico genérico dessas mineralizações. Um ponto ainda carente de entendimentos mais precisos diz
respeito às características do ambiente diagenético em que essas zeolitas se desenvolveram. O estudo da composição isotópica  (δ18O e
δ13C) do cimento carbonático associado a essas zeolitas indica a influência de águas meteóricas nas soluções mineralizantes, apontando,
também, para condições de temperatura e pressão compatíveis com as de superfície, corroborando interpretações obtidas através de outros
parâmetros analíticos.

Palavras-chave: isótopos estáveis, zeolitas, diagênese, Formação Corda, Bacia do Parnaíba, Brasil.

INTRODUÇÃO
Desde que as ocorrências de zeolitas sedimentares na

Bacia do Parnaíba foram reveladas, em meados da década
passada, diversos trabalhos têm abordado os principais traços
do condicionamento geológico, bem como a possibilidade de
beneficiamento do minério (Angélica et al. 1995, Rezende e
Angélica 1997, 1999, Hammelman et al. 1998, entre outros).
Essas investigações forneceram uma visão geral da
composição mineralógica do jazimento e identificaram a
presença das zeolitas estilbita e laumontita, que ocorrem como
cimento em arenitos fluviais e eólicos da Formação Corda,
associadas com calcita e esmectitas, compondo um segmento
específico daquela unidade, denominado Zona Zeolítica.

Entre as questões susceptíveis a uma investigação
mais efetiva sobre aqueles jazimentos zeolíticos, realçava-
se a abordagem acerca dos aspectos genéticos da

mineralização, mais especificamente sobre as
características do ambiente diagenético. As hipóteses
levantadas a esse respeito eram desencontradas,
especulando-se, inclusive, a possibilidade de uma origem
associada a processos hidrotermais. A tradicional
vinculação da laumontita a condições de soterramento
profundo (Coombs et al. 1959, Iijima e Utada 1966, Hay
1981), provocava a necessidade de se avaliar, também, essa
possibilidade na Formação Corda.

Este trabalho discorre sobre os estudos da composição
isotópica de oxigênio e carbono, em cimento carbonático da
Zona Zeolítica, como ferramenta auxiliar para a idealização
de um modelo geológico para a acumulação de zeolitas na
Formação Corda, subsidiando a interpretação da origem das
soluções mineralizantes, bem como das condições de pressão
e temperatura do ambiente diagenético.
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Dados isotópicos poderiam, de forma complementar,
contribuir para um entendimento mais preciso do arcabouço
estratigráfico regional e do ambiente de sedimentação da
Formação Corda, além das relações entre as rochas sedimentares
dessa unidade e o vulcanismo que afetou a bacia no Mesozóico.

As mais recentes idéias sobre a origem das
concentrações zeolíticas na Bacia do Parnaíba (Rezende e
Angélica 1999) consideram um modelo compatível a um
sistema hidrológico aberto, onde as soluções mineralizantes
seriam de origem meteórica e influenciadas pela lixiviação
de lavas basálticas depositadas imediatamente antes da
Formação Corda. Seria, assim, de se esperar a existência de
minerais autigênicos formados em equilíbrio com águas
meteóricas, pobres em 18O. Os resultados obtidos forneceram
informações esclarecedoras sobre esse problema.

Este estudo foi complementado por uma intensiva
pesquisa bibliográfica sobre os condicionamentos geológicos
de jazimentos de zeolitas em rochas sedimentares e sobre os
parâmetros físico-químicos que regulam a estabilidade da
estilbita e da laumontita. Microscopia ótica convencional e
microscopia eletrônica de varredura acoplada a sistema de
energia dispersiva (MEV/SED) foram recursos técnicos
adicionais importantes na solução do problema.

A área de estudo situa-se na divisa dos estados do
Maranhão e Tocantins, como mostrado na figura 1, na qual
consta, também, um panorama resumido do quadro geológico
regional.

CARACTERÍSTICAS GERAIS DO FRACIONAMENTO
DE ISÓTOPOS LEVES

Fracionamento isotópico é o fenômeno através do qual
a natureza separa isótopos, tendo como base as suas massas
ao invés de suas características químicas. O estudo de isótopos
estáveis visa identificar as condições em que ocorreram os
processos de fracionamento.

Elementos leves, como C e O, além de N, H, e S, estão
entre os principais constituintes de fluidos geologicamente
importantes. O estudo dos isótopos estáveis desses elementos
oferece um meio muito útil de conhecer esses fluidos e os efeitos
da interação fluido-rocha. Adicionalmente, isótopos estáveis
podem ser usados como rastreadores da fonte de um elemento,
como paleotermômetros e como uma ferramenta para se estudar
mecanismos de difusão e reação em processos geológicos
(Rollinson 1994), além de mudanças paleoclimáticas e
alterações químicas nos oceanos e atmosfera (Hoefs 1997) e
na arqueologia (Richardson e McSween Jr. 1989).
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Figura 1-  Síntese geológica da Bacia do Parnaíba (modificado de Lima e Leite 1978), com indicação das áreas potenciais para zeolitas.
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O fracionamento isotópico ocorre na natureza segundo
dois mecanismos básicos, envolvendo reações de trocas
isotópicas e processos cinéticos (Richardson e McSween Jr. 1989;
Hoefs 1997). A compreensão desses mecanismos é fundamental
para uma interpretação coerente das medidas de razões isotópicas.

Nas reações de trocas, o fracionamento é controlado
pela força de ligação e obedece a regra geral de que o isótopo
mais leve forma ligação mais fraca que o isótopo mais pesado.
Taylor e Epstein (apud Rollinson 1994) observaram que o
fracionamento pode ser considerado também em termos das
ligações na estrutura do mineral, e que isótopos pesados
associam-se com elementos de alto potencial iônico. Segundo
esses autores, um exemplo em que o quartzo, contendo Si4+,
de pequeno raio iônico e elevada carga (isto é, com elevado
potencial iônico) fica enriquecido em 18O, enquanto a
magnetita, com Fe2+e Fe3+, fica empobrecida nesse isótopo,
ocorre segundo a reação:

2Si 16O
2 
+ Fe

3
18O

4
 = 2Si 18O

2 
+ Fe

3
16O

4

Esse mecanismo pode explicar o maior enriquecimento
em 18O observado em geral nos carbonatos magnesianos,
quando comparados aos calcíticos, devido ao maior potencial
iônico do Mg em relação ao Ca.

Os efeitos isotópicos cinéticos refletem a presteza de
um determinado isótopo reagir, como o observado nos
processos de difusão, em que há uma velocidade diferenciada
de translação de moléculas com diferentes massas isotópicas,
com moléculas mais leves deslocando-se mais rapidamente;
ou nos processos de evaporação, quando há um escape
preferencial de moléculas mais leves. Esse efeito é igualmente
significativo no caso da dissociação de ligações químicas pela
ação bacteriana (Clauer e Chaudhuri 1995). Rollinson (1994)
reuniu evaporação, condensação, fusão, cristalização e
difusão, como processos físico-químicos de fracionamento.

Estudos isotópicos acurados permitem uma
discriminação entre rochas que se formaram em equilíbrio com
o manto e aquelas que se formaram na crosta continental. Em
geral a crosta está mais enriquecida em 18O que o manto, como
conseqüência da longa interação entre a crosta e a hidrosfera, e
da partição do 18O durante processos geológicos de baixa
temperatura. Os isótopos de oxigênio são, por conseguinte,
valiosos indicadores de processos superficiais (Rollinson 1994).

As rochas sedimentares, clásticas e químicas, são
produtos de diversificados processos geológicos e podem ser
extremamente variáveis quanto a sua composição isotópica.
Nas rochas clásticas, em termos de oxigênio, os grãos
detríticos retêm a composição isotópica de suas fontes,
enquanto nos minerais autigênicos essa composição é
determinada pelo ambiente físico-químico de formação,
durante o intemperismo ou a diagênese. Isso significa que
minerais autigênicos serão enriquecidos em 18O, se
comparados a minerais detríticos de origem ígnea. As razões
18O/16O de minerais autigênicos são, geralmente, de 10 a 30
por mil maiores que aquelas de minerais detríticos formados
em condições de alta temperatura  (Savin e Epstein 1970a).

Os principais fatores que controlam o grau do
enriquecimento em 18O são a composição do fluido, a temperatura
e a razão mineral/água para o elemento considerado. Quando a
temperatura aumenta, o fracionamento dos isótopos de oxigênio
entre o mineral e o fluido diminui. Por exemplo, uma caulinita
formada em equilíbrio isotópico com água de δ18O=0‰

SMOW
, a

+25ºC, terá valores de δ18O de cerca de +25‰ . Uma caulinita,
formando-se em equilíbrio com água de δ18O = 0 ‰

SMOW
, a

+270ºC, apresentará δ18O da ordem de apenas +6‰ . Se o fluido
for água meteórica, que é pobre em 18O, nas mesmas condições
de temperatura os precipitados serão isotopicamente mais leves.

De grande importância também é a razão mineral/água
no sítio de formação. Em um aqüífero arenoso, para o caso
do oxigênio, essa razão será baixa, e o δ18O, nos minerais
autigênicos, será controlado pela composição da água
(Longstaffe 1985).

Um aspecto a ser analisado é a possibilidade de reações
isotópicas de argilominerais e carbonatos, com fluidos do sistema
considerado, após a cristalização. Entretanto, não há evidências
claras de que argilominerais sofram reequilíbrio isotópico
significativo em temperaturas compatíveis com o ambiente
sedimentar (Savin e Epstein 1970b, c), exceto nas frações <0,1µm
(Yeh e Savin 1976), quando esmectíticas (Eslinger e Yeh 1981).
Há, ainda, que se considerar a ocorrência de trocas isotópicas
através de reações de dissolução-reprecipitação, comuns em
carbonatos, mesmo a baixas temperaturas.

Quanto às águas meteóricas, os valores de δ18O tornam-
se cada vez menores com aumento da  latitude, da altitude e do
distanciamento em relação à costa, além do aumento da
precipitação pluviométrica e da temperatura do ar na superfície
(Dansgaard apud Hoefs 1997). Há uma correlação entre a
temperatura do ar e a razão 18O/16O dos precipitados: quanto
mais frio o ar, mais leve será a chuva. Em regiões tropicais
oceânicas esse δ18O é próximo  de zero (água do mar, no padrão
SMOW),  enquanto  que em altas latitudes alcançam valores
muito baixos, de até –58‰ , como registrado em campos de
gelo da Antártida. Há, igualmente, uma progressiva diminuição
de 18O nas massas de ar, na medida em que se afastam do oceano
em direção ao continente (Fig. 2), como efeito dos processos
de evaporação da água do mar, com subseqüente condensação
e precipitação no continente (Hoefs 1997, Rollinson 1994).
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Figura 2 - Fracionamento do oxigênio através da evaporação, com escape
preferencial de 16O, e conseqüente empobrecimento gradativo em 18O nas
águas meteóricas. (Baseado em Hoefs 1997).
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Quanto ao carbono, esse elemento ocorre na natureza
na forma oxidada (CO

2
, carbonatos e bicarbonatos), na forma

reduzida (metano e carbono orgânico, por exemplo) e nativo
(como diamante e grafita). Valores do manto variam de –3‰ a
–8‰

PDB
, com uma média admitida em torno de –6‰ . Na água

do mar esse valor é próximo a zero. Carbono de derivação
biológica é isotopicamente leve, isto é, depletado em 13C (a
média da biomassa terrestre é –26 ± 7‰

PDB
), uma vez que a

fixação do CO
2
 como carbono orgânico resulta de

fracionamento cinético, onde há uma maior predisposição do
isótopo mais leve reagir (Rollinson 1994). O CO

2 
derivado da

decomposição da matéria orgânica é fortemente depletado em
13C em comparação com aquele derivado da atmosfera. Isso
deve-se ao fato dos organismos vegetais, terrestres e marinhos,
usarem preferencialmente o 12C durante a fotossíntese. As águas
continentais ricas em produtos da decomposição vegetal são,
por decorrência, também pobres em 13C.

GEOLOGIA REGIONAL
A Bacia do Parnaíba é do tipo intracratônica

(Gondwana Ocidental) localizada no nordeste do Brasil,
ocupando uma área da ordem de 600.000 km2. Comporta uma
coluna sedimentar siluriana a cretácea de mais de 3.500m de
espessura, subdivida em seqüências deposicionais separadas
por discordâncias regionais correlacionáveis a eventos
orogênicos de caráter global. No Mesozóico a bacia foi afetada
por um magmatismo toleítico, refletido em diques e soleiras
de diabásio e em derrames de basalto. A figura 1 mostra o
panorama geológico simplificado da bacia e a figura 3 resume
as características genéricas das seqüências sedimentares, numa
abordagem adaptada à proposta de Soares et al. (1974),  face

aos novos dados contidos em trabalhos posteriores a esse,
entre os quais Lima e Leite (1978), Caputo (1984), Góes et
al. (1993) e Rezende (1998).

GEOLOGIA LOCAL
A figura 4 mostra o panorama geológico da região

circunvizinha à área de estudo. As amostras estudadas estão
concentradas no domínio da Formação Corda, onde
predominam arenitos (hospedeiros da mineralização
zeolítica), com argilitos e folhelhos ocorrendo
subordinadamente. Nesse contexto estão bem caracterizados:
a) corpos arenosos, de origem fluvial, coloração castanho
avermelhada, com fase intersticial esbranquiçada que lhes
confere aspecto característico; b) campos de dunas eólicas,
com arenitos bem selecionados, igualmente castanho
avermelhados, e com estratificações cruzadas de médio porte;
c) lagos de deserto, representados por argilitos e folhelhos.

As zeolitas e a calcita constituem a fase intersticial
(cimento) dos arenitos, que apresentam como uma feição bem
marcante o caráter pontual e/ou flutuante do empacotamento
textural (Fig. 5A), apontando para condições de
desenvolvimento eodiagenético. Os grãos detríticos estão
sempre revestidos por uma película avermelhada, igualmente
autigênica, composta por duas fases minerais: um coating
ferruginoso, aderido aos grãos clásticos, e uma fase
esmectítica, mais externa, com textura em colmeia
(honeycomb like) bem desenvolvida e preservada (Fig. 5B).

AMOSTRAGEM, ANÁLISES E RESULTADOS
Apenas seis amostras apresentaram concentrações

calcíticas suficientes para análise isotópicas (Tab. 1). As
amostras NR-A-08 a NR-A-17
foram tomadas em um perfil
vertical de afloramento (Perfil
A), e estão ordenadas na tabela
retratando suas posições
relativas no mesmo. A amostra
NR-B-10 está distante
aproximadamente 13km a NW
daquele ponto (Fig. 4A),
coletada no Perfil B, do qual
apenas uma amostra teve
conteúdo carbonático suficiente
para a análise isotópica.

O centro analítico foi o
Laboratório de Isótopos
Estáveis (LABISE), da
Universidade Federal de
Pernambuco, onde as amostras
foram tratadas com H

3
PO

4

(100%), em acordo com os
procedimentos de McCrea
(apud Santos et al. 1996). O CO

2

desprendido era purificado

Fase tectônica Idade Evolução

Rifte / Sinéclise

Registro
estratigráfico Seqüência Características gerais

Reestabilização
Cenozóico Zeta Depósitos residuais, aluviões

Reativação

K
Itapecuru
Codó
Grajaú
Corda

Epsilon

Sucede o evento magmático. As formações Corda (proximal), Grajaú e
Codó (distal) compõem um sistema deposicional, com influência marinha
na Fm. Codó, que apresenta analogias com unidades das bacias costeiras
(Fm. Santana, no Araripe).

Fm. Mosquito Vulcânicas e intrusivas básicas. Não considerada como seqüência.

P
re

d
o

m
in

a
se

d
im

en
ta

çã
o

ta
la

ss
o

cr
át

ic
a

P
re

d
o

m
in

a
se

d
im

en
ta

çã
o

g
eo

cr
át

ic
a

Rifte

Soerguimento

Pastos Bons

Sambaíba
Delta A

Sedimentos flúvio-lacustres, na porção cetro/leste, em riftes interiores que
precederam a desagregação de Gondwana. Sedimentação eólica no centro/

oeste. A fase já está vinculada à ruptura do Gondwana.

Tr - J

Motuca
Pedra de Fogo
Piauí

Delta
Clima de aridez crescente. Sedimentação cada vez mais continental
Limitada ação marinha, com precipitação nos carbonatos e evaporitos.Sinéclise

Sinéclise

Sinéclise

Rifte

D - Ci

Cs - Tr

OROGENIA EO-HERCINIANA

Poti
Longá
Cabeças
Pimenteiras
Itaim

Gama

Pronunciada subsidência, com pulsações. Duas principais fases
transgressivas. Sedimentação clástica, com marcante presença fluvial

na base, reflexo do soerguimento acentuado ao final do ciclo anterior.

OROGENIA CALEDONIANA

G
ru

p
o

C
an

in
d

é

Jaicós
Tianguá
Ipu

G
ru

p
o

S
er

ra
G

ra
n

d
e

Beta
Início da fase de sinéclise. Pulsações na subsidência, com acentuada
transgressão no Venlockiano.

Mirador
Riachão (?)

Alfa Deposição fluvial, aluvial e lacustre, em estruturas tardi ou pós-tectônicas
como riftes , antefossas (?), intrafossas (?).pull apart

O - S

C - O

OROGENIA NEOPROTEROZÓICA ( colagem brasiliana)

Transição

O
r

t
o

p
l

a
t

a
f

o
r

m
a

E
s

t
a

b
i

l
i

d
a

d
e

Figura 3 - Seqüências sedimentares da Bacia do Parnaíba. (Fonte: Rezende 2000, adaptado de Soares et al. 1974).
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criogenicamente e analisado para isótopos de oxigênio e carbono
em um espectrômetro de massa VG Isotech – SIRA II.

Para o oxigênio, os valores de d18O
 
são apresentados

relativos aos padrões SMOW (Standard Mean Ocean Water)
e PDB (Belemnitella americana  da Peedee Formation, do
Cretáceo de Carolina do Sul - EUA). No Perfil A, os valores
variam numa faixa bem estreita, de -4,8‰ a -5,6‰

PDB
 e não

se observa uma variação sistemática nos valores de isótopos
de oxigênio. No Perfil B, o único valor obtido é apenas
levemente mais enriquecido em 18O.

Amostra � 18OSMOW

(‰)
� 18OPDB

(‰)
� 13CPDB

(‰)
NR-A-17 +25,4 -5,3 -4,8
NR-A-16 +25,2 -5,5 -8,3
NR-A-10 +25,6 -5,1 -4,7
NR-A-09b +25,1 -5,6 -4,8
NR-A-08 +25,1 -5,5 -4,5
NR-B-10 +25,9 -4,8 -3,9

Tabela 1- Composição isotópica (C e O) em cimento calcítico de arenitos
portadores de zeolitas, na Formação Corda. Precisão > 0,1‰ .

Quanto  ao  carbono, no Perfil A as razões  isotópicas
ficam,  no  geral, em  torno  de  uma  média  de -4,7‰

PDB
, com

um valor anômalo de -8,3‰
PDB

. Igualmente, não se registra uma
variação vertical sistemática. A amostra do Perfil B, como já
observado nos valores de δ18O

,
 apresentou um leve

enriquecimento no isótopo mais pesado, com δ13C = -3,9‰
PDB

.

As figuras 6 e 7 mostram, respectivamente, os valores
isotópicos do oxigênio e do carbono nos carbonatos associados
à mineralização zeolítica da Formação Corda, em comparação
a outros reservatórios naturais desses elementos.

Os valores apresentados nessas figuras, embora não
devam ser encarados como os limites extremos do que ocorre
no ambiente natural, congregam informações extraídas de
diversas fontes, e podem ser tomados como base de
comparação. A figura 8 mostra a assinatura de alguns
ambientes geológicos em termos das composições isotópicas
integradas de oxigênio e de carbono.

DISCUSSÃO
O perfil do oxigênio

A composição do oxigênio (–5,1 a –5,6‰
PDB

) no
cimento calcífero da Formação Corda revela-se compatível
com valores médios para carbonatos diagenéticos (Figs. 6 e
8), sugerindo que a diagênese dos arenitos da Formação Corda
desenvolveu-se sob influência de águas meteóricas, a baixas
temperaturas, e com baixa razão água/rocha encaixante,
conforme justificado a seguir.

No que se refere à composição do fluido, o relativo
empobrecimento em 18O observado em relação aos registros
de Rollinson (1994)  pode ser um indicativo da participação
de águas meteóricas no processo da diagênese. Nesse caso,
poder-se-ia esperar valores ainda mais baixos para d18O,
especialmente se tivesse havido trocas isotópicas recentes
(a assinatura isotópica original parece ter sido mantida).
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Atente-se, porém, que as águas meteóricas tornam-se tanto
mais empobrecidas em 18O conforme migram em direção ao
interior dos continentes, afastando-se dos mares e oceanos
via processos de evaporação, de acordo com esquema
mostrado na figura 2. O posicionamento estratigráfico
admitido neste trabalho para a Formação Corda considera-a
a parte proximal de um sistema sedimentar, integrado também
pelas formações Grajaú e Codó. Esta, de caráter marinho
restrito. A área de estudo estaria, assim, relativamente próxima
da paleocosta. Em síntese, admitindo-se um processo
diagenético precoce para a formação dos cimentos
carbonáticos e zeolíticos dos arenitos em estudo, conforme

justificado mais adiante na análise das condições de
temperatura, as águas meteóricas atuantes nesse processo não
estariam muito empobrecidas em 18O. Além do mais, em
climas úmidos a temperados a composição da água
subterrânea de arenitos aqüíferos é similar à água precipitada
nas áreas de recarga (Gat 1971). Porém, em regiões áridas a
semi-áridas, a perda de 16O por evaporação, antes e durante a
recarga, conduz a um enriquecimento em 18O nas águas do
sistema hidrológico que se infiltra (Hoefs 1997), como
sugestivo de ter acontecido na Formação Corda.

Um outro fator que converge para explicar o efeito
menos acentuado das águas meteóricas é a ocorrência de uma

0,5 mm

c c

c

c

c

cA

c
1

2
Q

E
E

4� mB
Figura 5- A-  Grãos detríticos envolvidos por uma fase carbonática de mais baixo relevo (c). Destaque ao caráter flutuante e/ou pontual do empacotamento
textural. (Amostra NR-A-10). B- Imagem de MEV mostrando a superfície de um grão de quartzo (Q) envolvida por esmectitas (E) com uma característica
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elevada razão mineral/água de formação, bem como o longo
tempo de interação entre essas fases, durante o qual a
influência dos grãos detríticos, em geral com elevado 18O, foi
significativa no resultado do fracionamento. Com efeito, todos
os estudos paleoambientais envolvendo a Formação Corda
consideram-na integrante de um sistema sedimentar
desenvolvido em ambiente desértico, com prevalência de
clima árido, e formação de dunas eólicas e depósitos de rios e
lagos de deserto (Lima e Leite 1978, Góes et al. 1993). Nessas
condições, os arenitos constituíam um sistema hidrológico
aberto, porém de dinâmica limitada. Os cristais espáticos da
calcita contribuem para endossar esse condicionamento.

Os valores médios de δ18O em cimento carbonático
precoce (+23,4‰

SMOW
) referidos por Franks e Forester (1985)

estão compatíveis com a composição do cimento calcífero
dos arenitos da Zona Zeolítica, e permitem inferir-se condições
de temperaturas relativamente baixas (condições próximas
às de superfície, em ambiente de deserto) para a cimentação
calcítica nessa unidade. Temperaturas mais elevadas
tenderiam a produzir δ18O ainda mais baixos. Outra indicação
da baixa temperatura diagenética na Formação Corda é a

preservação da esmectita autigênica Apesar de controvérsias
pontuais (Paquet e Clauer 1997), há uma grande convergência
no entendimento de que as esmectitas são componentes
relativamente instáveis na evolução diagenética, iniciando o
processo de transformação para ilitas em temperaturas a partir
de até 50ºC (Weaver 1989).

O perfil do carbono
A composição isotópica do carbono no cimento

calcífero dos arenitos  estudados  (-3,9 a -8,3 ‰
PDB

, com média
de -4,7‰

PDB
) apresenta um significativo empobrecimento em

δ13C em relação aos padrões de Rollinson (1994), estando
mais ajustada aos registros médios de Franks e Forester
(1985), bem como em redor dos valores normais do CO

2

atmosférico. Esses últimos autores sustentam que carbonatos
marinhos derivados diretamente da água do mar, ou da
dissolução de conchas calcárias, têm uma composição
isotópica na faixa de 0 ± 4‰

PDB
 e que carbonatos com carbono

de derivação orgânica são consideravelmente mais pobres em
13C. Os registros na Formação Corda não sugerem qualquer
vinculação a fontes orgânicas, o que está compatível com os
condicionamentos geológicos admitidos para o sistema
deposicional associado.

Uma possível fonte de carbono seria gerada pela
dissolução de carbonatos detríticos presentes nos arenitos.
Entretanto, além da sua pequena quantidade, esses
componentes não apresentam sinais de dissolução, estando
sistematicamente protegidos por uma película de óxi-
hidóxidos de Fe e esmectita.

Considerando que não há evidências de ação hidrotermal
na Zona Zeolítica, como fonte mais plausível, e reforçando as
conclusões inferidas pelo estudo do oxigênio, o carbono seria
derivado de águas meteóricas que, adicionalmente, poderiam
estar um pouco enriquecidas em 13C devido à lixiviação de
carbonatos marinhos na área fonte dos sedimentos (Formação
Pedra de Fogo, por exemplo), ou mesmo pela lixiviação de
depósitos de lagos de deserto passíveis de ocorrerem naquele
sistema deposicional, além do carbono atmosférico.

CONCLUSÕES
A composição isotópica do cimento calcítico da Zona

Zeolítica da Formação Corda, em termos de oxigênio e carbono,
aponta para um fluido intersticial (gerador das fases autigênicas)
de origem meteórica e proveniente de um ambiente sedimentar
desenvolvido em condições áridas a semi-áridas, com baixa
razão água/rocha encaixante. Indica, também, temperaturas
diagenéticas compatíveis com as de superfície, assim como
descaracteriza uma possível influência hidrotermal derivada
do magmatismo basáltico que afetou a bacia no Mesozóico.
Esses dados, associados com outras feições como o caráter
flutuante e/ou pontual do empacotamento textural, além do grau
de desenvolvimento e preservação das esmectitas, convergem
para definir um estágio eodiagenético para a formação das fases
autigênicas dos arenitos estudados.

Figura 8 - Diagrama δ18O x δ13C mostrando a composição de carbonatos de
diversos ambientes. δ18O está apresentado em SMOW e PDB.  Calcitas
hidrotermais, das dorsais oceânicas, mostram uma mistura de carbono
derivado do manto (M) e da água do mar (S). Adaptado de Rollinson (1994),
acrescido com registros de Franks e Forester (1989) em cimentos
carbonáticos diagenéticos (retângulo tracejado) e com valores obtidos neste
trabalho (destacado em preto)

S

/ooo



280 Contribuições à Geologia da Amazônia - Volume 3

A ausência de albitização nos plagioclásios detríticos,
diferentemente do que normalmente se registra em jazimentos
de laumontita associados a soterramento profundo (Boles e
Coombs 1977; Helmold e van de Kamp 1995), reforça as
conclusões acima.

A propósito das zeolitas, experimentos de Feng e Savin
(1993a,b) mostram que a estilbita é muito susceptível a troca
isotópica a baixas temperaturas. Estudos de δ18O naquele
mineral poderão contribuir para que se investigue com mais
profundidade a evolução da história diagenética dos arenitos
da Formação Corda.
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ABSTRACT

QUANTIFICATION  OF COMPLEX ORE MINERALS USING SCANNING ELECTRONIC MICROSCOPY: THE CASE OF
SALOBO (CARAJÁS, BRAZIL)

In north of Brazil, examples of mineral quantification using scanning electronic microscopy (SEM) and image analyzers (IA) are
rare. Therefore, this paper describes a methodology for quantitative analysis of complex ore minerals using these techniques. This image
analysis involves the acquisition of a two-dimensional image by SEM from the sample, improvement of the digital binary image of each
mineral, separation of the features in each binary image, measurement of selected parameters on each image and the acquisition of
numerical information on Quantimet analyzer. The analysis carried out on copper ore from Salobo, Carajás, showed that this method is a
tool of relative short answer and precision for mineral quantification, comparable with data obtained by others methods. The SEM/IA
techniques results allowed to quantify the following mineralogical composition for copper mineralization of Salobo deposit: bornite (4 %),
chalcocite (2 %) and chalcopyrite (< 1 %), hosted in magnetite (54 %) and silicates (40 %).

Keywords: SEM, modal analysis, copper, Salobo, Carajás, Brazil

RESUMO
Existem na região norte do Brasil poucos exemplos de quantificação mineral usando métodos integrados de microscopia eletrônica

de varredura (MEV). Por isso, este trabalho descreve uma metodologia para a realização de análises quantitativas de minerais de minério
complexos usando essas técnicas. A metodologia envolve a aquisição de imagem por MEV, processamento da imagem digital binária de
cada mineral, separação das feições em cada imagem binária, medição dos parâmetros selecionados em cada imagem e a aquisição de
informações numéricas no analisador de imagens Quantimet. As análises realizadas no minério de Salobo, Carajás, mostram que essa
técnica é uma ferramenta de quantificação de fases minerais de relativa rapidez e precisão, comparável com os dados obtidos por outros
métodos. Os resultados dessas análises permitiram quantificar a composição mineralógica do minério de Salobo, assim constituída:
bornita (4 %), calcocita (2 %) e calcopirita (< 1 %) hospedados em magnetita (54 %) e silicatos (40 %).

Palavras-chave: MEV, análise modal, cobre, Salobo, Carajás, Brasil

INTRODUÇÃO
O desenvolvimento da tecnologia digital aplicada às

imagens de microscopia eletrônica de varredura (MEV) vem se
mostrando como uma valiosa ferramenta para quantificação de
minerais em escala micrométrica. Com os analisadores
automáticos de imagens podem ser determinados a espécie
mineral, percentuais de cada espécie, morfologia e tamanhos de
partículas, e aspectos texturais e de associações minerais (Reid
et al. 1984). A aplicação, inicialmente restrita a minerais de

sulfetos simples, de fácil obtenção e confiável identificação,
expandiu-se significativamente, para minerais indicadores,
minerais com composição variável, rochas-reservatórios de
petróleo, materiais carbonosos em sulfetos, cimentos clinker,
minerais do grupo da platina (Gottlieb et al. 2000), entre outros.

Hoje em dia, muitos laboratórios usam a microscopia
eletrônica de varredura como ferramenta-padrão na identificação
e quantificação de fases minerais a partir de elétrons
retroespalhados (BSE) e espectrometria de raios-X por dispersão
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de energia. Esta técnica tem sido, ou está sendo, implementada
em Centros de Pesquisa no Brasil (Escola Politécnica-
Universidade de São Paulo, Centro de Tecnologia Mineral,
Superintendência Tecnológica-Companhia Vale do Rio Doce,
entre outros) (Gabas 1999), todos no sul do país, e seu
desenvolvimento demandou anos de pesquisa até se implantar
rotina de laboratório. Entretanto, na Amazônia brasileira,
analisadores de imagens são raros e os métodos implementados
neles, especialmente aqueles aplicados à analise modal, são
poucos (de domínio público apenas na UFPA).

Como há ainda poucos exemplos de análise de imagens
específicos para análise modal na literatura (quase todos
associados à liberação mineral), o presente trabalho descreve
estudos em analisador de imagens acoplado ao microscópio
eletrônico de varredura (MEV) para a determinação de frações
volumétricas de fases minerais em minério de cobre, tendo
como exemplo o minério cuprífero de Salobo.

METODOLOGIA
O propósito das análises de imagens é desenvolver

metodologias capazes de extrair certos parâmetros
característicos a partir de imagens de corpos sólidos (Bonifazi
et al. 1997). Previamente a esse desenvolvimento, alguns
conceitos devem ser compreendidos quando se trabalha com
imagens digitais, quais sejam, sistemas de análise de imagens,
análises de imagens, imagem digital e pixel.

- Sistemas de análises de imagens: usualmente
chamados analisadores de imagens, consistem em programas

de computador (softwares), os quais permitem a aquisição e
o processamento de imagens e, ainda, a obtenção de medidas
de feições de interesse contidas nestas, automaticamente ou
não (Jones 1987; Gabas 1999).

- Análise de imagens: é definida como a ciência que
realiza medições geométricas e densitométricas sobre imagens
bidimensionais de alguma fonte. Uma da suas principais
aplicações é na microscopia quantitativa, provendo
rapidamente, dados seguros e estatisticamente significativos,
substituindo os métodos tradicionais (Leica 1995).

- Imagem digital: a digitalização de imagens pode ser
compreendida como a transformação de uma imagem numa
matriz de números, a qual pode ser matematicamente processada.

- Pixel: é um elemento dentro do qual a figura é
dividida para análises. É a menor área resolvível.

O roteiro para a obtenção de dados quantitativos, feições
ou microestruturas, a partir de imagens, envolve uma série de
procedimentos representados no fluxograma da figura 1.

- A aquisição de imagens no MEV pressupõe a sua
obtenção de sinais emitidos pela amostra, que são detectados
por sensores, os quais convertem o sinal em voltagem. O
brilho em cada ponto da imagem é determinado pela relação
entre o brilho e a localização da fonte de luz, combinados
com a orientação e natureza da superfície analisada.

- Processamento da imagem é um conjunto de
“ferramentas” que pode ser aplicado sempre que se deseja
melhorar a sua visualização ou salientar feições ou objetos de
interesse com o objetivo de aperfeiçoar a detecção deste para

obter medidas mais precisas.
- A detecção dos

componentes a serem medidos
corresponde à identificação de
regiões de interesse na imagem,
aplicando filtros com diferentes
níveis de cinza e posterior
conversão em imagens binárias.

- O processamento da
imagem binária envolve a
manipulação desta, resultando em
outra imagem, também binária.
Aplicações simples necessitam
apenas de simples processamento
(usando uma função simples),
entretanto  aplicações mais
complexas requerem duas ou mais
funções. Algumas funções
binárias típicas do processamento
podem  ser resumidas na tabela 1.

Às vezes as funções da
tabela 1 não satisfazem as
necessidades do analista, devido
à sobreposição ou contato entre
os objetos. Isto pode ser
resolvido combinando imagens,Figura 1 - Fluxograma mostrando as etapas para as análises de imagens.

Entrada periférica Microscópio, macroscópio, etc

Aquisição da imagem Branco e preto, cor (RGB), MEV (cinza)

Armazenamento da imagem Monitor, impressão, transferência de imagem

Processamento da imagem Manipulação das imagens

Detecção dos componentes a medir Conversão em imagem binária

Processamento da imagem binária Saída do processo de detecção (edição, etc)

Medidas (básicas e específicas) Imagem medida e coleta de dados

Estatística Tratamento de dados
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processadas ou não, e usando as operações lógicas ou boleanas
A e B; A ou B e A x ou B (A não A) (Leica  1995).

- As medidas ou análises de imagens são feitas sobre
a estrutura de um pixel e devem, previamente ao tratamento
estatístico de dados, ser convertidas em unidades de medidas
básicas (parâmetros de medição de campo), como: áreas,
pontos, linhas, perímetros, interceptos, etc. Eles são aplicados
sobre o campo inteiro visualizado. Entretanto os parâmetros
específicos de medida são aqueles realizados sobre as feições
de uma imagem binária (Tab. 2) do campo visualizado.

- Finalmente, todos os valores medidos e determinados
podem ser armazenados como tabelas no mesmo analisador
de imagens. Essas tabelas podem ser ainda exportadas para
programas de planilhas externas (Excel) ou programas
estatísticos para avaliação adicional.

A seqüência de operações das analises de imagens pode
ser armazenada dentro do programa tipo Qwin do Quantimet
da Leica (Leica 1995), ZeissKS400 da Zeiss (Malkusch 2000),
QEM-SCAN desenvolvido pela CSIRO-Australia (H. Kahn,
comunicação verbal), entre outros.

Tabela 1- Típicas funções binárias no processamento de imagens.
Função1 Detalhe

Erosão (Erode) Separa contatos entre objetos

Dilatação (Dilate) O processo reverso da erosão

Open Combinação de erosão, seguida de dilatação com

idênticos passos. Pequenos objetos e detalhes de

partículas finas podem ser perdidos.

Close Combinação de ordem reversa: primeiro dilatação,

logo erosão com passos idênticos. Isto resulta no

preenchimento de buracos e agrupamento de

partículas “fechadas”.

Skelotonization Forma especial de erosão, tendo como resultado uma

linha no centro de cada partícula.
1 Leica (1995)

Tabela 2- Algumas unidades de medidas específicas aplicadas nas análises
de imagens.

Parâmetros Detalhe (1, 2)

Área A área da feição. O número total de pixels detectados

dentro da feição

Perímetro O comprimento total da borda da feição. Todos os

pixelsperiféricos de um objeto usando correções

específicas para os cantos diagonais.

Diâmetro Feret Distância de duas tangentes paralelas para um objeto

segundo uma direção determinada

Coordenadas Ordenadas X e Y de um pixel dirigido pontualmente

para um objeto

Variação de cinza Variação de níveis cinza de todos os pixels em um

objeto

1 Leica (1995); 2 Malkusch (2000)

MATERIAIS E INSTRUMENTAÇÃO
Seguindo o fluxograma da figura 1, o trabalho

realizado sobre minerais do minério de Salobo envolveu a
aquisição de imagem em duas dimensões da amostra,
processamento desta através de filtros, produção de imagens
separadas (imagens binárias) de cada mineral, separação das
feições em cada imagem binária pela operação de erosão-
dilatação, medição dos parâmetros selecionados em cada
imagem e a aquisição de informações numéricas.

As análises foram realizadas em seções polidas de
amostras de testemunhos de sondagem do minério de Salobo.
Com a finalidade de avaliar a reprodutibilidade dos dados
nas frações volumétricas, as imagens foram tomadas em dois
microscópios eletrônicos de varredura (MEV) distintos: JEOL
da Universidade de Halle, Alemanha; e LEO da Escola
Politécnica da USP, usando-se os programas CAMEO da
Oxford e QWIN (que opera o analisador de imagens
Quantimet 600), respectivamente. Imagens obtidas no MEV
da Escola Politécnica da USP foram analisadas também com
o analisador de imagens Quantimet 500 do Laboratório de
Petrografia da UFPA.

As medidas foram realizadas a partir de imagens binárias
ou tons de cinza. O programa CAMEO pode distinguir até 3
tons de cinza (por diferença de imagem de fundo é possível
obter um quarto tom). Já com os Quantimets 600 e 500 (Leica
1995) podem distinguir-se até 6 tons. No minério de Salobo
foram categorizados 5 tons de cinza, derivados das imagens de
elétrons retroespalhados (BSE) geradas no MEV, sendo esses
correspondentes a bornita (br), calcocita (cc), calcopirita (cpy),
magnetita (mg) e silicatos (sk) (inclusive fluorita). Os silicatos
e a fluorita apresentam-se geralmente com os mesmos tons de
cinza, por isso foram agrupados como uma fase mineral única.
A obtenção de imagens para análise modal foi realizado no
modo manual no MEV da Universidade de Halle e de modo
automático no MEV da USP.

Para as conversões de porcentagem em volume para
porcentagem em peso de cada fase, foram levadas em
consideração as densidades de cada mineral: calcocita (5,7);
bornita (5,1); calcopirita (4,4), magnetita (5,2) e silicatos
(média 3,3) (greenalita, biotita, almandina, grunerita, fayalita,
minessotaita, stilpnomelana, quartzo e clorita, + fluorita) e,
posteriormente, usada a seguinte equação:

medidas fases das  total volume%

fase cada da densidade fase cada de  volume%
 peso %

×=

equação (1)

RESULTADOS E DISCUSSÃO
As análises quantitativas foram feitas em minério de

cobre com características particulares como: mineralização
disseminada, grão fino e rocha mineralizada extremamente
dura, os quais impõem alguns pré-requisitos na realização
das medições, a saber:
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curtos, diminutas inclusões, intercrescimentos mirmequíticos
e substituições de bornita com calcocita e bornita com
calcopirita (br/cc, br/cpy, br-cc e br-cpy) (Figs. 2A e 2B).
Essas fases ocorrem hospedadas em conjuntos de formações
ferríferas arqueanas características do depósito, com ampla
ocorrência de magnetita e biotita. Apesar de essas fases
encontrarem-se associadas a vários minerais em diferentes
paragêneses, as feições do minério foram drasticamente
afetadas pelo metamorfismo.

Ao MEV a bornita, calcocita e calcopirita são de fácil
diferenciação mediante tonalidades cinzas em imagens de
elétrons retroespalhados (BSE). Estes se distinguem
facilmente da magnetita e dos silicatos. Magnetita também
se distingue claramente dos silicatos complexos e outros
minerais acessórios. Já entre os silicatos e a fluorita a diferença
é muito pequena (Fig. 2) dificultando a distinção entre eles.

Quantificação mineral dos minerais de minério pelos
métodos Cameo e Quantimet

Os resultados de quantificação mineral em volume (%)
obtidos pelos métodos Cameo manual e Quantimet
automático, estão indicados na tabela 3. A comparação entre
esses métodos está representada na figura 3.

Das curvas da figura 3, observa-se boa coincidência
entre os dados de % volume dos sulfetos de cobre, magnetita
e silicatos nos dois métodos usados. A bornita e calcocita são
as mais suscetíveis às variações de medição, podendo variar
em algumas amostras até 2 % em volume (amostras modal18a
e modal43), o que significa em termos relativos desvios de
quase 30 %. Isto pode ser atribuído a erros estereológicos
(caracterização das feições do mineral), problemas de
preparação de amostras (imperfeições do polimento: baixa
qualidade ou relevo da amostra) e principalmente no ajuste
inadequado de brilho e contraste para bornita e calcocita,
ambas geralmente intercrescidas. Como a aquisição de
imagens depende do brilho e contraste (Gabas 1999), a
detecção dessas fases minerais chega a modificar-se, pois os
valores limites de cinza são válidos somente para as mesmas
condições de brilho e contraste, os quais diferem de um
microscópio a outro. Os resultados de % volume para calcopirita
pelos dois métodos usados são coincidentes (Tab. 3).

As curvas que correspondem a magnetita e silicatos
(incluída a fluorita), para as duas técnicas usadas, praticamente
são as mesmas (excluindo o % volume da amostra modal18a)
(Fig. 3). Isto confirma que a qualidade das análises para essas
fases minerais não sofre modificação percentual significativa
segundo o método usado.

Quantidade mineral dos minerais de minério
As porcentagens em volume e em peso dos minerais

presentes em amostras de testemunhos do minério de cobre
de Salobo, estão indicadas na tabela 4 e plotadas no
histograma da figura 4. Esses resultados derivam da
conjunção dos modos de operação (manual no Cameo e

Figura 2- a) Disseminações de bornita (br) seguindo os cristais
hipidiomórficos da magnetita (mg); b) lâminas micrométricas de bornita
(br) e bornita/calcocita (br/cc) intercaladas e orientadas ao longo das direções
cristalográficas da clivagem da biotita (bio) e grunerita, associadas com
blastos de magnetita (mg) e quartzo (qz). Imagens de elétrons retroespalhados
no MEV.

a

b

- a amostra deve ter uma boa qualidade de polimento,
pois a dureza elevada dos sulfetos e magnetita, assim como a
dureza baixa dos silicatos produz relevos indesejáveis para
futuras medidas;

- o instrumento de captura da imagem deve ter
resolução adequada para a discriminação mineral. Isto devido
ao fato de que os sulfetos de cobre (bornita, calcocita e
calcopirita), ocorrentes como granulação fina no minério,
podem ser facilmente confundidos entre si ou assumidos como
uma única fase mineral, situação que foi observada em relação
aos silicatos;

- os resultados obtidos devem ser compatibilizados ao
contexto mineralógico.

Caracterização mineralógica dos minerais de cobre de
Salobo

Os sulfetos de cobre ocorrem como cristais < 3,0 mm
e grãos finos irregulares disseminados, finas bandas alternadas
e/ou foliadas com os silicatos, vênulas e/ou stringers largos/
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automático no Quantimet 600 e Quantimet 500) usados para
a análise modal. As percentagens em % peso foram
calculadas usando a equação 1.

Bornita, calcocita e calcopirita apresentam amplas
variações entre as amostras (Fig. 4). A bornita pode variar de 0,4
a 10 %, enquanto a calcocita e calcopirita apresentam quantidades
máximas de 5 e 3 %, respectivamente. A magnetita varia de
quantidades ínfimas até  80 %, enquanto os silicatos de 20 a 90 %.

Em concordância com outros estudos mineralógicos
(Pereira et al. 1987; Souza e Vieira 1998), os sulfetos de cobre
são mais comuns quando associados à magnetita, fato demostrado
pelas amostras 1 a 6 (Fig. 4). A bornita e calcocita ocorrem
também como inclusões nos silicatos (às vezes associadas à
magnetita), como evidenciado pelas amostras 7 a 9.

A bornita é geralmente o principal sulfeto de cobre
nas amostras do Salobo aqui estudadas, com 4 ± 3% peso do
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Figura 3 - Curvas de comparação das quantidades minerais (% volume) dos métodos Cameo e Quantimet

br cc cpy mg sk total br cc cpy mg sk total

sal3 2,9 3,1 52,8 41,2 100,0 2,9 3,4 52,6 41,1 100,0

modal18a 5,4 3,5 63,4 27,6 100,0 3,5 2,8 51,7 42,0 100,0

modsal28a 1,4 1,5 25,1 72,0 100,0 1,2 1,3 29,1 68,4 100,0

al37 7,6 2,5 89,9 100,0 5,9 1,8 0,0 92,2 99,9

modsal43 6,1 1,0 52,6 40,3 100,0 6,8 1,5 51,9 39,8 100,0

modsal53 4,6 3,9 52,9 38,7 100,0 3,8 3,3 54,5 38,5 100,0

ia 4,7 1,8 0,8 41,1 51,6 100,0 4,0 1,6 0,8 40,0 53,7 100,0

CAMEO QUANTIMET

Tabela 3 - Composição mineral modal (% volume) dos sulfetos de cobre (bornita, calcocita e calcopirita), magnetita e silicatos obtidas com os métodos Cameo
e Quantimets 500 e 600.



288 Contribuições à Geologia da Amazônia - Volume 3

total das amostras analisadas (Fig. 5). Para Souza e Vieira
(1998) a calcocita é o mineral principal (o que é provavelmente
devido ao maior número de amostras analisadas – outros
testemunhos - pela Salobo Metais S.A.). Segue-se calcocita
com 2±2 % e a calcopirita com quanitades < 1 %. A magnetita
e silicatos constituem em média 54 ± 24 % e 40 ± 21 % peso,
respectivamente, e são os principais minerais das rochas
mineralizadas.

Podem ser observados dois grupos de distribuição em
frações volumétricas entre magnetita e silicatos (Fig. 4): o
primeiro com magnetita acima de 50 % em peso (amostras 1 a
6) e o segundo com magnetita abaixo de 50 % (amostras 7 a 9).

No primeiro grupo, com exceção da amostra 1 (F238),
as quantidades de magnetita e silicatos estão na razão 2:1. No
segundo grupo pode ser notado um decréscimo gradativo da
magnetita com crescimento proporcional dos silicatos indicando
uma distribuição heterogênea destes minerais no minério. Isso
mostra efetivamente a ocorrência de diferentes litotipos para o
minério de Salobo, sejam formações ferríferas tipos 1 e 2
(Lindenmayer 1990) ou rochas classificadas como X1 (>50 %
de magnetita) e X3 (10-50 % de magnetita) (Souza e Vieira 1998).

CONCLUSÕES
A técnica de sistema de análises de imagens acoplada

com MEV pode ser aplicada à resolução de problemas
relacionados à quantificação mineralógica e parâmetros
associados de diferentes tipos de minério, já nas primeiras
caracterizações de minérios ou de testes metalúrgicos.

Essa técnica aqui descrita pode ser muito bem
desenvolvida no Estado do Pará, seguindo: i) aquisição de
imagens em MEV (em diversos centros de pesquisa, Museu
Paraense Emilio Goeldi, Instituto Evandro Chagas e
brevemente no Centro de Geociências da Universidade
Federal do Pará); ii) processamento das imagens no Quantimet
500 da UFPA.

% volume % peso

No.:Furo Amostra br cc cpy mg sk br cc cpy mg sk

1:F238 Sal66 2,6 0,0 0,0 77,5 19,9 2,7 0,0 0,0 83,6 13,6

2:F150 Sal62 0,4 2,8 0,0 58,3 38,5 0,4 3,6 0,0 67,6 28,4

3:F106 Sal53* 4,2 3,6 0,0 53,7 38,6 4,7 4,6 0,0 62,3 28,4

4:F104 sal43* 6,5 1,2 0,0 52,3 40,1 7,4 1,6 0,0 61,2 29,8

5:F108 sal57 4,6 1,3 0,0 52,0 42,1 5,3 1,7 0,0 61,5 31,6

6:F8 sal3* 2,9 0,0 3,2 46,9 46,9 3,5 0,0 3,3 57,0 36,2

7:F52 sal18* 4,6 2,8 0,0 36,7 55,8 5,7 3,9 0,0 46,0 44,4

8:F79 sal28* 1,3 0,0 1,4 27,1 70,2 1,7 0,0 1,6 36,6 60,1

9:F102 sal37* 6,7 2,6 0,0 0,0 90,7 9,8 4,2 0,0 0,0 85,9

Média 3,7 1,6 0,5 44,9 49,2 4,6 2,2 0,5 52,9 39,8
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Figura 4 - Frações volumétricas (% peso) dos sulfetos de cobre (br, cc e cpy),
magnetita e silicatos (inclusive fluorita) do minério de Salobo (Obs.: amostras
1:F238, 2:F150, 3:F106, 4:F104, 5:F108, 6:F8, 7:F52, 8:F79 e 9:F102) (F=furo).

54±24 % mg

40±21% sk

4±3% br

2±2% cc

< 1% cpy

Figura 5 - Composição modal (média % peso) dos sulfetos de cobre (bornita-
br, calcocita-cc, calcopirita-cpy) magnetita-mg e silicatos-sk do minério de
Salobo obtida por MEV.

Tabela 4- Composição mineral modal (% volume e % peso) dos sulfetos de cobre (bornita, calcocita e calcopirita), magnetita e silicatos.
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As análises realizadas no minério de Salobo mostram
que essa técnica é uma ferramenta de quantificação de fases
minerais de relativa rapidez e precisão. Observou-se também,
neste trabalho, que diversos fatores influenciam as variações
percentuais nos sulfetos de cobre, dentre eles: as condições
operacionais no  microscópio eletrônico utilizado (JEOL da
Universidade de Halle, Alemanha e LEO da Escola Politécnica
da USP); as características dos minerais do minério
(disseminados, tamanho de grão fino e dureza); e o mais
provável, a preparação das amostras.
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ABSTRACT

SOIL PROPERTIES AND CO
2
 FLUX IN CAXIUANÃ, STATE OF PARÁ: THE LBA-ESECAFLOR EXPERIMENT

The National Forest of Caxiuanã (1°43’35”S, 51°27’36”W) is situated approximately 400 km to the west of the city of Belém,
State of Pará, Brazil. The site is administered by Ferreira Penna Scientific Station, which belongs to the Museu Paraense Emílio Goeldi
(MPEG). The soil of Caxiuanã is largely a yellow latosol formed from flat surfaces, as most of the amazon basin. The yellow latosol
present in the A, B and C horizons is mostly well drained, although the texture varies from sandy to clayey. Large variation exists in both
acidity and quality of the organic matter of the soil, but the soil is largely nutrient-poor as is typical of Amazonian lowlands. The pH ranges
from 3.5 to 5.5, and biological activity increases with pH. The organic carbon content is extremely variable. The CO

2
 atmospheric analyses

confirm the Amazon Tropical Forest as great sink of atmospheric carbon dioxide.

Keywords: Soil properties, caxiuanã, yellow latosol, lba project

RESUMO

A Floresta Nacional de Caxiuanã (1°43’35”S, 51°27’36”W) está situada a aproximadamente 400 km ao oeste da cidade de Belém,
Pará, Brasil. O local é administrado pela Estação Científica  Ferreira Penna que pertence ao Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG). O
solo de Caxiuanã é em grande parte latossolo amarelo formado de superfícies planas como é característico da maior parte da bacia
amazônica. Os latossolos amarelos apresentam horizontes A, B e C e são principalmente bem drenados, embora a textura varie de arenosa
a argilosa. Existe grande variação tanto de acidez como de qualidade da matéria orgânica do solo, porém o mesmo é, em grande parte,
pobre em nutrientes, como é  típico na planície amazônica. O pH varia de 3.5 a 5.5,  e a atividade biológica aumenta com pH. O conteúdo
de carbono orgânico é extremamente variável. As análises de CO

2
 atmosférico mostram que a floresta é um grande sorvedouro de CO

2

presente na atmosfera.

Palavras-chave: propriedades do solo, Caxiuanã, latossolo amarelo, projeto LBA

INTRODUÇÃO
A Floresta Nacional de Caxiuanã (PA) ocupa terras

do município de Melgaço (PA) (Fig. 1), possui ecossistemas
de terra firme, várzea e de igapó e manchas de savana e
vegetação secundária. Os rios são de águas negras, ricas em
plantas aquáticas. Os limites geográficos são, ao norte, o

divisor de águas entre as bacias do rio Caxiuanã e do rio
Amazonas, ao sul o rio Caxiuanã e igarapé Laranjal e a oeste
o igarapé Grande (Lisboa 1997). Os solos são em sua grande
maioria latossolos. Porém outros tipos são encontrados como
plintossolos e terra preta arqueológica (Kern 1996).
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Estão em desenvolvimento na Estação Científica
Ferreira Penna, Caxiuanã (PA), vários programas de
pesquisa. A estação é um dos Sítios de Pesquisa do
Experimento em Grande Escala da Biosfera – Atmosfera
na Amazônia (LBA). O programa tem como principal
objetivo entender e minimizar as alterações nos ciclos da
água, de energia solar, de carbono e nutrientes, em função
das modificações verificadas na cobertura vegetal da
região. Um dos projetos desenvolvidos no âmbito do LBA
é O Impacto da Seca Prolongada nos  Fluxos de Água e
Dióxido de Carbono em uma Floresta Tropical Amazônica
(ESECAFLOR), que investiga a influência da exclusão
de água no solo sobre o ciclo da floresta. O experimento
está em fase final de implantação e já foram coletados
grande parte dos dados básicos relacionadas ao solo,
vegetação e clima.

Este trabalho apresenta os resultados parciais de
pesquisa: variações ocorridas no solo em área de terra-firme
a partir de análises morfológicas, microbiológicas, físicas e
químicas. Mostra também uma análise dos fluxos de dióxido
de carbono (CO

2
) atmosférico para um curto período.

METODOLOGIA
Amostragem, preparação a análise das amostras de solo

O experimento ESECAFLOR conta com duas parcelas
de amostragem de 1 hectare cada. Uma das parcelas é
destinada à exclusão de água de precipitação (B) e outra
funciona como controle (A). Em um terceiro sítio está
localizado a torre de coleta de dados atmosféricos (sítio T),
distante cerca de 3 km das parcelas do ESECALFOR. Nas
parcelas A e B foram abertas quatro trincheiras de amostragem,
denominadas A1, A2, A3, A4 e B1, B2, B3, B4,
respectivamente,  com profundidade variando de 5 a 10m,
para avaliar as características do solo anteriores à exclusão
de água na floresta. No sítio T, duas trincheiras de 5 m de
profundidade (T1 e T2) foram abertas.

As amostras de solo destinada às análises físicas e
químicas foram coletadas em janeiro de 2000, separadas por
horizonte, classificadas morfologicamente. A cor foi
determinada em amostra úmida e seca segundo a carta de
Munsell Color Company  (1975). As características físicas,
físico-químicas e químicas do solo foram analisadas conforme
os métodos preconizados pela Embrapa (1997). Para análises

micromorfológicas utilizou-se a
metodologia de lâmina delgada
com análise em microscópio
eletrônico de varredura. As
amostras destinadas às análises
microbiológicas forma coletadas
aleatoriamente em cinco pontos
ao redor de cada trincheira,
foram retiradas com uma
espátula, na camada de 0-5 cm
de profundidade, acondicionadas
e transportadas sob refrigeração
até o laboratório.

Medidas de fluxo de CO2 do
solo

Para medir o fluxo de
CO

2
 do solo as amostras foram

incubadas por 17 dias,
utilizando-se a metodologia
citada por Ruivo et al. (2001).

Medidas de fluxos de CO
2

atmosférico
As medidas de CO

2

atmosférico deste trabalho foram
obtidas no período de 1 a 12 de
dezembro de 2001. Foram
instaladas 3 torres metálicas (uma
com 52m e duas com 30m) para
os estudos de fluxos de CO

2
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e energia, além das informações micrometeorológicas como
temperatura, precipitação, velocidade e direção do vento, entre
outras. Para o cálculo do CO

2
 atmosférico foi utilizada a técnica

da correlação dos vórtices turbulentos (eddy correlation). Esta
técnica possibilita medir as interações de CO

2
 entre a atmosfera

e a vegetação, determinando o fluxo vertical de CO
2
 pelo cálculo

da covariância entre as flutuações da velocidade vertical do
vento (w’) e das concentrações de CO

2
 (co

2
’). A velocidade

vertical instantânea do vento foi determinada pelo anemômetro
sônico tridimensional Solent (Gill Instruments, Lymington,
Reino Unido), instalado no alto da torre em um braço metálico
com 4 metros de extensão, totalizando 56m de altura,
posicionado na direção do vento predominante (nordeste). O
conteúdo de CO

2
 presente na atmosfera foi obtido utilizando-

se um analisador infravermelho de gás LI 6262 (Li-Cor,
Nebraska, USA). O sinal analógico do LI6262 foi digitalizado
e combinado com os dados de vento no anemômetro sônico e
posteriormente armazenado em computador portátil, utilizando
o programa Edysol (Universidade de Edinburgo, Escócia). As
informações meteorológicas foram obtidas por uma estação
automática instalada no alto da torre (53m)  e armazenadas em
datalogger 21X (Campbell Sci.).

RESULTADOS
Solo

MORFOLOGIA E MICROMORFOLOGIA - Os solos,
classificados por Ruivo et al. (2001) como Latossolo Amarelo,
apresentam seqüência de horizontes A, B e C, variam de bem
(sítios A e B) a moderadamente drenados (sítio T), cor bruno
amarelo escuro (10YR, 3/6) a vermelho amarelado (7,5YR,
6/6). A textura variou de média a muito argilosa e a estrutura
variou de granular a maciça. A base do perfil, em todos os
sítios, possui um horizonte de areia e/ou argila caulinítica
intercaladas com um horizonte laterítico.  São solos
essencialmente cauliníticos, sendo que no sítio T o solo é
mais microestruturado que nos sítios A e B.

Nas figuras 2 e 3 são mostradas imagens da
micromorfologia do solo sob microscópio eletrônico de varredura
(MEV). A composição mineralógica do solo é similar nos três
sítios, constituindo-se predominantemente de caulinita na fração
argilosa e quartzo na fração arenosa. Em 2a e 2b vêem-se

macroporos e textura arenosa, já em 3a e 3b textura argilosa e
microporos e uma forte microagregação do solo em 3b.

GRANULOMETRIA - Nos sítios A e B a textura do
solo é predominantemente franco arenosa na superfície,
passando a franco argilo arenosa em profundidade, porém não

Horiz Prof (cm) Características Morfológicas

A 0 - 20 cor bruno amarelado escuro (10YR 4/4, úmido) a bruno oliváceo claro (2,5 YR 5/3, úmido); textura franco arenosa a areia franca;
estrutura forte granular pequena a média; raízes comuns, poros pequenos a médio; bem drenado; transição clara;

AB 20 - 40 cor bruno amarelado (10YR 5/6, úmido) a bruno oliváceo claro (5 YR 5/3, úmido); textura franco arenosa a franco argilo arenosa
estrutura moderada granular pequena a média a subangular pequena; raizes freqüentes; poros pequenos, bem drenado, transição difusa;

BA 40 – 60 cor bruno amarelado (10YR 5/6, úmido) a bruno amarelo claro (2,5YR 6/4, úmido); textura franco argilo arenosa; estrutura moderada
granular pequena a média a subangular pequena a média; alguma raiz, poros pequeno a muito pequeno, bem drenado, transição difusa

B1 60 – 190 cor amarelado brunado (10YR 6/6, úmido) a bruno amarelado (10YR 5/6, úmido); textura franco argilo arenosa, estrutura moderada
subangular média; raizes raras, poros muito pequenos; transição difusa,

B2 190 – 260 cor amarelado brunado (10YR 6/6) a bruno amarelado (10YR 5/6, úmido); textura franco argilo arenosa; estrutura fraca subangular
média, raízes raras, sem poros visíveis;

Cc 260 – 400 camada de laterita
C1 400 - 500+ cor vermelho amarelo (5YR 5/6, úmido) a rosado (7,5 YR 7/4, úmido); textura areia franca a areia; friável

(1) calculou-se a média das profundidades e as características dominantes em cada horizonte.

Tabela 1 - Resumo das características morfológicas do Latossolo Amarelo, textura média, nos sítios A e B em Caxiuanã, Pará(1).

Figura 2 - Imagens de Microscópio Eletrônico de Varredura de Latossolo
Amarelo textura média, caulinítico e bem drenado, Sítio A, Caxiuanã, PA.
(a) horizonte A; poroso e macroagregado; (b) horizonte B1;  poroso e
macroagregado.
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caracterizando um horizonte B textural. No sítio T o solo
apresenta maiores teores de argila e silte que os anteriores,
caracterizando-o como argilo-arenoso (Tab. 2) . A variação
na textura é a principal responsável pelas variações na
drenagem, já que o solo mais argiloso (sítio T) é também
imperfeitamente drenado. Por outro lado, os solos mais
arenosos (sítios A e B) são bem drenados. A variação na textura
e na drenagem acarreta também uma variação na distribuição
de carbono orgânico em profundidade e o acúmulo de matéria
orgânica (MO) na superfície do sítio T e, conseqüentemente,
uma queda brusca em profundidade (Ruivo et al. 2001, Cunha
2002).

COMPONENTES QUÍMICOS - Os teores médios dos
constituintes químicos do solo estão apresentadas na tabela
3. Observa-se que os teores de fósforo e nitrogênio são mais
elevados nas camadas superficiais do solo, diminuindo ao
longo do perfil (Figs. 4 e 5).

A distribuição de nutrientes trocáveis indica maior
disponibilidade no horizonte A (Tab. 3), diminuindo em
profundidade gradativamente nas parcelas A e B, e
bruscamente no sítio T (Fig. 6). A capacidade de troca de
cátions (CTC) horizontalmente varia de 2,95 a 7,74 cmolc/
dm3, com o máximo no sítio B. Em profundidade, verifica-se
que os maiores teores estão nas camadas superiores do solo,

ocorrendo declínio rápido no primeiro metro (Fig. 7). A
matéria orgânica diminui intensamente no primeiro metro
(Fig. 8), sendo que o sítio T possui os maiores teores de matéria
orgânica (Tab. 3).

MICROBIOLOGIA - A tabela 4 mostra a ocorrência
de microrganismos nas áreas de estudo. O ESECAFLOR foi
a área com a maior e a menor ocorrência de microrganismos,
50,8 x 106/g de solo na parcela A (controle) e 18,3 x 106/g de
solo na parcela B. A análise estatística pelos testes F (F

calulado

2,05<F
tabelado 

2,74) e de Tukey (Tab. 5) demonstrou que quanto
ao número de fungos e bactérias, as parcelas são
estatisticamente iguais porém, em relação aos pontos
amostrais, houve diferença significativa quanto ao número
de bactérias (Tab. 6). O ponto amostral A

1
 difere de todos os

pontos e A
2
, B

2
 e T

1
 são estatisticamente iguais. Todos os

outros pontos são iguais a A
1
, A

2
, B

2
 e T

1
.

CLIMATOLOGIA - A área de Caxiuanã apresenta uma
precipitação pluviométrica com  média anual de 2060 mm,
com o trimestre mais chuvoso (jan/fev/mar) registrando
acima de 300 mm mês-1, enquanto que no trimestre set/out/
nov, período mais seco, as precipitações atingem cerca de
60 mm mês-1 (Fig. 9). Aproximadamente 75% das chuvas
ocorrem no primeiro semestre do ano, entre janeiro e junho.

Macroporo

Caolinita

A

Macroporo

Microporos

Microagregados

Microagregados

Caolinita

B

Figura 3 - Imagens de Microscópio Eletrônico de Varredura de latossolo amarelo textura argilosa, caulinítico e moderadamente drenado, Sítio T, Caxiuanã,
PA. (a) horizonte A; porosidade e agregação modera das; (b) horizonte B1, fortemente agregado.

Horiz. Prof (cm) Características Morfológicas
A 0 – 12 cor bruno amarelado escuro (10YR 4/4, úmido) a bruno amarelado (10YR 5/4, úmido); textura franco argilosa; estrutura forte granular

pequena a média, raizes comuns, poros pequenos; moderadamente drenado, transição clara,
AB 12 - 30 cor bruno amarelado escuro (10YR 4/6, úmido) a bruno amarelado (10YR 5/6, úmido); textura muito argilosa a franco argilosa,

estrutura forte granular pequena a média, raizes raras, poros pequenos a muito pequenos, moderadamente drenado, transição difusa,
Bw1 30 - 160 cor bruno amarelado (10YR 5/6, 5/8, úmido); textura argila; estrutura moderada granular pequena a média a subangular pequena a

média ,raizes raras, poros muito pequenos; transição difusa,
Bw2 160 - 220 cor bruno amarelado (10YR 5/8, úmido); textura muito argilosa, estrutura fraca subangular pequena a média; raizes raras; sem

porosidade visível, transição difusa
Cc 220 - 330 camada de laterita
C1 330 - 438 cor amarelo avermelhado (5YR 7/4 , úmido) a bruno forte (7,5YR 5/4, úmido); textura franco argilosa a argila siltosa; estrutura

maciça, presença de concreções ferruginosas, transição difusa
C2 438 - 500+ cor amarelo avermelhado (5YR 7/4, úmido) a bruno forte (7,5YR 5/4, úmido), textura argila a argila siltosa; estrutura maciça,

(1) calculou-se a média das profundidades e as características dominantes em cada horizonte.

Tabela 2 - Resumo das características morfológicas do latossolo amarelo, textura argilosa, no sítio T, Pará(1).
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A temperatura média do ar oscila em torno de 26,7 ºC,
enquanto que o número de horas de brilho de luz solar alcança
mais de 2100 horas ano-1. No período estudado, de 1 a 12 de
dezembro de 2001, com ocorrência de chuva em oito dos doze
dias, foi registrada uma precipitação de 163 mm, sendo que
50% deste total foi registrado somente no dia 4 de dezembro
(81,6mm).

CO
2
 ATMOSFÉRICO - A variação temporal dos fluxos

de CO
2
 no mês de dezembro de 2001 (Fig. 10) registrou

valores de emissão de CO
2
 para a atmosfera que alcançaram

acima de +20 mmol m-2 s-1 nos dias 4, 6, 7, 10 11 e 12,
atingindo os máximos valores nos dias 10 e 11 (acima de
+23,7 mmol m-2 s-1). O dia 11 foi um dos quatro dias que não

apresentou ocorrência de chuva, os outros foram os dias 2, 6
e 10. Os valores positivos representam a liberação de gás
carbônico pelo sistema solo-planta para a atmosfera, fato que
ocorre desde o final da tarde até o início da manhã do dia
seguinte. As maiores taxas de seqüestro de CO

2
 foram sempre

maiores que –16 mmol m-2 s-1, atingindo a máxima retirada
no dia 12 (-24,8 mmol m-2 s-1), neste dia não foi registrado
evento de precipitação.

Durante o período analisado, o valor médio da emissão
de CO

2
 da floresta para a atmosfera entre 18 e 8 horas foi de

+6,1 µmol m-2 s-1. Os fluxos atingiram +8,3 µmol m-2 s-1 em
média às 6 horas (Fig. 11). A absorção de CO

2
 atmosférico

pela floresta neste período foi das 9 às 17 horas com média
de –13,7 µmol m-2 s-1. O ciclo diário médio no período mostrou
absorção de CO

2
 maior no horário das 13 horas, sendo a maior

taxa de –21,2 µmol m-2 s-1.

nto
Amostrado

Prof. C N P Ca Mg Na K S CTC pH ARG Umidade

1 0-9 9,3 0,56 5,79 0,48 0,38 0,025 0,030 0,915 5,18 4,9 13,0 29,6

2 0-38 9,6 0,33 4,17 0,34 0,24 0,021 0,002 0,521 4,69 4,5 15,0 37,4

3 0-30 9,3 0,13 0,39 0,24 0,48 0,041 0,032 0,793 2,95 4,3 15,0 67,9

4 0-20 10,0 0,57 9,85 0,67 0,24 0,032 0,029 0,971 5,38 4,2 11,0 64,0

1 0-11 16,3 - 5,15 0,56 0,56 0,008 0,012 1,14 4,51 4,6 - 66,5

2 0-19 5,9 0,39 1,94 0,38 0,29 0,004 0,004 0,678 3,23 4,3 9,0 21,4

3 0-21 4,5 0,22 10,12 0,39 0,43 0,020 0,020 0,86 4,88 4,3 6,0 23,1

4 0-20 5,9 0,39 16,67 0,24 0,48 0,028 0,035 0,783 7,74 4,2 8,0 19,0

1 0-12 13,0 0,31 2,72 0,58 0,72 0,017 0,018 1,34 6,83 3,9 38,0 67,4

1 0-12 14,3 0,83 7,78 0,67 0,56 0,017 0,016 1,263 - 3,8 37,0 86,6

Nota: Prof: profundidade do solo; C = carbono; N = nitrogênio; P = fósforo; Ca = cálcio; Mg = magnésio; Na = sódio; K = potássio; S = soma das bases; CTC
= capacidade de troca de cátions; ARG = argila (fração granulométrica). Unidades : Prof: cm; C = g/Kg; P = mg/dm3; N = g/Kg; Ca, Mg, Na, K , S, CTC  =
cmolc/dm3;  ARG = %;umidade: %
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Figura 4 - Distribuição em profundidade de nitrogênio total em solos de
Caxiuanã,  Pará.
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Figura 5 - Distribuição em profundidade de fósforo trocável em solos de
Caxiuanã,  Pará.
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Figura 6 - Distribuição em profundidade da soma de bases em solos de
Caxiuanã,  Pará.
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Figura 7 - Distribuição em profundidade da capacidade de troca de cátions
em solos de Caxiuanã,  Pará.

Tabela 3 - Características químicas e físicas do horizonte A dos solos de Caxiuanã, Pará.
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 Nos doze dias estudados neste período, onze
apresentaram a floresta como sorvedouro de CO

2
 da atmosfera,

pois seus balanços diários de carbono foram negativos (Fig.
11). A maior taxa diária de seqüestro de carbono foi registrada
no dia 5, com uma retirada de –43,3 kg C ha-1 dia-1, enquanto
que a menor assimilação diária ocorreu em 11 de dezembro
com –1,1 kg C ha-1dia-1. Apenas o dia 10 caracterizou a floresta
como fonte de carbono para a atmosfera com um balanço
diário de +10,2 kg C ha-1dia-1. Neste dia foi registrada uma
chuva de 8,6 mm entre 18 e 19 horas, quando o processo de
liberação de CO

2
 para a atmosfera começa a se intensificar.
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Figura 8 - Distribuição em profundidade de carbono orgânico em solos de
Caxiuanã,  Pará.

DISCUSSÃO
Solo

A interação entre vegetação e solo em ecossistemas
florestais é tema constante em estudos que visam evidenciar as
características biogeoquímicas de ecossistemas considerados,
notadamente as relacionadas com ciclagem de nutrientes.

De modo geral, observou-se que houve uma variação
nos teores e distribuição de C e P com a profundidade no
sítio T.  As correlações de Pearson para as médias do
horizonte A apresentaram-se negativas entre o fósforo e os
teores de umidade (-0,76, nível de significância em 5%),

potássio (-0,68, nível de significância em 5%) e teor argila
(-0,65, nível de significância em 5%). O nitrogênio exibiu
correlações diretas com: soma de bases (0,92, nível de
significância em 5%), capacidade de troca de cátions (0,87,
nível de significância em 5%), teor de argila (0,99, nível de
significância em 5%) e umidade do solo (0,99, nível de
significância em 5%). Considerando estes aspectos, as
concentrações maiores de fósforo (horizonte A) são devidas,
provavelmente, às contribuições originadas da vegetação
(adição de matéria orgânica), enquanto que as de nitrogênio,
embora não sigam um padrão, parecem ter como fator
preponderante a umidade.

Para Ruivo et al. (2001),  as variações nos teores de
C, P e N podem estar relacionadas à variação da drenagem
interna dos solos, a textura e a posição topográfica. A
drenagem deficiente do solo em T, aliada a sua textura mais
argilosa e a porosidade mais baixa limita a drenagem interna
e o fluxo de nutrientes no interior do perfil.

A maior disponibilidade de nutrientes trocáveis no
solo, aqui representada pela soma de bases (S), e os maiores
teores de capacidade de troca de cátions (CTC) foram
verificadas no horizonte A, diminuindo gradativamente em
profundidade, com pequenas variações entre os sítios A e B,
porém mais elevada no sítio T.

A capacidade de troca de cátions apresentou-se maior
nas camadas superficiais dos solos de Caxiuanã,
provavelmente, ligado a matéria orgânica, que tudo indica,
seja a principal responsável pela variação na CTC nos perfis
das parcelas A e B. O que é confirmado pela correlação de
Pearson positiva entre a CTC e o carbono orgânico, para as
parcelas A (0,83, nível de significância de 0,1%) e B (0,88,
nível de significância de 0,1%). No sítio T o menor valor da
capacidade de troca de cátions é um efeito decorrente,
provavelmente, do teor elevado de argila caulinítica, tal
afirmação é evidenciada pela correlação inversamente

Fungos Bactérias Total

Parcelas X 10 6 colônias /g de solo % x 10 6 colônias/g de solo % x 10 6 colônias/g de solo

A 4,8 9,4 46,0 90,6 50,8

B 3,5 19,0 14,8 81,0 18,3

T 2,2 8,0 25,9 92,0 28,1

Tabela 4 - Médias e proporções de fungos e bactérias e média total de microrganismos.

Parcela Fungos Bactérias
A *6,06 a *4,32 a
B 5,68 a 3,95 a
T 4,44 a 3,16 a

Ponto
Amostrado

A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 T1 T1

Fungos 15,15 a 59,95 a 20,75 a 64,74 a 28,75 a 26,76 a 39,90 a 34,36 a 13,53 a 26,96 a
Bactérias 59,85 a 1,41 b 15,26 a b 26,19 a b 14,09 a b 2,50 b 15,26 a b 11,92 a b 8,28 b 25,26 a b

* Número transformado pela raíz quadrada. Médias seguidas por letras iguais não diferem entre si pelo Teste de Tukey a 5 % de probabilidade.

*Médias seguidas por letras iguais não diferem entre si pelo Teste de Tukey a 5 % probabilidade

Tabela  5 - Médias de fungos e bactérias das parcelas.

Tabela 6 -  Médias de fungos e bactérias dos pontos amostrais.
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proporcional entre a CTC e o teor de argila (correlação de
Pearson –0,74, nível de significância de 1%). Estes dados
estão concordantes com os de Malavolta (1980) que afirma
que a capacidade de troca de cátions é relativamente baixa
nos solos das regiões tropicais e associa-se à presença
abundante de argilas cauliníticas.

Observou-se que na parcela A ocorre diminuição do
teor da matéria orgânica com o aumento da profundidade, o
que é mais intensamente observado no primeiro metro. A
variação na matéria orgânica é acompanhada pelo declínio
rápido na capacidade de troca de cátions (Tab. 3 e Fig. 7), por
uma variação pouco elevada nos valores de pH e não ocorrem
mudanças apreciáveis no teor de argila, o que sugere que a
matéria orgânica é o fator que atua preponderantemente sobre
as propriedades acima. Observações que concordam com as
de Oades (1989), que correlacionam dados de propriedades
eletroquímicas com o conteúdo de matéria orgânica,
constância relativa de pH e conteúdo de argila, em solos de
floresta tropical virgem na Austrália.

Observou-se que os teores de matéria orgânica mais
elevados também podem ser associados à características como a
drenagem, pois  Ruivo et al. (2001) observaram que as parcelas A
e B são bem drenadas, enquanto que a parcela T tem drenagem
deficiente. Este aspecto parece ser decisivo para a distribuição dos
teores de matéria orgânica nos sítios estudados, principalmente
nos horizontes mais superficiais dos solos mal drenados (sítio T),
onde ocorrem os teores mais elevados de matéria orgânica (Fig.
7), observação que concorda com as de Bruckman e Brady (1976).

Com respeito ao teor de CO
2 

no solo
 
(Fig. 13),

enquanto as parcelas A e B apresentaram médias
equivalentes, o sítio T apresentou um teor mais elevado que
os encontrados nos anteriores. Isso mostra que o maior teor
de nutrientes e a maior e constante umidade (Tab. 3) estão
contribuindo para o aumento da atividade biológica neste
local. O fluxo de CO

2
 do solo contribui grandemente para

as concentrações de carbono do ecossistema em floresta de
terra firme. O maior reservatório de carbono do ecossistema
é do piso da floresta e do solo (Smith 1996). Os teores de
carbono liberados pelo fluxos de CO

2
 do solo aumentam

em  floresta tropical chuvosa, daí a importância de se medir
o fluxo de carbono no solo.
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Figura 12 - Balanço diário de carbono (kg C ha-1 dia-1) calculado para o
período de 1 a 12 de dezembro de 2001.

0
2

4
6

8

10
12
14

A B T

C
/C

O
2

3,4
3,6

3,8
4

4,2

4,4
4,6
4,8

p
H

gC/kg mgC/Kg

pH

Figura 13 - Correlações entre as razões C/CO
2
 e o valor de pH para os

sítios A , B e T



298 Contribuições à Geologia da Amazônia - Volume 3

As  bactérias foram predominantes em todas as parcelas
e a maior proporção deste grupo foi encontrada  no solo da
parcela T. Os resultados mostraram que a parcela A, com a
maior ocorrência de microorganismos, não contribuiu com a
maior proporção de bactérias e que na parcela B, com menos
bactérias, a proporção de fungos foi duas vezes maior que a
menor encontrada (parcela T).

A maior proporção de fungos na parcela B deve estar
associado às características de estrutura, umidade e teor de
argila deste solo que apresentou-se mais micro-estruturado,
menos úmido e menos argiloso, elevando a porosidade do
solo e favorecendo o desenvolvimento de fungos. De acordo
com Bruckman e Brady (1976), os fungos  são susceptíveis à
aeração e diminuem em número e atividade quando há redução
nos montantes de ar  no solo, pois a água ocupa uma parte do
volume dos poros destinados ao ar.

Os microrganismos ocorrem predominantemente
adsorvidos às partículas individuais do solo, na superfície
e dentro dos agregados, e as características mineralógicas
do solo podem influenciar a composição e sobrevivência
das espécies microbianas (Juma 1993).  A associação
textura argilosa e microagregação é a responsável pela má
drenagem do solo T. Este sítio mantém-se constantemente
úmido. Esta umidade, aliada aos maiores teores disponíveis
de nutrientes em superfície, favorecem a maior atividade
biológica neste sítio. As variações entre as texturas dos
solos do ESECAFLOR e sítio T implicam em variações na
drenagem. As variações em termos de umidade associadas
a drenagem são os fatores preponderantes sobre a
distribuição da população microbiana no solo e sua
atividade. Por outro lado, a disponibilidade maior de
macronutrientes (C, N, P) e cátions trocáveis (Ca2+, Mg2+,
K+, Na+) nas camadas superiores dos solo (Tab. 3) estão
associadas a contribuições da vegetação e a variação na
distribuição destes em profundidade é função
principalmente da drenagem e de variações na textura e
porosidade que limitam ou facilitam, dependendo do caso,
o fluxo de nutrientes para o interior do perfil.

Os resultados indicaram que existe uma variação lateral
entre os sítios estudados, principalmente entre a área
experimental do ESECAFLOR (sítios A e B) e o sítio em que
está implantada a torre de observação do LBA (sítio T). Estas
diferenças são principalmente relacionadas a diferenças de
drenagem, topografia e cobertura vegetal. A possibilidade das
mesmas serem decorrentes do material de origem dos solos é
remota, pois este material e o dos sítios de amostragem são
análogos entre si, e por sua vez, semelhante ao derivado das
rochas sedimentares areno-argilosas da Formação Alter de
Chão (Costa e Kern 1999).

CO
2
 atmosférico

A floresta amazônica é um gigantesco reservatório
global de carbono. A conversão de parte da biomassa da
floresta viva em CO2 pelas queimadas torna-se uma fonte

líquida de carbono para a atmosfera, enquanto que a
manutenção da vegetação permite que a Amazônia funcione
como um grande sorvedouro de CO2 presente na atmosfera.
Recentes estudos (Grace et al. 1996, Malhi et al. 1998, Ferreira
da Costa 2000) quantificaram volumes significativos de CO

2

absorvidos pela floresta amazônica. As florestas tropicais
seriam responsáveis por metade da absorção de CO

2
 realizada

pela vegetação (Nobre e Gash 1997).
O período analisado neste estudo é considerado um

período chuvoso, pois houve ocorrência de chuva em 8 dias
dos 12 estudados. A ocorrência de precipitação é importante
para as atividades fotossintéticas da vegetação. Pielke et al.
(1998) observaram que a presença de chuva representaria uma
efêmera troca entre a biosfera e a atmosfera, com súbita
reposição da umidade do solo e saturação de água nos
estômatos. Entretanto, quando ocorre um período sem
precipitação, proporcionando um estresse hídrico, uma ação
hormonal induziria o fechamento estomático, que preservaria
certa quantidade de água armazenada, porém restringiria a
absorção de carbono pela vegetação (Tardieu e Davies 1992).

Em geral, as informações analisadas neste trabalho
mostraram que a floresta tropical na região Caxiuanã, foi um
sorvedouro de carbono presente na atmosfera durante a época
estudada. Uma extrapolação dos valores obtidos sugeriu que,
com as taxas de assimilação de carbono no período a retirada
seria de até –8,1 Mg C ha-1 ano-1. Este estudo poderá contribuir
para uma melhor compreensão de qual é a importância da
floresta amazônica no balanço global de carbono atmosférico,
pois esta floresta apresentou um grande potencial de assimilar
CO

2
 presente na atmosfera. O carbono assimilado seria usado

principalmente na renovação de galhos e folhas da vegetação
que são derrubados sazonalmente, assim o carbono passaria
a fazer parte do estoque armazenado, isto é, um reservatório
de longo prazo. Uma parte deste carbono sob ação das chuvas,
seria drenada pelos igarapés e rios e depois despejada nos
ecossistemas de manguezais na foz do rio Amazonas, no litoral
do Pará e Amapá, favorecendo a elevação do volume dos
fitoplânctons nesta área e interagindo, posteriormente, com a
cadeia trófica marinha, sendo depositado como sedimentos
no fundo do oceano, passando a fazer parte dos estoques de
carbono  que lentamente sofrem  mistura com outros materiais
contidos no ambiente em questão, demorando um longo tempo
para retornar à atmosfera.
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ABSTRACT

FOSSIL BONES MINERALIZATION IN THE SEDIMENTS OF THE ACRE BASIN
The sediments of the Late Miocene and Pliocene of Acre Basin are rich on vertebrate fossil bones, which may occur in situ. In the

younger sediments (Late Pleistocene and Holocene) they constitute the pebble as well as sand and silt fractions of these sediments and are
responsible for the locally high contents of phosphor of these sediments and contribute to improve the fertility of the soils of Acre. This
paper presents a mineralogical and geochemical study of some selected fossil bones from Acre in order to know their evolution and then
to contribute to the paleoecological evolution the Acre landscape along the Later Quaternary. The fossil bones studied are made of fluor-
apatite and variable contents of hematite, goethite, siderite, gypsum, calcite, rhodocrosite-siderite, quartz, illite, kaolinite, iron sulphate
and phosphate. Microprobe and SEM/EDS chemical analysis confirmed the mineralogy and allow identifying high contents of F and Mn.
Photomicrographs and MEV images show the preservation of the bone texture as well as its alteration and substitution or filling by iron
mineral, calcite and gypsum. Fluor-apatite is always   present as primary component of the bones. Siderite and rhodocrosite-siderite
replace or substitute the fluor-apatite texture and micro channels and hematite and goethite are oxidation products of the carbonates and
fill the micro-channels. Gypsum and calcite are late minerals filling the pores. The data show that the fossil bones suffered partial infilling
of iron and manganese carbonate, then experienced oxidizing conditions and were eventually submitted to semi-arid environment. Stable
isotope geochemistry of carbon and oxygen in the carbonate confirm its formation in semi-arid environment, mainly as calcretes, possibly
lake calcrete, during the Holocene or Late Pleistocene.

Keywords: Acre, fossil bones, mineralogy, geochemistry, fluor-apatite, stable isotopes

RESUMO

Os sedimentos do Mioceno Tardio e do Plioceno da Bacia do Acre são ricos em ossos fósseis de vertebrados, normalmente
ocorrendo  in situ. Por outro lado, fragmentos destes mesmos fósseis, são transportados e formam a fração seixo, areia e silte de sedimentos
mais jovens (Pleistoceno Tardio e Holoceno), e respondem pelos teores localmente elevados de fósforo, contribuindo para  aumentar a
fertilidade dos solos do Acre. O presente estudo destes ossos fósseis, visa conhecer a evolução mineralógica e geoquímica e assim
contribuir para os estudos paleoecológicos da paisagem do Quaternário Superior do Acre. Esses ossos são constituídos de flúor-apatita,
quantidades variáveis de hematita, goethita, siderita, gipso, calcita, rodocrosita-siderita, quartzo, illita, caulinita, sulfato e fosfato de ferro.
As análises químicas obtidas por microssonda eletrônica e microscopia eletrônica de varredura com sistema de energia dispersiva confirmam
a mineralogia e mostram ainda os teores de F e Mn. Outras análises em amostras totais mostram ainda valores anômalos de U, Hg, ETR,
entre outros. Fotomicrografias e imagens de MEV mostram a preservação da textura óssea e diferentes estágios de alteração e substituição
ou preenchimento por minerais de ferro, calcita e gipso. A flúor-apatita é o constituinte primário dos ossos e está sempre presente.  Siderita
e rodocrosita-siderita  substituem a estrutura óssea ou preenchem os microcanais. Hematita e goethita são produtos de oxidação desses
carbonatos e também preenchem os microcanais. Gipso e calcita são minerais tardios e ocupam as cavidades maiores ou podem substituir
em grande escala a textura óssea original. Esses dados indicam que os ossos fósseis sofreram infiltração parcial por carbonatos de Fe e Mn,
em seguida experimentaram oxidação durante uma fase úmida e, finalmente, registraram a presença de clima semi-árido, indicado pela
ampla precipitação de calcita e gipso. As condições semi-áridas a áridas são confirmadas pelos dados de isótopos estáveis de carbono e
oxigênio nos carbonatos, que indicam formação de calcrete em solos e lagos, durante o Holoceno e/ou Pleistoceno tardio.

Palavras-chave:  Acre, ossos fósseis,  mineralogia, geoquímica, flúor-apatita, isótopos estáveis.

INTRODUÇÃO
Expedições geológicas realizadas ainda no século XIX

(Chandless 1866 in Latrubesse et al. 1997) e outras já em pleno
século XX pelo Serviço Geológico do Brasil (Paula Couto 1978,
1983, Simpson e Paula Couto 1981), além das pesquisas
paleontológicas sistemáticas conduzidas por pesquisadores da
Universidade Federal do Acre (UFAC) desde os anos 80, têm

demonstrado a grande riqueza de fósseis de vertebrados
(representam toxodontes, quelônios, preguiças gigantes,
roedores, crocodilídeos, aves, peixes, cetáceos), tidos como
do Mioceno Superior-Plioceno (Latrubesse et al. 1994,
Bocquentin e Guilherme 1997, Rancy e Bocquentin-Villanueva
1987, Bocquentin-Villanueva et al. 1990, Broin et al. 1993,
Negri e Ferigolo 1999), em sedimentos da bacia do Acre.
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Muitos destes animais atingiram formas
gigantescas, entre os quais  destaca-se o gênero
Purussaurus (Crocodylia, Alligatoridae)
(Bocquentin-Villanueva et al. 1989), cuja
espécie encontrada no Acre chegou a atingir
a 15 m de comprimento. Atividades fluviais,
intensificadas durante o Quaternário, têm
proporcionado o quebramento e o
espalhamento da ossada e dos coprólitos
fósseis, os quais foram depositados como
seixos, grãos de areia e silte nos  ambientes
fluviais e flúvio-lacustres do Pleistoceno
Tardio e do Holoceno da região. A alta
fertilidade  dos solos das terras acreanas
despertou ainda nos anos 80 a atenção do
signatário para a investigação da origem
inorgânica da mesma. Foi quando se chegou
ao conteúdo de fragmentos de fósseis,
constituídos principalmente de apatita e
calcita, contendo ainda siderita, gipso, e
minerais de argila e por vezes pirita. Os
sedimentos portadores dos fragmentos fósseis
são formados de montmorillonita, caulinita/
halloysita, calcita, albita e quartzo (Costa e
Costa 1988, Costa et al. 1989b, Costa e Costa
1993, Costa  2001). O presente trabalho reporta resultados
obtidos a partir de estudos mineralógicos e químicos de
fragmentos ósseos, coletados e disponibilizados pelo professor
Alceu Rancy da UFAC (a pedido do autor) e também de uma
amostra coletada pelo autor.

Os primeiros estudos mineralógicos identificaram a
presença de apatita, gipso e calcita, além de óxi-hidróxido
de ferro tanto nos fósseis quanto nas rochas sedimentares
(Costa e Costa 1988, Costa et al. 1989a,  Kronberg et al.
1989,  Kronberg e Benchimol 1992). Gipso e calcita já
haviam sido detectados por Rego (1930) em sedimentos das
bacias do Acre e do Amazonas e interpretados como
indicadores de ambiente árido.

In situ, os fósseis dos vertebrados encontram-se
dentro dos sedimentos da Formação Solimões, de idade
miocênica tardio-pliocênica. Esta formação foi depositada
na Bacia do Acre, em resposta aos movimentos tectônicos
“Quechua” que soergueram os Andes, cujas litofácies
sugerem leques fluviais gigantes (megaleques) com
cabeceiras nos Andes (Latrubesse et al. 1994). Esse ambiente
deposicional envolve grandes lagos, pântanos e fauna
diversa: aquática (répteis e peixes), terrestre (preguiças e
roedores), arborícola (macacos) e até mamíferos  de hábitos
anfíbios (toxodontes e roedores). Essa fauna de vertebrados
é de idade Mamífero Juayquerience-montehermnosense
(Latrubesse et al. 1994;  Bergqvist et al. 1998), ou seja do
Mioceno Superior-Plioceno. Essa idade foi obtida também
com base em associações esporopolínicas (Eiras et al. 1994).
Os sedimentos aluvionares quaternários acompanham as

drenagens atuais, formando terraços, os quais estão em clara
discordância sobre os sedimentos da Formação Solimões.
A discordância é definida através de conglomerado basal
rico em restos ósseos da fauna mencionada acima
(Latrubesse et al. 1994),  em contradição com a idade
pleistocênica - pleistocênica tardia da Formação Solimões
defendida por outros autores (Radambrasil 1976, 1977,
Kronberg e Benchimol 1992, Kronberg et al. 1998). Uma
alta densidade de drenagem atual é observada nas bacias
hidrográficas dos rios Purus e Juruá que atravessam o Estado
do Acre. Estes rios são meandrantes (Figs. 2A, B),  têm seus
vales esculpidos nos sedimentos holocênicos até o topo da
Formação Solimões. Durante o período chuvoso de grandes
enchentes, devido a alta energia, esses rios removem
sedimentos do  Holoceno, em parte do Mioceno-Plioceno,
redepositando-os nos placeres e praias, incluindo fósseis da
grande fauna de vertebrados, espalhando ou concentrando
seus fragmentos caoticamente, misturando espécies
diferentes e de idade distinta. Terraços esculpidos (Fig. 2C)
em sedimentos recentes são a tônica do Acre, e podem conter
na base e em níveis isolados lentes de areia e seixos
compostos principalmente de fragmentos da fauna
miocênica. A figura 3 ressalta esse aspecto geológico do
Pleistoceno Tardio-Holoceno do Acre, o qual apresenta um
terraço em perfil, com grande profusão de restos de fósseis
de vertebrados, mostrando também uma lente espessa de
sedimentos argilosos carbonáticos ricos em gipso que
contém muitos fragmentos de ossos de fósseis. Essa riqueza
em ossos é enfatizada pelos altos teores de P
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, encontrados

ao longo das poucas estradas, como a BR-364 (Fig. 2D).
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Figura 1- Mapa de localização das amostras estudadas do Estado do Acre.
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Figura 2 - Feições geomorfológicas e geológicas da região estudada no Estado do Acre.A) Rio Juruá meandrante mostrando lagos (meandros abandonados),
agentes de exposição e fragmentação dos ossos e a floresta tropical, B)  Rio Envira mostrando suas praias e lagos de meandros abandonados, C) Barranco do
rio Envira esculpido em sedimentos holocênicos, onde são expostos ossos fósseis, D) “Pisada” da BR-364 entre Manuel Urbano e Feijó, na qual estão
localizadas várias ocorrências de ossos fósseis.
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MATERIAIS E MÉTODOS
Materiais Estudados

Foram estudadas 10 amostras (F. 01 à F.10) de
fragmentos de ossos fornecidas pelo prof. Dr. Alceu Rancy
da Universidade Federal do Acre e  mais uma amostra coletada
pelo autor (Ac.68). São amostras principalmente de vértebras,
coletadas em barrancos dos rios Acre, Purus e Juruá,
representativas da fauna do Mioceno Superior-Plioceno. A
localização das mesmas está indicada na figura 1. Elas têm
as seguintes características macroscópicas:

Ac.68 - Fragmento de osso maciço, cor marrom escura,
com superfície externa lustrosa e de cor creme. A estrutura original
óssea encontra-se preservada tanto externa como internamente.
Tem aspecto maciço, em decorrência do preenchimento parcial
dos poros com gipso e calcita (Fig. 4A). Procedência: Dor de Pau,
Rio Acre próximo à cidade de Rio Branco.

F.1 - Fragmento de vértebra de cor cinza clara. É
internamente muito poroso, com os poros  parcialmente
preenchidos com gipso macrocristalino e transparente.
Procedência: Sítio Talismã, margem direita do Rio Purus,
fronteira AC-AM.

F.2 - Fragmento de vértebra de cor cinza clara.
Transversalmente a textura óssea apresenta uma zona externa
maciça, uma intermediária muito porosa, com os poros
ocupados por calcita e gipso, e uma interna maciça.

F.3 - Fragmento de plastrão com sua superfície externa
em cor cinza esbranquiçada mas sem lustro, e internamente
com cor tipo caramelo. Tem aspecto maciço, mas na zona
central é porosa e alguns poros estão  preenchidos com gipso
e calcita (Fig. 4B).Procedência: Sítio Talismã, Rio Purus,
fronteira AC-AM.

F.4 - Fragmento de vértebra externamente maciça, de
cor cinza escura a negra. Internamente quase toda estrutura
óssea de vasos/canais foi preenchida com gipso e calcita, mas
preserva o arcabouço ósseo. Procedência Alto Rio Acre-AC.

F.5 - Fragmento de cintura pélvica de cor cinza clara a
creme em sua superfície externa lisa. Internamente tem cor
creme, com o núcleo ocupado de forma intensiva por gipso
macrocristalino e ainda calcita (Fig. 4D).Procedência: Sítio
Talismã, Rio Purus-fronteira AC-AM.

F.6 - Fragmento de vértebra de coloração
esbranquiçada, com superfície externa lisa e lustrosa,
comportando-se desde maciço a rico em cavidades grandes,
revestidas parcialmente com material microcristalino.
Preserva ainda a estrutura óssea original (Fig. 4D).
Procedência: Sítio Lula, junto à BR-364, próximo à Sena
Madureira e a 180 km de Rio Branco-AC.

F.7 - Fragmentos de ílio-cintura pélvicos, de cor
marrom escuro,  poroso tipo colméia, com poros vazios (Fig.
4E). Procedência: Sítio Niterói-AC.

F.8 - Fragmento de vértebra de cor marrom amarelada
externamente e maciça, enquanto no seu interior é marrom
escura e muito porosa. Alguns poros foram preenchidos  com
gipso (Fig. 4F). Procedência: Sítio Niterói-AC.

F.9 - Fragmento de crânio de peixe com aspecto poroso
tipo colméia.  Procedência: Sítio Patos – margem esquerda
do Alto Rio Acre-AC, a jusante do Igarapé dos Patos.

F.10 - Fragmento de úmero de cor cinza em sua
periferia e marrom escura no interior, de aspecto maciço, com
estrutura óssea original preservada. Procedência: Alto Rio
Juruá, próximo à cidade de Taumaturgo-AC.

Métodos Analíticos
Todas as amostras foram observadas sob

microscópico óptico (em luz transmitida e mesmo
refletida), e ainda em lupa binocular. Os minerais foram
identificados por difração de raios X (difratômetro Philips
modelo PW 1050 usando o sistema de controle  Philips
PW 3710,  ânodo de cobre, tensão de 45kV  e corrente
elétrica de 40mA, no intervalo de 4 a 60°2q) e
espectroscopia de infravermelho modelo FT- da Perkin-
Elmer, ambos do CG/UFPa, em Belém. A caracterização
mineral foi ainda apoiada por microscopia eletrônica de
varredura, com sistema de energia dispersiva acoplado ao
microscópio eletrônico de varredura (MEV/SED), modelo
JSM 5600 LV marca Jeol,  de propriedade do Nupegel/
ESALQ/USP, Piracicaba-SP. A composição química
pontual (microanálises) foi efetivada com auxílio de
microssonda eletrônica JEOL do Instituto de Geociências
da USP, São Paulo-SP. Determinações de isótopos estáveis
de oxigênio e carbono em carbonatos foram conduzidas
junto ao Institute of Geological and Nuclear Science, na
Nova Zelândia.  Por sua vez  o Hg foi determinado em
solução obtida por digestão ácida com injeção de SnCl

2

através de espectrometria de absorção atômica (Mercury
Analizer HG-3500) com sistema de geração de vapor a frio
de Hg (Akagi et al. 1995) no Instituto Evandro Chagas,
Belém-PA, pelo geólogo Msc. Edílson Brabo. As análises
químicas de amostras totais foram realizadas por
fluorescência de raios-X e ICP-AES nos laboratórios da
Lakefield-Geosol em Belo Horizonte-MG.

ASPECTOS TEXTURAIS
Os fragmentos de ossos estudados mostram que

anatomia óssea original ainda está relativamente bem
preservada, principalmente o material externo, que guarda
até mesmo  o aspecto porcelanado lustroso (Figs. 4A, B, C,
D). Por outro lado, grande parte do material dos fragmentos
ósseos mostra-se muito poroso, poros esses representando os
vasos e canais da estrutura óssea alargados (Figs. 4C, D, E,
F). Cavidades irregulares são comuns (Figs. 4D, E, F).  Outros
exemplares tiveram a textura óssea de canais e vasos
intensamente preenchidos por gipso micro a macrocristalino
(Figs. 4B, C). O arcabouço ósseo preservado apresenta-se em
cor normalmente marrom clara a escura (Fig. 4A), por vezes
cinza (Fig. 4B) e menos freqüentemente branca (Fig. 4D). Os
tons marrons são dados principalmente pelos minerais de
ferro, óxi-hidróxidos e carbonatos.



305Costa M.L. / Mineralização de fragmentos de tecidos ósseos fósseis de sedimentos da Bacia do Acre

Figura 4 - Amostras macroscópicas dos fragmentos de ossos fósseis estudados. A) Fragmento de osso (amostra Ac68, vista longitudinal e transversal) denso,
poroso com porosidade ao longo dos vasos, cor marrom dada por óxido de ferro ( Sítio Dor de Pau-AC), B) Fragmento de plastrão (amostra F.3), osso fóssil, cor
cinza com cavidades e vasos preenchidos parcialmente com gipso (porções brancas) (Sítio Talismã-Rio Purús-AM), C) Outro fragmento de plastrão (amostra
F.5) mostrando ampla instalação de gipso nos poros (Sítio Talismã-Rio Purús-AM), D) Fragmento de vértebra (Amostra F.6) esbranquiçada preservando a
textura óssea (Sítio Lula BR-364 Km 180 de Rio Branco - AC), E) Ílio- cintura pélvica (amostra F.7) de cor marrom muito poroso e rico em minerais de ferro
(Sítio Niterói Rio Acre - AC), F) Fragmento de vértebra (amostra F.8) marrom porosa, rica em minerais de ferro (Sítio Niterói Rio Acre - AC).
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MINERAIS IDENTIFICADOS
Nos fragmentos de ossos investigados neste trabalho

foram identificados os seguintes minerais: flúor-apatita,
hematita, goethita, siderita, gipso, calcita, rodocrosita-siderita,
estrengita, quartzo, illita e caulinita. Nos difratogramas de raios-
X (Fig. 5) foram identificados principalmente flúor-apatita,
hematita, goethita, siderita, gipso, calcita, quartzo, caulinita,
illita (Tab. 1). Sob o microscópio ótico é possível identificar a
apatita, os óxi-hidróxidos de ferro, gipso, quartzo e carbonatos.
Por sua vez, as análises de MEV/SED e microssonda eletrônica
permitiram, além de confirmar os minerais identificados por
aqueles métodos,  caracterizar rodocrosita-siderita,  possível
estrengita e sulfato de ferro, além de minerais de titânio-
escândio. Parte destes minerais (flúor-apatita, siderita,
rodocrosita-siderita, hematita, goethita e talvez a estrengita)
(Figs. 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12), ocorrem constituindo o arcabouço
da estrutura original óssea   enquanto gipso e calcita estão
claramente preenchendo os vasos/canais e cavidades dos ossos.
Quartzo e os argilominerais parecem ocorrer com o resto dos
sedimentos envolventes impregnando os ossos ou como
neoformação no interior dos ossos (Figs. 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12).
Enquanto a flúor-apatita é encontrada em todos os fragmentos
estudados, os demais minerais se encontram em parte dos
mesmos, sendo calcita e gipso muito freqüentes. Nas amostras
de cor marrom a flúor-apatita  encontra-se associada com os
óxi-hidróxidos de ferro e carbonatos.

Flúor-apatita
É o mineral principal da estrutura geral de todas as amostras

estudadas, principalmente daquelas de cor cinza clara a branca
(Tab. 1). Os espectros de difração de raios-X - DRX  (Fig. 5) e IV
(Fig. 6) mostram tratar-se de flúor-apatita com carbonato. Os
espectros de infravermelho espelham as  bandas de (CO

3
)2-, (SO

4
)2-

e (SiO4)4- que indicam a presença dos carbonatos (calcita, siderita),
sulfatos (gipso) e silicatos (illita), respectivamente, nas cavidades
do tecido ósseo. Nos ossos de cor marrom a marrom escura a
flúor-apatita está associada com hematita ou  goethita ou ainda
siderita, substituindo a textura óssea ou ocupando paredes e interior
de microvasos (Figs. 7A, B e Fig. 8).  As Figs. 7 e 8 mostram
ainda diferentes graus de preservação da estrutura óssea, que varia
de quase intacta até quase completamente  substituída por outros
minerais. No entanto, as paredes concêntricas subcirculares dos

vasos são sempre de flúor-apatita, que quando em tonalidades
escuras incluem minerais de ferro, conforme  se pode verificar ao
confrontar a amostra Ac.68 com F.3 e F.5 (Fig. 7). Ainda em
imagem de microscopia eletrônica de varredura se pode observar
que os ossos estudados também guardam suas feições em escala
micrométrica (Figs. 9  a 12). Nesta escala se observa, no entanto,
a presença de outros minerais substituindo e preenchendo os vasos
e cavidades dos ossos. O tecido fibroso ósseo está bem
caracterizado (Figs. 9D, E, F e Figs. 11B, C, D) e é formado de
cristalito subplacoso micrométrico, ambos de flúor-apatita (Figs.
11E, F), confirmada pelas microanálises realizadas por MEV/SED
(Tab. 2, amostra F.6) e por microssonda eletrônica (Tab. 3). Os
teores variáveis de Fe

2
O

3
, MnO, SO

3
, K

2
O, Na

2
O, MgO indicam a

presença de outras fases mineralógicas intercrescidas
microcristalinamente. Em amostras desprovidas destes elementos
a flúor-apatita  contém apenas  Sr.

Siderita e rodocrosita-siderita
Foram identificadas por DRX (Tab. 1 amostras F.3, F.8

e F.9) e pelas microanálises químicas e imagens obtidas por
MEV/SED. Elas foram encontradas nos ossos de cor creme a
marrom. Microscopicamente a siderita e a rodocrosita-siderita
estão intercrescidas com a flúor-apatita  da matriz óssea (Figs.
7C e 7D). Em todas as microanálises químicas obtidas por
MEV/SED em amostras desprovidas de hematita ou goethita,
os teores de Fe foram considerados como representativos de
siderita (Tab. 2 análises 5 e 6). Na amostra F.3 a siderita é
confirmada através das microanálises químicas (Tab. 2 análises
5 a 7). Quimicamente trata-se de rodocrosita-siderita  na forma
de cristais placosos reticulados nas bordas das cavidades (Fig.
10A).  Na amostra F.4, embora este mineral não tenha sido
identificado por DRX, às análises de MEV/SED mostram que
o material microesponjoso do vaso (Figs. 10C, D, E) é formado
principalmente de cálcio e ou cálcio, manganês e ferro,
interpretados como calcita ou rodocrosita-siderita.  Os
agregados de cristalitos micrométricos da Fig. 10F da mesma
amostra são tipicamente rodocrosita-siderita (Tab. 2, análise
11) sobre superfície de flúor-apatita. As análises de microssonda
detectaram também a presença de MnO, embora em teores
muito mais baixos, mesmo assim indicando que o tecido ósseo
contém manganês que localmente, forma mineral próprio, como
solução sólida de rodocrosita-siderita.

**** muito freqüente, *** freqüente, ** pouco freqüente, * traço.

amostras/
minerais

AC.68 F.01 F.02 F.03 F.04 F.05 F.06 F.07 F.08 F.09 F.10

F-apatita **** *** *** **** *** **** *** *** **** *** ****

Calcita ** ** ** ***

Siderita *** ** **

Gipso * **** **** *** **

Quartzo * ** ** ** * * * **

Illita * ** * ** *

Caulinita * **

Hematita ** ** ** **

Goethita * ** **

Tabela 1- Minerais identificados por DRX nos fragmentos ósseos fossilizados.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
SiO2 7,17 3,55 0,51 0,19 _ _ 0,06 1,21 26,44 19,29 2,93 1,23

Al2O3 4,9 3,29 0,77 0,53 1,68 0,02 0,13 _ 9,76 7,07 2,06 1,19

Fe2O3 55,91 52,36 5,39 4,19 15,96 5,18 4,72 4,8 4,06 3,45 9,26 27,91

MnO 1,67 0,67 0,91 1,29 38,95 5,74 12,41 0 2,97 6,28 60,91 4,25

TiO2 _ _ 0,96 0,28 0,89 0,26 _ 10,76 0,22 _ 0,42 _

CaO 2,79 4,52 47,95 48,76 33,73 55,64 51,29 40,83 53,35 61,91 22,86 46,04

MgO 0,67 1,18 _ 0,51 _ _ _ _ _ _ _ _

K2O _ 0,51 0,04 _ _ _ _ 1,5 0,94 0,45 _

Na2O _ _ 0,12 _ _ _ _ _ _ _ _ _

P2O5 21,95 29,97 41,82 42,51 8,6 29,07 27,23 31,39 0,47 _ 0,33 18,85

SO3 4,54 3,59 1,12 1,37 _ 3,17 3,71 5,85 _ 0,69 0,79 0,26

Sc2O3 _ _ 0,35 _ 0,19 0,57 0,19 4,24 1 _ _ _

Cl _ _ _ 0,15 _ 0,34 0,27 0,94 0,23 0,36 _ 0,26

Minerais Es,He,Gy,Il Hm,Ap,Gy,Il Ap,Hm,Gy Ap,Hm,Gy Rh-Sid,Cc,Ap Ap,Cc,Rh-Sid Ap,Cc,Rh-Sid Ap,Gy Cc,Il,Gt Cc,Il Rh-Sid,Cc,Gt Ap,Cc,Gt

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
SiO2 2,14 12,69 0,22 1,08 _ 0,87 42,9 4,66 2,4 1,9 1,62 0,31

Al2O3 0,77 6,04 0,65 1,03 _ 1 7,84 2,47 3,15 3,5 0,76 0,38

Fe2O3 _ 3,68 0,97 _ _ _ 27,24 44,25 55,7 14,14 52,67 2,44

MnO 1,25 0,53 0,29 _ 0,4 3,24 0,6 _ 1,43 _ 3,94 0,21

TiO2 1,03 _ _ _ _ 1,46 0,63 _ _ _ 0,02 _

CaO 93,42 39,37 57,4 50,6 54,93 72,34 5,77 15,96 11,51 39,14 15,47 56,22

MgO _ _ _ _ _ _ 0,65 0,03 0,84 0,26 _ _

K2O _ 0,9 _ _ _ _ 1,29 _ 0,47 0,52 _ _

Na2O _ _ _ 1,24 _ _ 0,33 _ 1,83 _ _ _

P2O5 _ 30,37 35,64 40,52 43,31 18,54 3,31 7,87 10,84 27,74 11,81 39,38

SO3 1,19 5,5 4,52 3,39 0,55 1,86 9,19 24,01 11,27 12,06 13,71 0,22

Sc2O3 _ 0,63 _ 1,05 0,8 _ _ 0,31 0,56 _ _ 0,51

Cl _ 0,29 0,32 _ _ 0,22 _ _ _ _ _ 0,33

Minerais Cc Ap,Gy,Il Ap,Gy,Cc Ap Ap Cc,Ap Qz,Gt,Gy,Ap Gt, Gy,Ap Gt,Ap,Gy Ap,Gy,Gt Hm,Ap,Gy Ap

Ap: apatita, Cc: calcita, Es: estrengita, Gt: goethita, Gy: gipso, Hm: hematita, Il: illita, Qz: quartzo, Rh-Si: rodocrosita-siderita
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Figura 5 - Difração de Raios-X (DRX) da amostra Ac68, indicando a
presença de flúor-apatita (Fa), quartzo (Qz), hematita (H) e gipso (Gp).

Figura 6 - Espectro de infravermelho da amostra F.3 em fragmentos de
ossos fósseis com as bandas de H

2
O, (CO

3
)-2, (PO

4
)-3 e (SiO

4
)-4.

Hematita e goethita
Esses minerais foram encontrados na maioria dos ossos

(Tab. 1), sempre naqueles de cor marrom a marrom escura,
sendo identificados por DRX (Fig. 5). Eles encontram-se
ocupando o interior  dos microcanais/vasos (Fig. 7A) que se
apresentam em estrutura subcircular zonada (Fig. 7B da
amostra Ac.68; Fig. 8 da amostra F.10). Nas análises químicas
realizadas por MEV/SED (Tab. 2) os altos teores de Fe

2
O

3
 da

amostra Ac.68 são do material do interior dos vasos,
caracterizado em DRX como hematita, sendo que  os altos
teores de P

2
O

5
 representam a flúor-apatita da parede. Fato

similar  observa-se na amostra F. 7 (Tab. 2 análises 19 a 22),

porém, neste caso, como goethita segundo análises de DRX.
Mesmo nas microanálises concentradas sobre o domínio de
flúor-apatita, tanto por microssonda eletrônica como por
MEV/SED, os teores de Fe nas amostras marrons são
significativos e foram interpretados como hematita ou goethita
(onde não ocorre siderita) ocupando microcavidades na
estrutura óssea, como mostrado acima. Hematita e goethita
aparecem como produtos de oxidação da siderita ou mesmo
como neoformação nas microcavidades dos vasos ósseos.

Tabela 2- Análises químicas semiquantitativas obtidas por MEV/SED das amostras Ac68, F.3, F.4, F.5, F.7 e F.10.
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Figura 7 - Fotomicrografias de feições preenchimento e substituição em fragmentos de ossos fósseis. A) Seção transversal (amostra Ac68) mostrando a
textura óssea com vasos parcialmente preenchidos com hematita (cor cinza), B) detalhe da textura óssea de aspecto ovóide com o interior preenchido com
hematita, C) textura óssea com flúor-apatita e rodocrosita – siderita intercrescidos e canais substituídos por gipso em luz natural na amostra F.3, D) Gipso
ocupando os canais ósseos (amostra F.3), E) do Gipso ocupando vasos e cavidades em seção polida da amostra F.5, F) detalhes da imagem anterior.

A B

C D

E F
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Gipso
É um mineral muito freqüente, e está presente em todas as

amostras estudadas,  preenchendo os vasos, cavidades e fissuras
(Figs. 4B, C), como um mineral nitidamente secundário, pós-
minerais de ferro (siderita, hematita e goethita). Forma cristais
macroscópicos e microscópicos, por vezes na variedade selenita,
sendo de fácil identificação. Sob o microscópio encontra-se o gipso
nitidamente ocupando o interior dos vasos (Figs. 7C, D, F) ou
invadindo os mesmos (Fig. 7E). Cristalitos tabulares também foram
observados sob MEV (Figs. 9E, F). As microanálises químicas
realizadas por MEV/SED (Tab. 2) e mesmo microssonda eletrônica
(Tab. 3) e áreas micrométricas mostram a presença de gipso. Ou
seja, gipso está também em escala micrométrica no tecido ósseo,
ocupando os microporos da estrutura óssea. Essa invasão por gipso
ocorreu tanto nos ossos marrons como nos cremes e brancos. A
disposição espacial mostra que sua formação ocorreu em uma das
últimas fases da mineralização dos ossos.

Calcita
É freqüente e tem modo de ocorrência similar ao

gipso, mas aparece em menor quantidade que este. Pode ser
identificada macro e microscopicamente, por DRX e análises
de MEV/SED. Macroscopicamente pode confundir-se com
o gipso e estar intercrescida ou envolvido por este (Fig. 7C).
Forma freqüentemente cristais euédricos entre as fibras
ósseas de flúor-apatita (Figs. 10B, 11D, 12A), ou apresenta-
se como material esponjoso preenchendo os canais (Figs.
10C, D, E) em afinidade com siderita-rodocrosita. Análises
destes cristais estão na tabela 2 (análise 13, amostra F.4).
Na ausência ou com baixo conteúdo de P

2
O

5 
e SO

3
 os teores

de CaO obtidos por MEV/SED podem ser interpretados
como sendo de calcita (Tab. 2, análises 5, 9, 10, 11, 12, 13,
18).  A calcita, da mesma forma que o gipso, é um mineral
freqüente nos ossos,  segundo os aspectos texturais, embora
pré-gipso, é nitidamente tardia.

Figura 8 - Fotomicrografias de feições preenchimento e substituição em fragmentos de ossos fósseis. A) Dissolução parcial da textura óssea e sua substituição
por hidróxido de ferro, lâmina delgada da amostra F.10, B) estrutura óssea concêntrica com núcleo ocupado por hidróxido de ferro lâmina delgada da
amostra F.10, C) detalhe do núcleo de hidróxido de ferro da imagem anterior, D) outro aspecto ósseo com estrutura concêntrica, mas radial e núcleo de
hidróxido de ferro (amostra F.10).

100 m� 100 m�

20 m�

A) B)

C) D)
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Figura 9- Imagens de microscopia eletrônica de varredura (MEV), obtidas nos fragmentos de ossos fósseis coletados no Estado do Acre. A) Textura óssea
mostrando canal vazio (Ac68b1), B) canal preenchido com flúor-apatita tendo no interior cristais placosos de fosfato de ferro e gipso (Ac68 can2), C) detalhe
do conteúdo do canal com fosfato de ferro (estrengita) (Ac68 can3), D) textura óssea ovóide com domínio de flúor-apatita (F.3b), E) detalhe dos ovóides com
cristais tabulares e placosos (F.3c), F) detalhe dos cristais tabulares radiais de gipso e óxido de titânio sobre a flúor-apatita (F.3d).

A) B)

C) D)

E) F)
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A) B)

C) D)

E) F)

Figura 10- Imagens de MEV de fragmentos de ossos fósseis coletados no estado do Acre. A) Detalhe dos cristais placosos e reticulares (rodocrosita-siderita)
(F.3e), B) cristais de calcita formados nos vazios da textura óssea fibrosa (F.4c), C) detalhe de um canal preenchido com rodocrosita-siderita (F.4q), D e E)
detalhe da imagem anterior (F.4r, F.4s), F) aglomerados de cristais de rodocrosita-siderita sobre cristal de calcita (F.4o).
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A) B)

C) D)

E) F)

Figura 11: Imagens de MEV de fragmentos de osso fósseis coletados no Estado do Acre. A) Formas cristalinas placosas arredondadas entre as fibras ósseas:
domínio de goethita e rodocrosita sobre flúor-apatita (F.4m), B) vaso preenchido com flúor-apatita (F.5l), C) cristalitos (gipso, illita e hematita sobre apatita)
em cavidades do tecido ósseo (F.5e), D) Textura óssea fibrosa com cristais de calcita instalados entre as fibras (F.6b), E) Detalhe das fibras formadas por
cristalitos placosos subarredondados (F.6b 2b), F) detalhe aspecto fibroplacoso do tecido ósseo formado por cristalitos placosos (F. 6gc).



313Costa M.L. / Mineralização de fragmentos de tecidos ósseos fósseis de sedimentos da Bacia do Acre

A) B)

C) D)

E) F)

Figura 12- Imagens de MEV de fragmentos de ossos fósseis coletados no Estado do Acre. A) Textura óssea fibrosa (flúor-apatita) com impressões de faces
de cristais de calcita (F.6a), B)  textura óssea ovóide com canais preenchidos (F.7g), C) detalhe do canal preenchido com microagregados cristalinos
subplacosos arredondados (F.7g2), D) Detalhes dos agregados e cristalitos anteriores (F.7d2), E) agregado de cristalitos placosos  de illita (?) (F.7e1), F)
vaso/canal preenchido com  hematita em contato com flúor-apatita (F.710e).
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Illita
Os difratogramas de raios-X discriminam um mineral

tipo mica, que pela baixa cristalinidade foi interpretado como
illita. Foi encontrada em cinco amostras de ossos estudados (Tab.
1). Sob microscópio ótico não foram observados seus cristais.
Imagens de MEV mostram cristalitos placosos subarredondados
micrométricos (Figs. 11C e 12E), encontrados entre as fibras
ósseas de flúor-apatita e em cavidades, cujas microanálises
químicas sugerem argilomineral complexo, equivalente a illita.
Análise do microcristalito placoso (Fig. 12 e; amostra (F.7)) da
tabela 2 (análise 19) sugere domínio de quartzo e argilomineral
com K, Mg  e Na em zona de gipso, hematita, sulfato de ferro e
flúor-apatita. Muitas análises realizadas mostram teores de SiO

2
,

Al
2
O

3
, K

2
O, MgO, Na

2
O que, na ausência de feldspatos, sugerem

razões de argilominerais complexos, tipo illita, em acordo com
os difratogramas de raios-X.

Caulinita
Foi detectada por DRX nas  amostras F.4 e F.10. Esse

mineral, mesmo nos sedimentos encaixantes dos ossos, não é

freqüente, como mostrado por Costa et al. (1989a,b), mas
segundo Kronberg e Benchimol (1992) é comum nos
sedimentos de barrancos do rio Purus.

Quartzo
Pode ser detectado nos difratogramas de raios-X e

ocorre de forma restrita nos ossos. Aparentemente ocorre
como cristalitos associados aos argilominerais complexos.
Não foram observados cristais de quartzo no interior dos
ossos.

Fosfato e sulfato de ferro
Microanálises químicas realizadas por MEV/SED

detectaram na amostra Ac.68 (Tab. 2 análises 1 e 2) altos
teores de Fe

2
O

3
 e P

2
O

5
,  e muito pouco CaO e SO

3
, levando à

conclusão de que se encontram como fosfato férrico,
interpretado como estrengita. Trata-se de um  fosfato comum
em meio oxidante, rico em hematita e fosfato, como é o caso
do presente material. São cristalitos tabulares preenchendo
vaso da estrutura óssea (Figs. 9B, C), associados com gipso.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 MÉDIA 10 11
SiO2 - - 0,034 0,014 - 0,015 0,02 0,013 - - -

TiO2 - 0,044 - 0,074 - - - - 0,042 - 0,047

Al2O3 0,067 - 0,023 - 0,012 - - - - 0,016 -

Fe2O3 3,547 3,583 5,351 0,299 0,299 0,378 0,275 0,253 0,280 1,585 0,053 -

MnO 0,678 0,695 0,802 0,296 0,201 0,201 0,188 0,213 0,262 0,393 - -

MgO 0,179 0,128 0,107 0,084 0,076 0,079 0,091 0,109 0,088 0,105 - -

SO3 0,696 0,933 0,885 2,783 2,273 2,411 2,618 2,631 2,476 1,967 56,866 56,958

K2O 0,014 - - - 0,015 - - - 0,014 - -

Na2O 0,516 0,500 0,560 0,728 0,591 0,644 0,573 0,419 0,446 0,553 0,018 -

P2O5 34,460 33,911 34,135 33,990 30,020 30,782 32,834 32,289 32,538 32,773 - 0,025

CaO 48,033 47,979 46,937 52,138 45,585 48,002 49,134 48,259 48,576 48,294 40,948 43,036

SrO 0,130 0,157 0,063 0,111 0,128 0,135 0,136 0,079 0,094 0,115 0,073 -

BaO 0,155 0,134 - - - - - - - - -

Total 88,475 88,064 88,897 90,517 79,2 82,647 85,869 84,265 84,816 85,861 97,814 99,994

F 2,257 1,547 1,437 1,342 1,114 1,102 1,362 2,128 1,214 1,500 0,090 -

Tabela 3 - Composição química de micropartes dos ossos fósseis obtidas por MSE.

Tabela 4A- Composição química parcial de fragmentos de ossos fossilizados do Acre.

na — não alisado
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Sulfatos férricos, ou uma solução sulfato-fosfato férrico,
também parecem estar presentes na estrutura óssea, como

sugerem  as microanálises 19, 20, 21 e 23
(Tab. 2, amostra F.7). Não foram observados
nos DRX, pois aparentemente são raros e
circunscritos a alguns canais.

Bigham et al. (1990) descrevem óxi-
hidróxido sulfato de ferro (material marrom
amarelado, morfologia fibrosa, solúvel em
oxalato de amônia) como precipitado de águas
ácidas de minas ricas em sulfatos, com o pH
variando de 2,5 a 4,0 . O análogo sintético
mostra a formação de uma película constituída
de akaganeíta (beta-FeOOH). É tetragonal, com
fórmula mínima Fe

16
O

16
(OH)

12
(SO

4
)

2
. Por conta

de sua alta reatividade superficial, este composto
pode ser um importante regulador da
solubilidade tanto dos elementos maiores como
dos traços nas águas impactadas pelas drenagens
ácidas de minas.  Nos barrancos do Acre
observa-se hoje localmente a exsudação de
águas ácidas (atravessam sedimentos argilosos
ricos em pirita), que em contato imediato com
o ar atmosférico, levam a precipitação de
material lamoso marrom amorfo, equivalente
aos óxi-hidróxidos de ferro, quiçá sulfatos. Junto
a este ambiente foi encontrada a amostra Ac.68.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA GERAL
Análises químicas totais de

fragmentos de ossos de fósseis coletados no
Acre (Tab. 4) mostram que os mesmos são
de fato ricos em CaO e P

2
O

5
, reforçando o

domínio da composição apatítica, original dos
ossos. Além disso, contêm quantidades
variáveis de Fe

2
O

3
, MnO, Na

2
O, F,  SO

3
.
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Figura 13 - Composição química isotópica de carbono e oxigênio de ossos fósseis do Acre no
diagrama de Rossinsky et al. (1993) mostrando a sua maior afinidade com os calcretes.

Elementos

ppm
Coprólito A Coprólito B

FA.23
Placa Dérmica
A

Placa
Dérmica B
A.24

Osso A Osso B
FA.25

Dente

La 117,9 204 264,0 434,2 228,7 232,7 361,7

Ce 202,4 284,6 422,5 759,1 307,2 275,0 949,2

Nd 94,3 132,5 188,0 374,3 135,0 113,3 265,8

Sm 25,5 27,3 46,8 75,8 33,7 21,4 58,0

Yb 7,0 7,3 8,6 17,5 6,5 3,8 14.1

Eu 5,0 6,8 8,4 18,5 6,1 5,1 15,2

Gd 21,4 29,1 39,1 78,4 28,7 24,2 69,8

Dy 17,8 21,5 27,9 55,9 20,0 15,0 58,5

Er 9,9 11,2 13,5 27,5 9,5 7,0 28,1

Lu 0,93 0,98 1,2 2,1 0,86 0,52 1,5

Ho 3,7 4,1 5,5 10,3 4,0 2,7 10,4

Tm 1,6 - 2,0 - 1,4 - -

U3O8 - 135 - 225 - 110 -

S % - 0,20 - 0,14 - 0,12 -

Tabela 4B - Concentrações dos elementos terras raras,  S (peso em %) e U
3
O

8
 em fragmentos de  “ossos” fósseis do Acre.
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Todos estes componentes foram determinados nas análises
de microssonda eletrônica (Tab. 3) e MEV/SED para os
fragmentos aqui investigados, mostrando que ossos de
vertebrados fósseis ocorrentes têm composição química
dentro da faixa dos valores indicados. Os valores de Mn
observados em microfeições na textura óssea foram
também verificados nas análises químicas totais, e devem
representar a rodocrosita-siderita.  Enquanto o domínio é
de fosfato de cálcio, localmente a estrutura óssea mostra
grandes variações químicas composicionais por conta das
mineralizações (formação de calcita, gipso, siderita,
rodocrosita-siderita, illita, estrengita, etc.) dos ossos dentro
do pacote sedimentar. Outras amostras de ossos, do Acre,
analisadas por Costa et al. (1989a,b), (Tabs. 4 A e B), além
de altos teores de CaO e P

2
O

5
 apresentam também teores

anômalos de Sr, Ba, Y, U, Hg e Terras
Raras Leves (ETRL), elementos
compatíveis com a estrutura da apatita.
Foram também determinadas as
concentrações de Hg nas amostras (F.01
a F.10 e Ac.68) (Tab. 5). Valor muito
elevado (1256 ppb) foi observado na
Ac.68, que é rica em flúor-apatita e
hematita. Nas demais os valores
encontram-se entre 81 e 389 ppb. Tanto
a apatita como os óxi-hidróxidos de
ferro podem  conter mercúrio.

COMPOSIÇÃO ISOTÓPICA
Os dados de isótopos estáveis nos carbonatos, minerais

neoformados na estrutura óssea,  mostram valores médios de δ18

O PDB de – 7,7 ‰, com pouca variação, com δ13 C PDB de
cerca de –13,5 ‰, e que são comparáveis aos dados obtidos  por
Kronberg e Benchimol (1992), δ13 C

PDB
 = -12.54 –18.05 e δ18O

PDB
 =

- 5,68 e –6,02, respectivamente (Tab. 6).  No diagrama de Rollinson
(1993) os dados sugerem  formação durante diagênese tardia em
rochas carbonáticas por ocasião  da metanogênese e
descarboxilação  em ambiente progressivamente anóxico. Por
outro lado, esses valores são mais compatíveis com aqueles de
calcretes, no entanto, mais empobrecidos, do que os calcretes
modernos (Fig. 13). Comparando com os dados de Cerling e
Quade (1993) e Rossinsky e Swart (1993), excluem qualquer
relação com os carbonatos de água doce (Fig. 14), conclusão a
que chegaram  Kronberg et al (1998). Mesmo assim, com base
em estudos sedimentológicos, mineralógicos e químicos,
acompanhados por datação por radiocarbono, apoiados ainda
por restos de ossos fósseis de mastodontes (savanas abertas
associadas com clima semi-árido são seus habitats típicos),
Kronberg et al. (1998) concluem que o Quaternário Tardio da
bacia do Acre foi seco, conclusão a que também chegaram Iriondo
e Latrubesse (1994), Latrubesse e Ramonell (1994), Latrubesse
e Franzinelli (1995), Latrubesse e Rancy (1995), Latrubesse et
a.l (1997) e Latrubesse (2000), para Amazônia Central.

CONCLUSÕES
Os dados apresentados mostram que os fragmentos ósseos

são ainda constituídos pela sua substância de origem orgânica e
representada pelo flúor-apatita e,  que contêm ainda Sr, U, ETR,
Y e Hg. Os teores de Hg, U e ETR são relativamente altos,
refletem um ambiente com grande disponibilidade destes
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Figura 14 - Composição química isotópica de carbono e oxigênio de ossos
fósseis do Acre no diagrama de Talbot (1990) mostrando a incompatibilidade
dos carbonatos do Acre com aqueles de lagos fechados.

Amostras Determinação 1 Determinação 2 Média
AC68 1249 1107 1256

F.03 144 179 153

F.04 227 229 228

F.05 390 388 389

F.06 109 106 107

F.07 356 335 345

F.08 160 164 162

F.10 80 82 81

� 13C � 18O � 18O
Amostras Mineral V-PDB V-PDB V-SMOW

F.3 Siderita -14,9 -8,3 22,4

F.8 Siderita -11,2 -8,6 22,0

F.4 Calcita -12,4 -7,2 23,5

F.6 Calcita -15,5 -6,8 23,9

MÉDIA - 13,5 - 7,7 22,9
Error ± 0,2 ± 0,2 ± 0,2

Rio Acre (1) carbonato -12,54 -5,68

Rio Purus (1) carbonato - 18,05 -6,02

Tabela 5 - Concentrações de Hg (em ppb) em fragmentos ósseos fossilizados.

Tabela 6 - Composição Isotópica de carbonatos de ossos fossilizados do Acre.
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elementos ao tempo de vida dos animais representados pelos
fragmentos ósseos estudados.  Por outro lado, minerais como
calcita, siderita, hematita, goethita e gipso, encontrados
nitidamente ocupando a estrutura óssea, se apresentam como
minerais neoformados, sendo que  gipso e calcita (?) representam
as fases mais tardias. A siderita se apresenta como a fase primeira
a substituir parcialmente a flúor-apatita, já a hematita e goethita
estão impregnando a feição óssea, e podem ser produtos da
oxidação da siderita e da pirita contida nos sedimentos e nos
fragmentos de vegetais piritizados (Costa 2001). Esses minerais
são os componentes de origem não orgânica, secundários, e
provavelmente relacionados com a diagênese dos sedimentos
encaixantes, como mostram os dados isotópicos, os quais indicam
um ambiente semi-árido com formação de calcretes, a julgar
pela ampla abundância de calcita e gipso não somente nos ossos
como nos sedimentos holocênicos a pleistocênicos tardios.
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